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I sidste uge døde flere mennesker i det
nordlige Ghana som følge af oversvømmelser. Det er andet år i træk, at det nordlige
Ghana er ramt af oversvømmelser som
følge af kraftig nedbør. Omfattende over-

svømmelser to år i træk er et hidtil uset men
konkret eksempel på de ekstreme og mere
uforudsigelige klimatiske forhold, som
forstærkes af den globale opvarmning.

byggelse og klimatilpasning nu - i stedet for
først at sætte ind, når katastrofen bider sig
fast.
Oversvømmelserne i Ghana kommer samtidig med offentliggørelsen af en rapport om
klimaforandringernes dystre konsekvenser
for verdens fattige og mest udsatte. Rapporten er udarbejdet af CARE International og
FN's Kontor for Koordinering af Humanitære Anliggender (UNOCHA).
Rapporten sammenholder data om ekstrem
fattigdom og sårbarhed med data om, hvor
ekstreme klimafænomener vil ramme – de
såkaldte humanitære ’hot-spots’. Med det
overblik har vi fået et nyt redskab, hvormed
vi bedre kan forudsige, hvor klimakatastroferne rammer hårdest, og hvor det derfor er
nødvendigt at sætte ind med katastrofeforebyggelse.
Og det kan svare sig at forebygge. Rapporten konkluderer, at for hver krone vi investerer i katastrofeforebyggelse, kan vi spare
syv kroner i nødhjælp. Det er derfor helt
centralt, at vi investerer i katastrofefore-

Under sidste uges møde i Accra i FN’s
klimakonvention måtte Danmarks chefforhandler, Thomas Becker, beklage på EU’s
vegne, at unionen ikke var i stand til at
fremlægge klare synspunkter i debatterne
om finansiering og teknologi.

Begge emner anses for at være hovedkomponenter i den klimaaftale, som forhandles
frem mod mødet i København i 2009. Og da
verdens lande mødtes til den forrige runde
af forhandlingerne i Bonn i juni, lovede
Thomas Becker, at EU ville komme med
konkrete bidrag til diskussionerne på mødet
i Ghana.

Ved topmødet i København 2009 er det
afgørende, at der opnås forpligtende målsætninger for reduktion i udledningen af
drivhusgasser, så den globale opvarmning
begrænses. Men vi må ikke glemme de
millioner af fattige mennesker, som allerede
nu mærker konsekvenserne af et ændret og
mere barskt klima. Vi har fået bedre redskaber til at forudsige, hvor et ændret klima
kan forårsage humanitære katastrofer. Lad
os bruge denne viden og investere i katastrofeforebyggelse og klimatilpasning nu.
Verdens fattigste betaler lige nu en regning,
de kun i meget ringe grad selv har bidraget
til.
Læs rapporten fra CARE International på:
www.care.dk

Det er intern uenighed blandt EU’s 27 medlemslande, der er årsag til, at EU ikke kan
komme med bud på, hvordan der skaffes
midler til den globale indsats mod klimaforandringer. Herunder hvordan det sikres,
at klimavenlig teknologi spredes hurtigst
muligt til hele verden.
Situationen markerer tydeligt, at lederskabet
i klimaforhandlingerne er ved at glide EU af
hænde. Heldigvis er der andre aktører i
forhandlingerne, der tager initiativ. Lande
som Norge, Schweiz og Mexico har hver
fremlagt detaljerede forslag til, hvordan en
global finansieringsmekanisme for klimaindsatsen kan skrues sammen.

Thomas Becker måtte for EU nøjes med at
stille opklarende spørgsmål og erklære, at
unionen fandt de øvrige landes forslag interessante.
På mødet i Accra fremlagde u-landene også
et forslag til nye globale klimafonde, hvor
de rige lande tilsammen skal bidrage med
0,5 – 1 procent af deres årlige bruttonational produkt til en forstærket global klimaindsats. Midlerne skal bruges til finansiering af den nødvendige tilpasning til klimaforandringer i de mest sårbare lande og
regioner, samt til udvikling og spredning af
klimavenlige teknologier.

