
 
 

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer.  
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden. 

 
92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk International 
Bosætningsservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, 
IWGIA, Kvindernes U-landsudvalg, Landsforeningen for Økosamfund, Mellemfolkeligt Samvirke, Natur og Ungdom, Nepenthes, Netværket for 
økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, Organisationen for Vedvarende Energi/OVE, U-landsforeningen Svalerne, U-landsorganisationen 
Ibis, WWF Verdensnaturfonden. 
 

 
Til 

Finansminister 
Claus Hjort Frederiksen 
Finansministeriet 
Christiansborg Slotsplads 1 
1218 København K 
 
 
 
Den 29. maj 2009 
 
 
Ang. behovet for et konkret EU udspil om finansieringen af en ny global klimaaftale 
– og betydningen af det kommende ECOFIN møde den 9. juni i den forbindelse. 
 
 
Kære Claus Hjort Frederiksen 
 
Jeg skriver til dig på vegne af nedenstående miljø- og ulandsorganisationer i 92-gruppen, 
for at bede om din aktive indsats for hurtigst muligt at sikre et konkret EU-udspil til 
finansiering af en ny global klimaaftale – herunder at sikre de nødvendige fremskridt 
omkring dette i forbindelse med ECOFIN mødet den 9. juni. 
 
Som du ved, er indgåelsen af en ny global klimaaftale på klimatopmødet i København til 
december afhængig af, at der opnås enighed om finansieringen af de nødvendige tiltag.  
I den forbindelse har EU længe lovet et konkret udspil om finansieringen af en ny klima-
aftale, herunder EU’s egen andel. Det var fra EU’s side bebudet, at dette konkrete udspil 
ville komme i forbindelse med EU-Kommissionens udspil den 28. januar i år og den efter-
følgende ministerrådsbehandling af sagen frem til og med EU stats- og regeringschefernes 
forårsmøde i marts. Men desværre indeholdt de endelige ministerrådsbeslutninger ikke 
tilstrækkelig afklaring af EU’s position, og en yderligere afklaring blev derfor udskudt til EU 
stats- og regeringschefsmødet i juni. 
 
Det er vores opfattelse, at de nødvendige fremskridt i de internationale klimaforhandlinger i 
øjeblikket bliver blokeret af manglende udspil fra især de industrialiserede landes side. I 
stedet for at påtage sig deres ansvar, forsøger mange af disse lande et strategisk spil, der 
handler om at slippe lettest muligt fra fremtidige forpligtelser. Denne tilgang medfører en 
voksende polarisering og konflikt i klimaforhandlingerne, forhindrer de nødvendige 
fremskridt i forhandlingerne og bringer muligheden for den tilstrækkelige klimaaftale på 
COP 15 i alvorlig fare. 
 
Vi mener derfor, at det er afgørende, at EU snarest muligt kommer med et udspil til 
finansieringen af en ny klima-aftale, der klart signalerer, at EU er rede til at påtage sig sit 
ansvar for at løse den globale klimakrise. 
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Jeg vedlægger kopi af et brev fra en kreds af europæiske organisationer om det nødven-
dige finansieringsudspil fra EU, som du skulle have modtaget. I brevet redegøres for 
hvilket udspil, det er nødvendigt, at EU kommer med, herunder hvilken finansiering der 
skal til for, at EU yder dets fair andel af indsatsen for at redde verdens klima.     
 
Det er afgørende, at EU efter det kommende ECOFIN møde den 9. juni og det efter-
følgende møde for EU stats- og regeringschefer den 18.-19. juni er i stand til at vise 
lederskab i de internationale klimaforhandlinger ved at lægge et konkret og ambitiøst 
finansieringsudspil på bordet, som tager stilling til det overordnede behov for offentlig 
finansiering i klimaaftalen, og som specificerer EU’s ”fair share” af denne finansiering samt 
de mekanismer, der skal udvikles for at generere den.  
 
Uden sådanne fremskridt frygter vi, at mulighederne for at indgå en tilstrækkelig og 
ambitiøs global klimaaftale på klimatopmødet i København i december begrænses 
væsentligt.  
 
Vi håber derfor på din aktive indsats for at sikre det nødvendige EU udspil i forbindelse 
med ECOFIN mødet 9. juni. Vi vil samtidig anmode om et møde med dig for at drøfte 
spørgsmålet om finansiering af den globale klimaaftale.  
 
Med venlig hilsen      
 
 
Troels Dam Christensen 
På vegne af følgende organisationer, som samarbejder i og med 92-gruppen: 

 
Afrika Kontakt 
Care Danmark 

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk International Bosætningsservice 

Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark 

Det Økologiske Råd 

FN-forbundet 

Folkekirkens Nødhjælp 

Greenpeace 

IBIS 

Kvindernes U-landsudvalg 

Landsforeningen for Økosamfund 

Mellemfolkeligt Samvirke 

Natur og Ungdom 

Nepenthes 

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net 

Organisationen for Vedvarende Energi/OVE 

U-landsforeningen Svalerne 

WWF Verdensnaturfonden 



 

 



 

 
 

 



 

 


