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Fremtiden for klimaet kan
blive afgjort på Kinas nye silkevej

K

ina er den største producent i verden af rene energiteknologier, bruger flere
milliarder end noget andet
land på vedvarende energi
og sidder tungt på næsten
alt, der har med solceller, vindmøller og
elbiler at gøre.
Landet burde have alle muligheder for at
føre an i en international grøn omstilling,
»men i stedet forspilder Kina muligheden
for at bruge sine enorme investeringer i udlandet til at sikre en klimavenlig udvikling«.
Det mener Jennifer Turner, leder af China Environment Forum hos tænketanken
The Wilson Center.
På hjemmebanen er Kina en grøn supermagt, men på udebane er landets aftryk kulsort.
»Alt det gode, som Kina gør på miljøog klimaområdet derhjemme, bliver fuld-
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Selv om Kina fører globalt inden for grøn
miljøteknologi, er det alligevel den gamle, forurenende
udviklingsmodel, som landet eksporterer til lande på
den nye silkevej. Kina anklages for at fastlåse lande i
klimaskadelig energiproduktion – og det i så alvorlig en
grad, at det truer internationale klimamål
Af Martin Gøttske
stændig ophævet og annulleret af landets
opførsel rundt om i verden,« siger Jennifer
Turner, der har studeret Kinas miljø- og
klimapolitik i over to årtier.
Når Kina pumper penge i projekter i udlandet langs Silkevejen – det gigantiske,
kinesisk finansierede infrastrukturprojekt,
som skal knytte Kina tættere sammen med

resten af Asien, Europa og Afrika – fordufter
de grønne ambitioner, og midlerne flyder
fortsat i retning af fossile brændstoﬀer.
Kina anklages for med sine investeringer
at være med til at fastlåse en lang række
silkevejslande i en klimaskadelig energiproduktion – og det i sådan en grad, at det
betyder, at selv om Kina måske nok er godt

på vej til at opfylde sine egne klimamål, så
truer den kinesiske investeringspolitik i
udlandet i alvorlig grad den internationale
Parisaftales målsætning om at bremse den
globale opvarmning ved 1,5 grader.
En rapport forfattet af Tsinghua Universitet i Beijing og klimaorganisationen
ClimateWorks Foundation fra sidste år beskriver, hvordan udviklingen på Silkevejen
og Kinas investeringspolitik »er altafgørende for, om man kan opfylde Parismålene eller ej«.
Ifølge rapporten står de omkring 130 silkevejslande i dag for 28 procent af de globale CO2-udledninger, men i 2050 vil den
andel komme helt op på 66 procent. Det
vil i høj grad være forårsaget af, at Kinas
investeringer og lån til deltagerlandene fører til, at de vil blive fanget i et »CO2-greb«.
Fortsættes på side 10
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Fremtiden for
klimaet kan
blive afgjort ...
Fortsat fra forsiden
»Vi har set mange forbedringer i
Kina de seneste år, men selv om
Kina på mange måder fører an globalt inden for grøn energi, er det
stadig landets gamle udviklingsmodel – den, der er baseret på kul,
og som er ekstremt energiintensiv
og stærkt forurenende – som Kina
eksporterer til omverdenen via
BRI,« siger Jennifer Turner, som
bruger forkortelsen for silkevejsprojektets oﬃcielle engelske navn,
Belt and Road Initiative (BRI).
»Langt, langt størstedelen af
Kinas energiinvesteringer langs
BRI er i fossile brændstoﬀer, og vi
er ved at nå det punkt, at hvis det
fortsætter på den måde, kan vi lige
så godt glemme alt om Parisaftalen. Kinas investeringspolitik er
en motorvej, der fører mod et højt
forbrug af fossile brændstoﬀer, som
vil smadre alle grønne klimamål,«
siger Jennifer Turner.

Projekt med stort aftryk
Da Kinas præsident Xi Jinping i
2013 lancerede sit prestigiøse silkevejsprojekt, blev det præsenteret
som det største udviklingsprojekt i
verdenshistorien: en gigantisk infrastrukturplan, som både skulle
lette kinesiske produkters adgang
til verdensmarkedet og skabe en
mere kinesisk centreret international orden. Midlet var et massivt
netværk af havne, jernbaner, veje
og industriområder, som finansieres via kinesiske investeringer eller
kinesiske lån til modtagerlandene.
Over 100 lande er nu del af den
nye Silkevej.
Men samtidig er der også en
stærk og voksende bekymring
blandt forskere, klimaaktivister
og miljøorganisationer for, at projektet, som også indbefatter opførslen af kulkraftværker, fabrikker og miner – især i lande med
ringe regulering og miljølovgiv-