De lande i verden som er mest sårbare overfor klimaforandringer, er også de lande som
deltager med færrest mennesker i de internationale klimaforhandlinger. Folkekirkens
Nødhjælp har kigget på de seneste års deltagelse i klimaforhandlingerne, og billedet
er, at mange af de fattigste lande kun sender
en eller nogle få personer til møderne, mens
de rige lande i de fleste tilfælde sender over
tyve personer.
Ved klimaforhandlingerne i Ghana her i
juni var situationen ikke anderledes. Paul
Isabirye, fra den ugandiske delegation på tre
personer klagede: ”Vores lille delegation
kan ikke dække alle de forskellige møder”.
Forhandlingerne er opdelt i flere møder, og
rent fysisk kan en lille delegation ganske
simpelt ikke dække de forskellige delforhandlinger.

Der findes en international fond der støtter
deltagelse fra u-lande. Fonden bygger på
frivillige bidrag fra de rige lande, og i 2008
er der penge til en delegeret per land, plus

Der er ikke de store chancer for at få gang i
realitetsforhandlinger, før EU begynder at
fremlægge egne synspunkter. Det store
spørgsmål er nu, om EU overhovedet vil
være i stand til at indgå tilstrækkeligt i
debatten om disse emner ved næste runde af
FN’s klimaforhandlinger, der finder sted i
den polske by Poznan i december.

en ekstra for de fattigste lande. Danmark er
et af de få lande som har givet penge til
fonden. Der er dog brug for, at andre rige
lande også bidrager.

Situationen er ikke bedre blandt NGOerne.
Tværtimod. Her findes der ikke penge til at
sikre deltagelse fra alle lande, og de fleste
organisationer er afhængige af donorpenge
for at kunne deltage. 92-gruppen har derfor,
med støtte fra Udenrigsministeriet, lanceret
et projekt som har til formål at støtte organisationer i udviklingslande i deres deltagelse i de internationale klimaforhandlinger.
En lige deltagelse i forhandlingerne er dog
ikke sandsynlig de nærmeste år. Dette gør
det endnu vigtigere, at de rige lande lytter
aktivt til, hvad de fattigste lande har at sige.
Det er disse lande som bliver hårdest ramt
af klimaforandringerne, så der er brug for,
at deres stemme bliver hørt.
Læs mere om Folkekirkens Nødhjælps studie om syd-deltagelse i klimaforhandlingerne på: www.noedhjaelp.dk/klima

Implementeringen af energiforliget fra
februar er i gang, og udkastet til en lov om
vedvarende energi har været sendt i høring i
ly af sommerferien. Vedtages udkastet i sin
nuværende form er det Vindmølleindustriens vurdering, at opstillingen af vindkraft
på land imod intentionen ikke vil blive
genoptaget efter 5 års dvale.
Lovudkastet indeholder en række udmærkede tiltag, der skal fremme lokalt medejerskab og dermed fortsat styrke den lokale
opbakning. Disse tiltag overskygges dog
desværre fuldstændigt af et krav om, at
vindmølleopstillerne i fremtiden skal udrede erstatning til naboer, som har et hypotetisk fald i deres ejendomsværdi.

Erstatningsordningen er et regulært brud
med almindelig retspraksis og vil blive en
særordning, der ikke findes for lignende
områder i Danmark eller for den sags skyld
i noget andet land i verden.
Vindmølleindustrien har regnet på konsekvenserne af forslaget for investorer i vindkraft. Resultatet er nedslående. Omkostningerne vil stige med ca. 13-16 procent. Det

