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Kampen for klimaet uge 12

Ugens op- og nedture
på klimafronten

Amerikanske soldater i færd
med at rydde en militærbase
ved byen al-Qaem. Over den
seneste uge er baser med
amerikanske soldater blevet
ramt af ﬁre angreb i Irak.
Foto: Ritzau Scanpix

F

ør daggry onsdag aﬀyrede
græsk politi tåregas mod
omkring 500 ﬂygtninge og
migranter, som fra Tyrkiet forsøgte at forsøgte at krydse ind
i Europa.
Sammenstødet, som varede et
par timer, er en påmindelse om,
at selv om Europa de sidste uger
har rettet opmærksomheden mod
COVID-19-pandemien, så er situationen på EU’s ydre grænse fortsat eksplosiv, efter at den tyrkiske
præsident, Recep Tayyip Erdogan,
i starten af måneden skabt frygt
for en ny ﬂygtningekrise, da han
erklærede, at han havde »åbnet
porten«, så »millioner« af ﬂygtninge og migranter kunne tage
mod Europa.
Det ﬁk titusinder af ﬂygtninge
og migranter til at søge mod den
græsk-tyrkisk grænse. Det vurderes, at der nu beﬁnder sig omkring
et par tusinde ved grænsen.
Grækenland huser allerede
over 40.000 asylansøgere i overfyldte lejre på de græske øer i Det
Ægæiske Hav – lejrene har tilsammen en oﬃciel maksimumkapa-

Jord: Den glemte
klimaløsning
Et nyt studie viser, at det er muligt at binde op mod 5,5 milliarder
ton CO2 om året i klodens øverste
jordlag udelukkende ved at pleje
og dyrke jorden mere korrekt. Det
svarer til de årlige udslip fra USA,
der er verdens næststørste udleder af drivhusgasser efter Kina.
»Jeg taler om jord som den
glemte løsning,« siger studiets
hovedforfatter, Deborah Bossio,
til den britiske klimatænketank
Carbon Brief.
Den øverste meter i jordlaget
indeholder tre gange så meget CO2
som atmosfæren og er sammen
med klodens skove og verdenshavene blandt de største lagre
af CO2 i vores klimasystem. Jord
spiller derfor en afgørende rolle
i forhold til cirkulationen af CO2
i klimasystemet, fordi planterne
via fotosyntese optager CO2 fra
atmosfæren, som trækkes ned i
jorden igennem planternes rødder, døde blade og planterester.
Men afskovning, stigende varme og landbrugsdrift er med til
at ødelægge balancen, så der i
øjeblikket mange steder frigives
CO2 fra jorden, i stedet for at jorden optager CO2. Samtidig bliver
den jord, vi dyrker, stadig mere
næringsfattig.
Den gode nyhed er imidlertid,
at alternative dyrkningsmetoder
kan forbedre balancen og binde
ﬂere milliarder ton CO2 om året.
»At binde CO2 i jorden er næsten for oplagt, fordi det gavner
på ﬂere fronter. Mange steder er

citet på kun 5.400 personer. I et
forsøg på at mindske presset er EU
tidligere på måneden begyndt at
tilbyde migranter 2.000 euro for
frivilligt at tage hjem igen.
Ordningen vil dog blot vare i en
måned, da EU-Kommissionen er
bekymret for, at udsigten til pengene i sig selv vil lokke ﬂere migranter til Europa.
Men EU lader til at være villig
til at spendere mange ﬂere penge
for at holde ﬂygtninge og migranter væk.
Det blev gjort klart i denne uge,
da Erdogan afholdt en videokonference med blandt andet den tyske
kansler, Angela Merkel, og den
franske præsident, Emmanuel
Macron, for at diskutere migrantkrisen – og en fortsættelse af den
kontroversielle ﬂygtningeaftale,
som Tyrkiet og EU indgik i 2016.
Ifølge aftalen skulle tyrkerne
holde grænsen til Grækenland og
Europa lukket for til gengæld at
modtage i alt 45 mia. kr. til blandt
andet at forbedre forholdene for
millioner af syriske ﬂygtninge i
Tyrkiet.