FAKTA
Silkevejsprojektet
× Silkevejen – på engelsk ’Belt
and Road Initiative’ – er Kinas
kommunistpartis grandiose
handels- og udenrigspolitiske
projekt. Det bliver ofte fremstillet
som et infrastrukturprojekt i
kinesiske nabolande, men det
er meget mere end det: Ifølge
kinesiske statsmedier har Kina
indgået samarbejdsaftaler med
omkring 130 lande og investeret
mere end 600 milliarder kroner i
tusindvis af projekter.
× Man kan sige, at Silkevejen
består af fem dele, hvoraf

ning – er en alvorlig trussel mod
klimaet.
»Der er stor bekymring for, at
Kinas statsejede selskabers fokus
på kulkraft og ressourceudledning
er med til at låse BRI-lande fast på
en udvikling, der fastholder og udvider kulforbruget og skaber stor
udledning af drivhusgasser,« siger
Wawa Wang, rådgiver fra den danske miljø-ngo VedvarendeEnergi.
Hun har især forsket i kinesisk finansiering af kulkraftværker i Østeuropa, et område, hvor Kina er
massivt til stede med kulprojekter.
Wawa Wang påpeger, at Kinas
statsbanker på verdensplan fører
an, når det kommer til finansiering
af kulkraft, og Kinas statsvirksomheder er globalt de største eksportører af kulteknologi.
Så selv om Kina er det, hun kalder »teknologi- og energiagnosti-

investeringer i infrastruktur blot
udgør den ene. De andre tæller
politisk koordinering, handel,
finansiel integration og mellemfolkelig udveksling. I forlængelse
af investeringer, billige lån og
udviklingsbistand følger handelsaftaler, fælles industrielle
standarder for transport, energi
og digitale netværk, sikkerhedssamarbejde om teknologi og
overvågning, studiestipendier
og akademiske udvekslinger,
medietræning og meget mere.
× Samlet er Silkevejen udtryk
for en vision, hvor hovedparten
af verdens lande bliver knyttet
tættere til Kina end i dag.

ker«, da landet reelt kan tilbyde
sine partnere på Silkevejen både
den grønne omstilling og en udvikling baseret på fossile brændstoffer, så er det i langt størstedelen af
tilfældene den sidste, mere forurenende løsning, som promoveres.
Wawa Wang understreger, at
det er svært at få eksakte tal for
de kinesiske energiinvesteringer,
da der er en del hemmelighedskræmmeri og mangel på transparens fra kinesisk side, men der er
et klart mønster.
Ifølge en rapport fra miljøorganisationen Greenpeace sidste år
har lån fra Kinas statslige investeringsbanker ført til seks gange mere
energi skabt af kulkraftværker end
sol- og vindenergi. Ligeledes har
Global Environment Institute fundet, at 91 procent af kinesiske lån
til energiprojekter langs Silkevejen
er gået til projekter baseret på afbrænding af fossile brændstoﬀer.
The Institute of International
Finance, en researchgruppe i Washington, konkluderede tidligere
i år, at 85 procent af silkevejsprojekterne fører til en høj udledning
af drivhusgasser – projekterne inkluderede opførslen af mindst 63
kulkraftværker.
I sidste års rapport fra Tsinghua
Universitet og ClimateWorks Foundation advarer forfatterne om, at
lige meget hvor hurtigt resten af
verden formår at gennemføre en
fuldstændig grøn omstilling, kan
det vise sig ikke at have nogen nævneværdig eﬀekt på at bremse klimakrisen, hvis udledningerne samtidig ikke kommer under kontrol
i silkevejslandene.
»Vækstdynamikken i BRI-landene er så stor, at hvis CO2-udlednin-

gen bliver håndteret forkert her,
kan det ende med at være ligegyldigt, hvad man gør andre steder,«
som Simon Zadek, medforfatter
til rapporten, sagde i forbindelse
med dens oﬀentliggørelse.

Helt og skurk
Siden Kina ved klimatopmødet
COP15 i København i 2009 blev
stemplet som den store skurk, der
blokerede for vedtagelsen af en
ambitiøs international klimaaftale,
er udviklingen gået hastigt i Kina –
på godt og ondt. Kina har udviklet
sig til verdensmester i grøn miljøteknologi, men udbygger samtidig også sin uheldige position som
verdens største udleder af drivhusgasser – i dag udleder Kina mere
CO2 end USA og EU tilsammen.
Mens Kina er foran alle, når
det gælder udbygning med sol

”

Kinas
investeringspolitik
er en motorvej,
der fører mod
et højt forbrug
af fossile
brændstoﬀer, som
vil smadre alle
grønne klimamål
Jennifer Turner
Leder i tænketanken The Wilson Center

og vind, vokser kulforbruget og
CO2-udledningen fortsat. Og mens
Kina investerer mere end noget
andet land i vedvarende energi –
i tiåret 2010-2019 har Kina ifølge
Bloomberg New Energy Finance
brugt 758 milliarder dollar på at
udbygge sin vedvarende energikapacitet – er Kina samtidig landet, hvor der fortsat opføres flest
kulkraftværker.
Som konsekvens af enorme forureningsproblemer i Kina – ikke
mindst luftforureningen, som har
ført til folkelige protester – har
myndighederne dog generelt taget store skridt til at forbedre forholdene.
»Der er bestemt sket store fremskridt i Kina,« siger Jennifer Turner. »Ikke kun med fokus på at udvikle grønne miljøteknologier, men
også ved at slå ned på forureningssyndere og indføre en mere klimavenlig politik.«
Men mens kommunistpartiet
allerede for snart et årti siden erklærede »krig mod forurening«
hjemme i Kina, bliver der ikke
taget de samme hensyn, når det
gælder projekter langs Silkevejen.
»Problemet er, at der er en
enormt stor mangel på oplysning
og transparens omkring BRI-projekterne. De overtræder ofte national miljølovgivning, og man
tager mindre hensyn til klimabelastningen end hjemme i Kina,«
siger Wawa Wang.

En hulens masse kul
At udviklingen på Silkevejen ikke
afspejler udviklingen hjemme i
Kina, hvor den grønne energi spiller en stadig større rolle, er ifølge
Jennifer Turner blandt andet, fordi

