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Hvad er P4G?
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Statsminister Lars Løkke Rasmussen 
(V) lancerer nu partnerskabet P4G. 
Det står for »Partnering for Green 
Growth and the Global Goals 2030«. 
P4G skal fremme partnerskaber 
mellem virksomheder, regeringer og 
storbyer, der skal forsøge at bekæm-
pe klima- og fattigdomsproblemer og 
skabe grøn vækst.

Hvert andet år afholder P4G et 
internationalt topmøde, hvor fremtidi-
ge løsninger og samarbejder udvikles. 
Det første topmøde afholdes i 
København i november 2018.

P4G får fra 1. januar 2018 
international base i 
Washington D.C.

samtidig: »Der er masser af arbejdspladser i 
det her.«

Med initiativet er de amerikanske byer nu i 
åben strid med den amerikanske regering. 

Det handler ikke kun om idealisme, men 
også om at sikre sig, at disse byer ikke går glip 
af milliardinvesteringer i fremtidens energi. 
Men der oprettes også en fond på seks mia. 
kroner, som skal geares til hele 30 mia. kroner 
for at sætte initiativer i gang.

Initiativet hedder P4G og står for »Partne-
ring for Green Growth and the Global Goals 
2030«. Formålet er at få investorerne og er-
hvervslivet til at gøre en synlig forskel med 
hensyn til verdensmålene og Paris-aftalerne.

Farvel til klimaaftalen
Donald Trump meldte USA ud af klima- 
aftalerne 1. juni, og en lang række amerikan-
ske byer nægter at følge Washingtons beslut-
ning. Californien og oliestaten Texas satser i 
stor udstrækning på vedvarende energi og er 
frontløbere i investeringer i grøn energi.

»Krigen« mod Trumps klimaplaner blev ind-
ledt kort efter valget i november sidste år og 
blev forstærket, da præsidenten udnævnte 
klimabenægteren Rick Perry – Texas’ tidligere 
guvernør – til ny energiminister. Og en række 
texanske byer, der også har investeret hårdt i 
vedvarende energi på trods af deres oliepro-
duktion, fulgte trop og erklærede, at uanset 
hvad den amerikanske præsident mente og 
sagde, så skulle han ikke regne med dem i 
spørgsmålet om Paris-aftalerne. 

Men nu lægges der ekstra tryk på presset 
mod Trump. 

Der skal holdes et topmøde i P4G-gruppen 
i København 28.-29. november 2018, og på det 
tidspunkt regner man med, at endnu � ere lan-
de, byer og virksomheder går med i et samar-
bejde om at få FNs klimamål implementeret. 
Og allerede fra januar bliver der oprettet et 
klimahovedkvarter i Washington D.C. i P4G-
regi, så koordineringen kan ske centralt i USA.

D
anmark står nu i spidsen for et af de 
mest omfattende modtræk mod, at 
præsident Donald Trump har meldt 
USA ud af Paris-aftalerne. For at fort-
sætte samarbejdet mod klimaforan-

dringer o� entliggør statsminister Lars Løkke 
Rasmussen (V) i dag i FN i New York en plan, 
der forpligter 91 storbyer rundt om i verden til 
at overholde en række af de mål, der er lagt 
fast i Paris-aftalerne og i FNs 17 verdensmål.

Med i Lars Løkke Rasmussens klima-koali-
tion er amerikanske storbyer som Houston, 
Los Angeles, San Francisco, New York og Chi-
cago foruden storbyer i Indien og i Kina.

Alle har meldt klart ud, at de ikke er interes-
serede i at forlade Paris-aftalerne, som præsi-
dent Trump har gjort. Og på grund af den ame-
rikanske delstatsstruktur kan de amerikanske 
byer i vidt omfang gå enegang uden om Det 
Hvide Hus. 

De amerikanske delstaters og storbyers 
kamp mod Trump har ulmet længe, men bli-
ver nu udmøntet i et regulært samarbejde in-
ternationalt. 

»Den transatlantiske relation er jo ikke bare 
en regnbue, der ender i Det Hvide Hus. Det er 
også det, vi har fået syn for sagn på – at præsi-
denten trods alt ikke er almægtig. Sådan  var 
det selvfølgelig også før, men nu er vi blevet 
ekstra meget  opmærksomme på det. Vi har en 
lang række delstater som f.eks. Californien og 
Texas, der vil noget andet på klimaområdet«, 
siger Lars Løkke Rasmussen.

Lande som Kina, Chile, Mexico, Sydkorea, 
Vietnam, Etiopien og Kenya står  sammen med 
de 91 »megabyer« bag initiativet. 

Amerikansk lederskab efterlyses
Statsministeren rejste sidste år rundt for at få 
initiativet på vingerne. Ideen er i første om-
gang opstået i et samarbejde med Mexico og 
Sydkorea i det, der hed 3GF, og som har grebet 
om sig med � ere og � ere medlemslande.

»Trump misser noget amerikansk lederskab. 
Det er jo også i USAs interesse. Den luft, vi ind-
ånder, kender ingen grænser, og de klimafor-
andringer, vi oplever, kender ingen grænser,« 
siger Lars Løkke Rasmussen – og konstaterer 

Løkke samler 
koalition mod 
Trumps nej til 
klimasamarbejde
Af Kristian Mouritzen krmo@berlingske.dk
og Mikkel Danielsen mikd@berlingske.dk

For at fastholde amerikanske storbyer i aftaler om at 
bekæmpe klimaforandringer går Danmark forrest i 
internationalt initiativ uden om USAs præsident.

Læs mere side 6

De klima-
forandringer, 
vi oplever, 
kender ingen 
grænser.
Lars Løkke Rasmussen (V), 
statsminister

5BUSINESS
BERLINGSKE 

2. SEKTION ONSDAG 20. SEPTEMBER 2017

Hvad er FNs verdensmål?

På FNs Generalforsamling i 2015 blev verdens lande 
enige om 17 mål, som skal nås for at løse mange af 
klodens største problemer inden 2030.

Verdensmålene forpligter FN-lande til blandt andet at 
bekæmpe global fattigdom, udrydde sult, mindske 
ulighed, give universel adgang til medicin og afværge 
klimaforandringer.

Læs mere på verdensmaalene.dk
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De er med i Løkkes grønne koalition

Foruden Danmark består P4G-samarbejdet af otte andre lande: 
Kina, Indonesien, Vietnam, Sydkorea, Etiopien, Kenya, 

Mexico og Chile.

Derudover deltager 91 byer, som tilsammen huser hver 
tolvte indbygger i verden. Se dem alle her.

Lande i P4G-samarbejdet
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195 lande underskrev i december 2015 FN-klimaaftalen i 
Paris. Hovedformålet med aftalen er at holde de 
globale temperaturstigninger under to grader – og 
gerne under 1,5 grad. Landene skal hvert andet år 
rapportere til FN, hvordan det går med at gennemføre 
planerne.

Fra 2020 skal der indes mindst 100 milliarder dollar om 
året i klimainansiering til de fattige lande.

USAs præsident, Donald Trump, har meddelt, at USA 
forlader Paris-aftalen.

Hvad er Paris-aftalen?