landbrugsjorden så udpint, at øget
CO2-binding vil forbedre vandbalancen, forbedre vandkvaliteten,
give mere stabilt udbytte og gøre
produktionen mere modstandsdygtigt,« siger Deborah Bossio til
Carbon Brief.
Læs eventuelt den tidligere Informations-artikel om landmanden Søren Ilsøe ved Sorø, der har
set lyset og ændret dyrkningsteknik for at binde CO2 i jorden og
gøre den mere produktiv.

Svensk pensionskasse
udelukker kul, olie og gas
Den svenske oﬀentlige pensionskasse AP1, der årligt administrerer
33,7 milliarder euro, har besluttet
at afvikle alle investeringer i kul,
olie og gas. wwSamlet har AP1 godt
en halv milliard euro investeret i
den fossile energisektor.
»At afvikle investeringer i fossile brændsler er en eﬀektiv måde
at beskytte sig imod de ﬁnansielle
risici, der vil være ved den omstilling, som Parisaftalen indebærer,«
siger Urban Hansson Brusewitz,
bestyrelsesformand for AP1 ifølge
mediet IPE.
AP1 bliver den første pensionskasse i Sverige, der helt fravælger
kul, olie og gas, mens den globalt
bliver en del af en snæver kreds af
pensionskasser, der har valgt at
tage klimakrisen seriøst. Ifølge organisationen Fossil Free har ﬂere
pensionskasser i New Zealand og
Australien allerede besluttet at
frasælge alle investeringer i kul,
olie og gas. Det samme har ﬁre
amerikanske og ﬁre britiske pensionskasser, en enkelt fra Schweiz
og danske MP Pension.

De rigeste sviner mest
Ikke overraskende viser et nyt britisk studie, at rige mennesker i
deres adfærd er langt mere ska-

Da Erdogan truede med at åbne
grænserne til EU, blev det i europæiske hovedstæder set som et
forsøg på at presse Europa til at
tilbyde ﬂere penge og ﬂere indrømmelser.
Og Erdogan kan nu meget vel
få, hvad han ønsker.
Ifølge Deutsche Welle slog Merkel efter videokonferencen fast, at
EU fortsat bakker op om Tyrkietaftalen fra 2016, og at hun er villig til at tilbyde Erdogan endnu
ﬂere penge for at være Europas
grænsevagt.
Men udover at betale sig fra at
undgå, at antallet af asylansøgere
i Europa vokser, så lader det også
til at blive stadig mere tydeligt,
at EU er klar til at tage skrappe
midler i brug.
Ifølge migrationseksperter er
det illegalt, når græsk politi aﬀyrer tåregas og gummikugler for at
forhindre ﬂygtninge og migranter i at krydse EU’s ydre grænse,
da både internationale konventioner og EU-lov foreskriver, at
personer har ret til at komme ind
i Europa og få behandlet deres

delige for klimaet end de fattige.
Således konkluderer forskerne
fra University of Leeds i England,
at ligegyldigt hvor i verden man
måler, bruger de ti procent rigeste
i et samfund omkring 20 gange
så meget energi som de ti procent
fattigste. Der er dog store forskelle landene imellem. Eksempelvis bruger de ti procent rigeste i
Golf-staterne op til 187 gange så
meget energi, som de fattigste i
deres respektive lande.
Forskerne konkluderer også,
at forbruget af energi i alle lande
stiger, i takt med at rigdommen
øges, og at en gennemsnitlig global husholdning vil forbruge omkring dobbelt så meget energi i
2050 målt i forhold til 2011.
Samtidig er der naturligvis også
stor forskel på, hvordan borgere
i forskellige lande belaster klodens klima. Eksempelvis hører
20 procent af den britiske befolkning til i den globale top femprocent målt på energiforbrug, mens
40 procent af den tyske og hele
Luxemburgs befolkning er i den
globale topfem.
Omvendt er kun to procent af
kineserne og 0,02 procent af den
indiske befolkning blandt den
globale topfemprocent målt på
energiforbrug.
Som Kevin Anderson, klimaprofessor ved Tyndall Centre i
Manchester, siger:
»Klimasagen frames af dem,
der udleder mest: politikere, forretningsfolk, journalister og akademikere. Og når vi siger, at tiden
ikke er moden til ﬂyskatter, mener vi i virkeligheden, at VI ikke
ønsker at ﬂyve mindre.«
»Det samme gælder vores biler
og størrelsen på vores boliger. Vi
har overbevist os selv om, at vi
lever helt normalt, men tallene
fortæller en anden historie,« siger Kevin Anderson til BBC.
jel@information.dk

