
  

Statsminister Poul Nyrup Rasmussen 
Statsministeriet, Christiansborg 
Prins Jørgens Gård 11 
1218 København K 

8. juni 2001 

Kære Poul Nyrup Rasmussen, 

Jeg skriver til dig på vegne af 19 danske miljø- og ulandsorganisationer, som samarbejder 
i 92-gruppen. 

Vi er glade for den aktive indsats for miljø og bæredygtig udvikling, som du gjorde på 
OECD’s ministerrådsmøde i maj. 

Vi er også glade for, at regeringen har opnået Folketingets tilslutning til, at Danmark kan 
ratificere Kyotoprotokollen - og for dine klare udmeldinger i forhold til forhandlingerne om 
protokollen. 

Vi vil opfordre til, at du presser på for at få EU til at speede ratifikationsprocessen op og for 
en fastholdelse af EU’s nuværende linie om at sikre ratifikation fra tilstrækkeligt mange 
lande - også uden USA - så Kyotoprotokollen kan træde i kraft i forbindelse med 
Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i 2002. 

Vi vil således opfordre dig til at arbejde aktivt for, at EU-topmødet i Göteborg resulterer i 
en erklæring, der understreger, at EU-landene er enige om og fast besluttede på at 
ratificere Kyotoprotokollen inden Rio+10, og at EU vil gøre en forstærket indsats for at 
beskytte klimaet, uanset om USA ratificerer protokollen eller ej. 

Det har siden George W. Bush overtog præsidentembedet i USA stået klart, at EU og USA 
har meget lidt til fælles, når det gælder indsatsen for det globale miljø. Uanset hvad 
George W. Bush i Göteborg måtte sige om sin bekymring for klodens klima, har han såvel 
internationalt som hjemme i USA i sine handlinger demonstreret det stik modsatte: Bush-
administrationen har undsagt Kyoto-protokollen - det eneste seriøse internationale forsøg 
på at imødekomme klimaforandringer. Og Bush-administrationen har fremlagt en 
energiplan, der vil få USA's i forvejen høje CO2-udledninger til at stige med 35-50%. 

Bush's planer skal sammenlignes med EU's modsatrettede planer, hvorefter EU i 2010 har 
reduceret sine CO2-udledninger med 8%, og herefter med yderligere 1% om året frem til 
2020. EU og USA er med andre ord i to forskellige verdener, når det gælder indsats mod 
klimaforandringerne. Det bør samtalerne i Göteborg afspejle: Der er i øjeblikket intet 
grundlag for indrømmelser til USA på dette område. 

Med venlig hilsen 

John Nordbo 



på vegne af 92-gruppen, der i denne sammenhæng tegnes af: 

Arbejderbevægelsens Internationale Forum 
Care Danmark 
Danmarks Jægerforbund 
Danmarks Naturfrednings-forening 
Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark 
Det Økologiske Råd og Selskab 
FN-forbundet 
Folkekirkens Nødhjælp 
Forum for Energi og Udvikling 
Friluftsrådet 
Greenpeace 
Kvindernes U-landsudvalg 
Mellemfolkeligt Samvirke 
Natur og Ungdom 
Nepenthes 
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net 
Organisationen for Vedvarende Energi OVE 
U-landsorganisationen Ibis 
WWF Verdensnaturfonden 

 


