
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer.  
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden. 

 
92-gruppen består af: Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk International Bosætningsservice, Dansk Ornitologisk 
Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, Danmarks Jægerforbund, 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, Sydafrika Kontakt, U-landsforeningen Svalerne, U-
landsorganisationen Ibis, WWF Verdensnaturfonden. 
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Kære Connie Hedegaard, 

 

Jeg skriver til dig på vegne af 17 organisationer i 92-gruppen. Vi vil opfordre dig til 

snarest at sikre formuleringen af en dansk målsætning for, hvilke resultater der skal 

opnås på Biodiversitetskonventionens 9. partskonference (COP 9) samt inddrage 

92-gruppen i denne proces. 

 

På trods af internationale løfter om det modsatte fortsætter den globale naturødelæggelse 

med stigende hastighed, og i dag er 1 ud af 8 fugle og 1 ud af 4 pattedyr truet af 

udryddelse.  

 

Når miljøministre fra hele verden mødes næste år i maj til COP 9, vil der være to år tilbage 

til at opfylde det globale 2010-mål om at vende den negative udvikling for verdens 

biologiske mangfoldighed. Det er sidste udkald, ikke kun for de mange dyr og planter som 

trues af udryddelse, men også for de millioner af mennesker som hver dag behøver 

naturens ydelser og goder for at kunne overleve. 

 

I 2005 konkluderede 1300 forskerne i rapporten Millennium Ecosystem Assessment, at det 

er muligt at opfylde det globale 2010-mål, men at det vil kræve en væsentlig styrkelse af 

den internationale indsats for naturbeskyttelse. 
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Danmark er et af de lande, der er positivt indstillet overfor en styrket global indsats for at 

beskytte verdens naturværdier, og det finder vi glædeligt. Men en positiv indstilling vil ikke 

være nok til at sikre, at verdenssamfundet formår at træffe de beslutninger, der skal til for 

at sikre opfyldelsen af det globale 2010-mål. Danmark er derfor nødt til at definere 

målsætninger for sin egen indsats og lægge flere kræfter og ressourcer i arbejdet 

for at trække EU og Biodiversitetskonventionens parter fremad i forhandlingerne om 

verdens natur.  

 

COP 9 byder på spændende muligheder for at opnå store fremskridt, både indenfor den 

globale naturbeskyttelse og indenfor arbejdet med at sikre en ligelig fordeling af udbyttet 

fra udnyttelsen af verdens genetiske ressourcer. 92-gruppen finder, at Danmark bør 

arbejde for, at følgende vedtages på COP 9: 

 

- Etablering af et juridisk bindende internationalt regime, som sikrer mod handel med 

ulovligt tømmer. 

- Realisering af et globalt netværk af beskyttede områder på land og på havet, bl.a. 

gennem at sikre en øget finansiering, således at der skabes reelle muligheder for at 

projektet også kan gennemføres i de fattige lande.  

- Etablering af et juridisk bindende regime, som sikrer en retfærdig fordeling af 

udbyttet fra udnyttelsen af verdens genetiske ressourcer 

- En handlingsplan for afvikling af perverse incitamenter herunder eksempelvis 

landbrugsstøtte, der leder til naturødelæggelser. 

- En plan for styrkelse af samarbejdet mellem klimakonventionen og 

biodiversitetskonventionen.  

 

Hvis Danmark skal være med til at sikre fremskridt indenfor disse områder, vil det kræve 

en generel styrkelse af den danske indsats. De seneste to partskonferencer har været 

uden dansk ministerdeltagelse og med en delegation, som ikke var tilstrækkelig stor til at 

sikre, at der var danske embedsfolk til stede ved alle de centrale forhandlinger. Vi håber 

derfor på din deltagelse i ministersegmentet 28 - 30. maj 2008. 

 

Vi håber som sagt, at regeringen vil formulere ambitiøse målsætninger for COP 9, samt at 

du vil arbejde for opfyldelsen af disse mål, allerede når emnet kommer på dagsordnen til 

EU’s rådsmøde i juni. I forbindelse med rådsmødet vil vi gerne hjælpe med at organisere 

et møde med repræsentanter for de internationale afdelinger af BirdLife, Greenpeace og 

WWF. Disse organisationer deltager meget aktivt i Biodiversitetskonventionens arbejde, 

og vil kunne hjælpe Danmark med at trække EU og konventionen fremad.  



 

Vi foreslår også, at formuleringen og forfølgelsen af de danske målsætninger for COP 9 

drøftes i løbet af foråret i det internationale kontaktudvalg for biodiversitet, hvor 92-

gruppen og en række repræsentanter for den offentlige og private sektor er medlemmer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

John Nordbo, på vegne af 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, som i denne 

sammenhæng tegnes af  
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