
Regeringen slækker på ambitionerne for 
Johannesburg topmødet 

Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) klager over NGO’ernes utilfredshed 
med den danske indsats, og henviser til at Danmark har gjort mere end de 
andre lande  

Kort rapport fra 92-gruppens konference om Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i 

Johannesburg og de seneste 10 års nationale og internationale indsats for bæredygtig 

udvikling d. 4. april 

Konferencen var et tilløbsstykke og landstingssalen var fuld af debat-ivrige mennesker som var 

kommet for at høre Miljøministeren, miljøordførere, Svend Auken, Poul Nelson, Dan Nielsen og 

repræsentanter for Miljø- og Udviklingsorganisationerne, Fagbevægelsen, Dansk Industri tale om 

bæredygtig udvikling før, nu og især i fremtiden. 

Udtalelser og debatten gjorde det klart, at Regeringen slækker på ambitionerne for konkrete aftaler 

ved FN’s konference om bæredygtig udvikling i Johannesburg til august med henvisning til at 

Danmark har gjort mere end de andre allerede. Men det blev også klart, at Venstre’s og de 

Konservatives miljøordførere erkender, at besparelserne på miljøbistanden har været meget skrappe. 

"Jeg vil godt erkende, at der er skåret meget dybt i miljøstøtten til østlandene og udviklingslandene. 

Det er nok tid til at revurdere og putte flere penge i den kasse", sagde formanden for Folketingets 

Miljøudvalg, Eyvind Vesselbo (V). "Vi vil meget gerne have, at denne regering også har en 

miljøprofil – ikke kun af navn, men også i virkelighedens verden", sagde de Konservatives 

miljøordfører, Helle Sjelle. 

Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) var i forsvarsposition og klagede over at der var for 

meget snak og for megen kritik af Danmarks indsats. Han pointerede, at Danmark er klassens 

dygtigste elev, når det kommer til at arbejde for en bæredygtig udvikling – i Danmark såvel som 

internationalt. "Jeg vil gerne opfordre til at man .. prøver at .. sige til dem, der ikke opfører sig som 

de skal, at .. de har noget at gøre, inden vi hele tiden hakker på den, hvis jeg må bruge det udtryk, i 

klassen, der opfører sig bedst", sagde Miljøministeren. Man fristes så til at sige, at det jo er lige 

meget om man er den bedste eller den dårligste elev, hvis hele klassen dumper. 

Svend Auken (S) fortalte, at han var blevet stolt, men også havde fået røde ører, over at læse et 

udkast til 92-gruppens evaluering af Danmarks opfyldelse af internationale aftaler om bæredygtig 

udvikling. Udkastet viser nemlig, at Danmark, på trods af sit gode ry der bl.a. bygger på at rigtig 

meget er gået rigtigt godt, ikke har overholdt alle sine internationale forpligtigelser. Aukens 

hovedpointe var, at evalueringen siger noget om udfordringens størrelse. Danmark har i mange år 

haft bæredygtig udvikling højt på dagsordenen, og i udgangspunktet haft både politisk og 

økonomisk overskud og vilje til at gøre en indsats. Alligevel er det ikke godt nok. Hvordan så med 

de andre? Spurgte Auken, og fortsatte med at sige, at evalueringen understreger nødvendigheden af 

at holde fast i kravene – og ikke slække på dem. 

Dan Nielsen, der vil stå i spidsen for den danske delegation ved topmødet i Johannesburg, gjorde 

det helt klart, at forberedelsen af en global aftale om bæredygtig aftale nærmest er gået i stå. Han 

pegede på, at det er afgørende, at Danmark nu gør noget. " Vi prøver at lave en alliance mellem 



Danmark, Spanien og EU-Kommissionen for at få gang i processen igen", sagde Dan Nielsen, der 

også fortalte at det er Danmarks strategi, at USA også skal med i en global aftale, for at den bliver 

global. 

Af: Berit Asmussen, 92-gruppen 

  

 


