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Innspill til den norske delegasjonen til COP27  
 

Det påtroppende presidentskapet for FNs klimaforhandlinger holder den 10.-

11 september uformelle konsultasjoner om tap og skade for å sikre 

vellykkede forhandlinger under COP27 i Sharm el-Sheikh. I denne forbindelse 

ønsker ForUMs klimagruppe å gi innspill til den norske delegasjonen.  

 

Innledningsvis så ønsker vi å påpeke viktigheten av at tap og skade arbeides 

med mellom møtene, slik som påpekt i oppsummeringen fra den uformelle 

konsultasjon den 14. juli. Den kritiske situasjonen i Pakistan er en tydelig 

påminnelse om viktigheten av at forhandlingene er i takt med 

klimaendringene.   

 

Forhandlingsmøtet under SB56 minnet oss om viktigheten av at i-landene 

ivaretar sitt historiske og økonomiske ansvar for at verdens land sammen skal 

nå Parisavtalens mål. For mens industrilandene snakker om utslippskutt og 

delt ansvar, anser ikke utviklingsland utslippskutt som sitt ansvar før rike land 

bidrar med utslippskutt og finansierer som lovet. Denne uenigheten reduserer 

muligheten for å oppnå Parisavtalens mål. Derfor er det slik at desto større 

forståelse for hverandres synspunkter landene har når COP27 starter, jo 

bedre.  

 

Under Glasgow-dialogen på SB56-møtet i juni, ble det store gapet i 

finansieringen av tap og skade som følge av klimaendringer, tydeliggjort. 

Uenigheten var stor for hvordan problematikken best kan løses. Vår 

oppfordring er at norske myndigheter må strekke seg lang for å komme til 

enighet.  

 

Mange land har presset på for at Glasgow-dialogen får et konkret utfall. 

Partene i forhandlingene må nå snakke om gapet mellom 

finansieringsbehovet og det som faktisk er på plass, og finne løsninger som 

kan tette det. For at dette skal skje, må temaet settes formelt på agendaen på 

COP/CMA.   

 

Her mener vi at Norge kan spille en viktig rolle. Vi tror alle er tjent med at man 

finner et spor hvor det kan forhandles frem gode løsninger for finansiering av 

tap og skade. Vi håper at Norge kan jobbe for at “Matters relating to funding 

arrangements for addressing loss and damage” forblir på agendaen, og for et 

betydningsfullt utfall på finansieringsløsninger for tap og skade under COP27.  

 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Summary_HoDs_LD_14-07-22.pdf
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Vi ser fram til å samarbeide med dere om dette opp mot og på årets 

klimatoppmøte. 

 

Vennlig hilsen,  

 

Kathrine Sund-Henriksen 

 

På vegne av  

Klimagruppa i ForUM  

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