asylkrav. Også myndighederne i
Italien, Kroatien, Spanien og Malta er blevet anklaget for at bryde
internationale konventioner ved
illegalt – og til tider voldeligt – at
presse ﬂygtninge og migranter
ud af EU.
Senest har avisen The New York
Times afsløret, at Grækenland –
som EU-Kommissionens formand,
Ursula von der Leyen, har beskrevet som »Europas skjold« – har
oprettet en uoﬃciel lejr, hvorfra
migranter illegalt bliver smidt ud
af landet, uden at deres asylkrav
er blevet behandlet.
Migranter fortæller til The
New York Times, at de i lejren ﬁk
konﬁskeret alle deres ejendele,
de blev tæsket og derefter smidt
ud af Europa.

mago@information.dk
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Netanyahu
reddet på
målstregen af
coronakrisen
Den israelske
ministerpræsident
lukker domstolene

Af Waleed Saﬁ
Mellemøstkorrespondent

D

er er drama i Israel. Mens
israelere ligesom alle andre
i verden er blevet drænet
mentalt og følelsesmæssigt af coronakrisen, har et politisk drama
udfoldet sig i landet efter parlamentsvalget tidligere på måneden.
Som led i bekæmpelsen af coronavirussen har Israels ministerpræsident Benjamin Netanyahu
lukket ned for domstolene i Israel
og beordret den israelske sikkerhedstjeneste Shin Bet til at overvåge folks mobiltelefonoplysninger.
Nedlukningen af domstolene
skete natten til tirsdag, kun en dag
inden Netanyahus retssag, som
var planlagt til at ﬁnde sted den
17. marts. Nu er retssagen suspenderet i mindst to måneder.
Mange kritikere i Israel har sat
spørgsmålstegn ved, om de drastiske foranstaltninger er nødvendige.
Kritikere frygter at det får langsigtede konsekvenser.
Den pensionerede general Benny
Gantz kan dog måske ende med
at spænde ben for Netanyahu. Et
tyndt ﬂertal i det nyvalgte parlament meddelte, at de ønsker Gantz
som ministerpræsident. Gantz –
som nu har 28 dage til at forme en
regering – kan altså gøre livet surt
for Netanyahu. Netanyahu har dog
bedt Gantz begrave stridsøksen i
disse krisetider og foreslået at blive
siddende som ministerpræsident
og lede en samlingsregering for at
tackle coronavirussen. Og noget
tyder på, at det kan blive tilfældet.
For selv om et ﬂertal i det israelske parlament ønsker Gantz som
ministerpræsident, er Netanyahus
popularitet i Israel ikke til at spøge
med. Mange israelere har udtrykt
beundring for hans reaktion og aggressivitet mod coronavirussen.
Desuden er israelere trætte af valg
og det politiske dødvande, som har
præget landet i snart et år. Israelanalytikere tror, at Gantz muligvis
vil gå med til en aftale, hvor han
deler embedets opgaver med Netanyahu. Alternativet er, at Netanyahu fortsat vil stå i spidsen for den
regering, som blev formet i 2015.
Forskellen er nu blot, at regeringen har fået ﬂere beføjelser med
vedtagelsen af de drakoniske love.
wasa@information.dk

