10 procent af Vietnam
ødelægges af klimaforandringer
V
ietnam er blevet klassiﬁceret som et af de fem
lande i verden, der vil bliver hårdest ramt af
virkningerne af klimaforandringerne. Hvis
havet stiger 1 meter vil ca. 10 pct. af den vietnamesiske befolkning blive direkte berørt.
10 procent af Vietnams nationalprodukt vil gå
tabt og omkring 40.000 km kyststrækning bliver
oversvømmet, ifølge tre rapporter om klimaforandringer udsendt af regeringen i august.
Internationale eksperter opfordrer Vietnam
til at oprette en national platform til reduktion af
katastrofe-risikoen inden for det kommende år, idet
virkningerne af klimaforandringerne frembyder en
stadig voksende trussel.
Magareta Wahlström, FN’s generalsekretærs
repræsentant for reduktion af risiko for katastrofer,
siger, at ”et nationalt ejet og ledet forum” til forsvar,
analyse og rådgivning om risikoreduktion vil kunne
bidrage til forbedring af katastrofetruslen og en
forbyggende indsats.
”Vi må endvidere gøre os helt klart, at det står i
vores magt at kontrollere mange af de katastrofeudløsende faktorer”.
Wahlström talte i oktober ved Vietnams
Nationale Forum for reduktion af katastrofe-risiko
og tilpasning til klimaforandringer. I dette forum
deltog højtstående regeringsembedsfolk, internationale organisationer, der arbejder for reduktion
af klimaforandringernes virkning i Vietnam, og
repræsentanter for 20 komiteer for stormﬂodskontrol
i provinserne.
Vietnam er allerede på nuværende tidspunkt et
af verdens top-ti lande hvad angår hyppigheden af
årlige naturkatastrofer, oplyste vicepremierminister
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har regeringen vedtaget et målrettet program til
forbedring af katastrofe beredskabet gennem begrænsende forholdsregler op til 2020.
Programmet til 12-14 milliarder dollar omfatter
36 projekter, der løber over to etaper: fra 20092015 og 2016-2020. Programmet fokuserer på en
skærpelse af lokalsamfundets opmærksomhed på
naturkatastrofer gennem oplysning og emnekurser
på de højere læreranstalter.

Styrkelse af katastrofeberedskab
”Men vi ikke kan nøjes med at fokuserer på de
aktuelle trusler, hvis vi ikke samtidig søger ned til
katastrofernes årsager”, understregde Wahlström.

Vietnam klimafakta
Vietnam er et af de lande i verden, der bliver
hårdest ramt af de havstigninger, som er en
følge af den globale opvarmning. Havstigning
på 1 m vil ifølge en rapport fra Verdensbanken
ramme:
• 11 % af befolkningen
• 10 % af bruttonationalproduktet
• 11 % af byområderne
• 7 % af landbrugsjorden
• 28 % af vådområderne
Danmark støtter Vietnam med 200 mio. kr.
til at forebygge og tilpasse sig til klimaforandringer i perioden 2009-2013. Midlerne
hjælper i Vietnams arbejde med både at blive
mere energieffektiv og med at beskytte de
mest sårbare områder af landet mod global
opvarmning.
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Det kræver bl.a. en styrkelse af katastrofeberedskabet, oprettelse af risikoplancher (kort) samt
varslingssystemer. Desuden må klimatilpasnings- og
risikoreduktion indgå i den politiske planlægning og
i de socioøkonomiske planer.
Den australske ambassadør i Vietnam, Allister
Cox, foreslår, at Vietnam kombinerer sin handlingsplan for katastrofereduktion og tilpasning til
klimaforandringer for at sikre en større politisk
sammenhæng. ”For hver dollar, der gives ud til
katastrofereduktion, spares omkring syv dollar til
undgåelse eller reduktion af skader og udbedringsudgifter”, sagde Cox.
Nguyen Xuan Dieu, generaldirektør for landbrugsministeriets dige- og stormﬂods afdeling, sagde,
at der stadig var store mangler i regeringens katastrofe- og forebyggende beredskab - så som forsinket
reaktionstid, mangel på mandskab på lokalt niveau
og dårlige prognose og varslingssystemer.
Dieu mente endvidere, at virkeliggørelsen af
den nationale strategi også bør omfatte styrkelsen
af ”ikke-struktuelle” opgaver som planer om uddannelse af over 70 pct. af befolkningen i 6.000
ødelæggelses-truede kommuner i hele landet, til
forebyggelse af katastrofer og forbedring af prognoseog varslingskapaciteten. Men også implementeringen
af langsigtede planer som skovplantning og miljøbeskyttelse.
Den vigtigste opgave er dog, at omsætte ”ord til
handling”, sagde Wahlström.
”Vi må indstille os på at leve med mere ekstreme
vejrforandringer”, sagde hun. ”Klimaforandringerne
er ikke et kortvarigt miljøproblem. Det vil betyde
alvorlige ændringer af landskabet og vil kræve civilsamfundets og regeringernes bevågenhed og indsats
langt ud i fremtiden”.
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