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Sydkorea begynder at hæve kli-
maambitionerne. Her tager syd-

koreanske studerende del i klima-
strejken #ClimateStrike i landets 
hovedstad, Seoul. Arkivfoto: Kim 
Hong-Ji/Reuters/Ritzau Scanpix

dato for landets mange kul-
kraftværker.

Sydkorea har megen svæ-
rindustri som cement- og
stålproduktion, skibsværfter
og bilfabrikker. De er energi-
tunge og svære at afkarboni-
sere - altså gøre uafhængige
af fossile brændsler.

Så omstillingen sker ikke af
sig selv. Den afhænger af,
hvordan de flotte planer bli-
ver udført. Men de første
skridt er taget.

- Jeg har brugt meget af det
sidste år på at rejse rundt og
tale med koreanske borgme-
stre og guvernører, der vil hø-
re om Danmarks erfaringer
med grøn omstilling, siger Ei-
nar Jensen.

- Og jeg kan sige dig, at ap-
petitten er stor.

Flere kvinder i verdens
fattigste lande bruger prævention
Flere af verdens fattigste kvinder har nu adgang til prævention. Friheden til selv at kunne 
vælge børn til og fra er vigtig for udviklingen af de fattigste lande.

Line Marie Sommer/Verdens 
Bedste Nyheder

bange. Men det kan afhjæl-
pes gennem dialog.

- Man kan eksempelvis
træne det lokale sundheds-
personale i, hvor vigtigt det er
ikke at diskriminere i forhold
til brugen af prævention, og
klæde personalet på til at væ-
re imødekommende overfor
eksempelvis unge, som kom-
mer og udtrykker et behov.
Det kan danne et grundlag
for, at de, som efterspøger
prævention, ikke oplever at
blive stigmatiseret eller ud-
stødt, siger Jacqueline Bryld.

På trods af de store udfor-
dringer går udviklingen altså
den rigtige vej.

- Vi har jo lang vej igen, da
de fattige dele af Afrika stadig
sakker langt bagud. De 60
millioner er langt fra målet.
Men på trods af store udfor-
dringer kan vi se, at det går
den rigtige vej. Og jeg håber
selvfølgelig, at vi en dag når
dertil, hvor alle piger og kvin-
der har muligheden for at
vælge, siger Jaqueline Bryld.

fordringer og være med til at
fremme mange parametre i
samfundet.

- Det er derfor helt afgø-
rende at kvinder og mænd
har adgang til prævention.
For det første på grund af
mødredødelighed og barne-
død. Men samtidig kan flere
kvinder gennemføre en ud-
dannelse og få muligheden
for at arbejde, når de ikke får
mange børn i en tidlig alder,
siger han.

Lokal dialog i landsbyer
I 2012 satte Family Planning
2020 et mål om at nå 120 mil-
lioner kvinder i 2020, men
projektet har "kun" nået 60
millioner kvinder. Det skyl-
des, at der er mange udfor-
dringer i arbejdet med præ-
vention.

- Vi møder mange unge i
de fattige dele af Afrika, som
er del af et samfund, hvor det
ikke er acceptabelt at gå hen
til sin læge og spørge efter
prævention. Der er så mange
myter og misinformation ude
i landsbyerne. Det skaber stor
modstand og gør de unge

ter, og samtidig er det blevet
undgået, at omkring 125.000
kvinder døde under fødslen.
Det skyldes, at flere kvinder
har brugt prævention.

- Vi ved, at der er mange
millioner unge kvinder, som
gerne vil bruge prævention.
Men mange har simpelthen
ikke adgang til det. Vi har
brug for et større politisk øn-
ske om at udbrede præven-
tion til alle, siger Flemming
Konradsen, som er professor
i global miljøsundhed og le-
der af School of Global He-
alth ved Københavns Univer-
sitet.

En nøgle til udvikling
Særligt i Afrika har der været
fremgang, hvor antallet af
kvinder på prævention er ste-
get fra 40 millioner til 66 mil-
lioner. Her kan prævention
være en nøgle til at løse man-
ge af de udfordringer, som de
fattigste lande i Afrika står
over for, forklarer Flemming
Konradsen.

- Brugen af prævention
kan i disse lande kan være en
nøgle til at løse en række ud-

PRÆVENTION: Flere og flere
kvinder i verdens fattigste
lande har nu muligheden for
at vælge, hvornår og hvor
mange børn de gerne vil ha-
ve.

En ny rapport fra FN-pro-
jektet Family Planning 2020
viser, at antallet af kvinder,
som bruger prævention, i ver-
dens 69 fattigste lande er ste-
get fra 260 millioner i 2012 til
320 millioner i 2020.

- Det er meget vigtigt, at
flere kvinder får muligheden
for at bruge prævention. Det
er deres ret at kunne bestem-
me over deres egen krop og
planlægge det antal børn, de
ønsker. Derved undgår man
flere uønskede graviditeter,
og det nedsætter mødredø-
deligheden og antallet af
dødsfødsler, siger Jacqueline
Bryld, som er international
chef hos Sex & Samfund.

Rapporten viser, at der er
fra 2019 til 2020 er undgået
hele 21 millioner usikre abor-

Rekordstore investeringer i 
europæisk havvind
EU-landene åbner 
pengepungen for 
flere havvindmøller, 
og flere lande 
kommer med på 
legen.

I 2020 investerede europæiske lande næsten 200 milliarder kroner i 
havvind. Her er vi nær New Brighton i Storbritannien. Arkivfoto:Phil 
Noble/Reuters/Ritzau Scanpix
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HAVVINDMØLLER: Der bliver hø-
stet mere og mere energi fra
de europæiske have. I løbet af
sidste år blev ni havvindmøl-
leparker tilsluttet elnettet.

De nye møller har tilsam-
men en kapacitet på 2,9 GW
- eller hvad der cirka svarer til
elkapaciteten fra 12 værker af
Amagerværkets størrelse -
faktisk er det et lille skridt
ned fra rekordåret 2019.

Samtidig investerede de
europæiske lande rekordme-
get i nye havvindmøllepar-
ker, i alt næsten 196 milliar-
der kroner, som skal finansi-
ere 7,1 GW ny havvindmølle-
strøm over de næste år. Det

CC
Kulnationen Polen, 
med nul 
havvindmøller, har 
netop lavet den 
første aftale om en 
havvindmøllepark - 
og har kæmpestore 
planer.
FRA ARTIKLEN

viser en ny analyse fra Wind
Europe, brancheforeningen
for vindkraft i Europa.

Flere lande med
I Europa er havvindmøller et
fænomen, der primært ses i
den nordlige del af kontinen-
tet, og i 2020 var det lande
som Holland, Belgien og Stor-
britannien, der byggede flest
havvindmølleanlæg.

Men nu begynder andre
dele af Europa at komme
med. Frankrig, der nu har
blot ét enkelt lille anlæg, er
begyndt at investere stort, og
kulnationen Polen, med nul
havvindmøller, har netop la-
vet den første aftale om en
havvindmøllepark og har
kæmpestore planer frem
mod 2040 og 2050.

- Havvind handler ikke

længere blot om Nordsøen,
udtalte Giles Dickson, der er
direktør i Wind Europe, i for-
bindelse med offentliggørel-
sen af analysen.

- Polen, Spanien, Græken-
land, Irland og de tre baltiske
lande har alle planer. Den
hurtige udvikling i flydende
havvind vil støtte udbygnin-
gen i Atlanterhavet, Middel-
havet og Sortehavet.


