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Den 2. november 2018
Ang. Danmarks indsats i forbindelse med den 14. partskonference i Biodiversitetskonventionen
(COP14), nov. 2018
Kære Jakob Ellemann-Jensen
Som du ved afholdes der her i november 2018 partskonference i FN Biodiversitetskonventionen
(COP14) i Sharm El-Sheikh, Ægypten
Konferencen falder på et vigtigt tidspunkt, idet der på mødet både skal gøres status over den
nuværende globale indsats for at bevare verdens biodiversitet, herunder de 20 Aichi-mål for
perioden 2010-2020, og samtidigt også for alvor sættes gang i forhandlingerne om hvilken ny
ramme for den globale biodiversitetsindsats, der skal gælde fra 2020, den såkaldte Post 2020
ramme.
Vi er i dag langt fra på vej mod at nå de globale mål for bevarelsen af klodens biodiversitet, og der
er i høj grad brug for en forstærket indsats, hvis det skal lykkes at standse den meget alvorlige
nedgang i den globale biologiske mangfoldighed, vi oplever i disse år. For at dette skal lykkes, er
det afgørende med fremskridt indenfor Biodiversitetskonventionens arbejde bl.a. på COP14.
Danmark har traditionelt været en vigtig aktør i Biodiversitetskonventionens arbejde, og vi håber, at
Danmark igen i år vil spille en fremtrædende rolle på partskonferencen. I forbindelse med dette har
vi fra 92-gruppen udarbejdet det vedlagte positionspapir med indspil til, hvad Danmark skal arbejde
for i forbindelse med mødet.
Vi håber, at du og regeringen vil være interesseret i at følge op på anbefalingerne, og ser frem til at
diskutere dette med dig på vores møde i næste uge.
Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen
Sekretariatsleder
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 24 danske miljø- og udviklingsorganisationer.
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.
92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Amnesty, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk International Bosætningsservice, Dansk
Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace, IWGIA, Kvindernes Ulandsudvalg, Klimabevægelsen, Mellemfolkeligt Samvirke, Natur og Ungdom, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, Nyt
Europa, Oxfam IBIS, Red Orangutangen, Sex &Samfund, U-landsforeningen Svalerne, VedvarendeEnergi, Verdens Skove, WWF Verdensnaturfonden.

