Sønderborg Erklæringen i kampen mod klimaforandringer
til COP21 i Paris

De seneste resultater fra FN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
der blev præsenteret i den 5. rapport i 2013 og 2014 og som er godkendt af alle
regeringer i verden, viser at:
 De globale klimaændringer accelererer og at den menneskelige påvirkning er
hovedårsagen.
 Farlige og irreversible virkninger af den globale opvarmning vokser
eksponentielt og vil påvirke alle dele af verden.
 Omgående og målrettet handling på alle niveauer er nødvendig for at sikre det
globale mål om at begrænse den globale opvarmning til mindre end 2°C.
I 2050 vil mere end 70% af verdens befolkning leve i byer, der skaber langt den
største del af de globale drivhusgasemissioner. Verdens byer har nøglen til, sammen
med nationer og regioner, at finde en løsning på denne udfordring. Byerne har et
ansvar og i høj grad også en mulighed for at bidrage markant.
Deltagerne i 100% Climate Neutrality konferencen i Sønderborg opfordrer verdens
regeringer til at igangsætte effektive handlinger på COP21 i Paris. Mange praktiske
eksempler fra byer og landdistrikter (f.eks. Sønderborg (DK), Flensburg (D) og
København (DK)) viser, at det er muligt at opnå 100% klimaneutralitet allerede i
2025, hvis byerne træffer nødvendige beslutninger og skaber den afgørende
borgerdeltagelse.
Uddannelse og læring er afgørende for at skabe den nødvendige borgerdeltagelse. I
Sønderborg har dette skabt nye arbejdspladser og betydelig energieffektivisering,
suppleret med energi fra vedvarende energikilder. Påvirkningen af lokalsamfundet
har været positiv. Ved at have reduceret områdets udledning af drivhusgasser med
30% i forhold til 2007, fungerer Sønderborg som en stærk og skalerbar rollemodel.
I vores region viser vi, at det er muligt. Vi opfordrer derfor COP21 til at gøre brug
af erfaringer fra alle byer og lokalsamfund i verden med henblik på at styrke den
lokale indsats til forebyggelse af og tilpasning til klimaændringer.
Denne erklæring er blevet diskuteret og enstemmigt besluttet af alle deltagere i
Sønderborgs 100% Climate Neutrality konference den 7. oktober 2015. Konferencen
blev arrangeret i et tæt samarbejde mellem universiteterne, Sønderborg og
Flensborg kommuner, lokale klimaprojekter samt virksomheder.

Denne tekst er en oversættelse af den originale engelske Sonderborg Declaration.
Såfremt der er tvivl om oversættelsen, er den originale engelske tekst den gældende.