er derfor svært at forestille sig, at vindkraft
på land kommer til at spille nogen rolle i
regeringens bestræbelser på at nå 30 procent vedvarende energi i 2020.
Det er afgørende, at der sker ændringer i det
foreliggende udkast til loven. Ideelt set bør
erstatningsordningen tages af bordet. Såfremt det ønskes at fastholde en erstatningsordning og dermed gamble med udbygningen af vindkraft, er det nødvendigt,
at gennemsigtigheden øges for potentielle
vindmølleopstillere.
I dag er der ingen øvre grænse for, hvor
langt væk fra vindmøllen, naboerne kan
kræve erstatningsvurdering, ligesom der
kan kræves vurdering af evt. tab i op til tre
måneder efter møllen er opstillet. Det er
dermed ganske ugennemsigtigt, hvor stor
investeringen er, når en vindmølleopstiller
beslutter sig for at løfte vores fælles opgave
– at udbygge med vedvarende energi. Der
bør derfor som minimum sættes øvre grænser for, hvor langt væk naboer kan kræve at
få en erstatningsvurdering. Endvidere må
det kunne forlanges, at der ikke kan rejses
krav om erstatning efter, at vindmøllerne er
blevet opstillet. Alt andet vil betyde, at der
investeres i blinde, hvilket ingen investor
kan forventes at ville acceptere.

Er regeringen ved at spare klimatopmødet
næste år ihjel? Det spørgsmål må man stille
sig, efter at det kom frem, at regeringens
finanslovsforslag for 2009 kun indeholder
240 millioner kr. til at afholde det globalt
set uhyre vigtige FN-topmøde i København
næste år.

Tidligere har regeringen ellers anslået, at
topmødet ville koste omkring 300 millioner
kr. Og mindre vigtige klimatopmøder, som
det i Canada i 2005, kostede omkring en
halv milliard kroner. København-topmødet
må forventes at blive væsentligt større, og
tiltrække flere og mere prominente deltagere.

Det må også være svært at forstå den relativt karrige budgettering for de embedsmænd i de forskellige ministerier, der sidder
med ansvaret for at planlægge konferencen.
Indtrykket er, at der her bliver løbet meget

Dansk udviklingsbistand stiger med 750
mio. kr. i VK regeringens finanslovsudkast
for 2009, som blev præsenteret i sidste uge.
Dermed udgør udviklingsbistanden 0.82
procent af BNI – en stigning på 0.01 fra
2008 niveauet. Stigningen er den absolut
mindst mulige og er ydermere ikke garanteret, hvis den økonomiske vækst skulle blive
større end forventet. Dette er ganske enkelt

stærkt, og også for stærk, på grund af for få
ressourcer.
Bedre bliver det ikke, når man ser, at det
også næste år er u-landsbistanden, der skal
betale en god del af klimatopmødet. På
nuværende tidspunkt i hvert fald 48 millioner. Dette er særligt bekymrende for de, der
vil lave oplysning og civilsamfundsaktiviteter i forbindelse med topmødet. For ind til
nu har der kun været begrænset støtte til
denne type aktiviteter, og kun midler taget
fra u-landsbistanden, hvilket ser ud til at
blive gentaget på 2009 finansloven. Dette
sætter meget snævre begrænsninger for de
folkelige aktiviteter i forbindelse med klimatopmødet. Enten kan man konkurrere
med de fattige om ulandsbistanden, eller
også er der ingen støtte til folkelige aktiviteter.
Der er behov for at regeringen tager sit
ansvar på sig som arrangør af et af de vigtigste globale topmøder i moderne tid, og
sætter tilstrækkelige ressourcer af til at sikre
en succesfyldt gennemførelse af topmødet,
herunder de nødvendige folkelige aktiviteter.

uambitiøst i et finanslovsår med kulmination af både Afrika Kommission og klimatopmødet i København.
Bistandsstigningerne vil bl.a. blive afsat til
en øget indsats i Afghanistan, kvinders
rettigheder, klima, hiv/aids og til en opfølgning af Afrika Kommissionens anbefalinger. Derimod foreslår regeringen en yderli-

gere nedskæring på 30 mio. kr. af FN’s
udviklingsprogram (UNDP) samt en omlægning af støtten til Verdensfødevareprogrammet (WFP), som fremover skal fokusere på humanitære indsatser frem for langsigtede udviklingsaktiviteter.

Et væsentligt lyspunkt er forslaget om en
stigning i Danidas oplysningsbevilling på 6
mio. kr., som fremover vil være på 18.7
mio. kr. årligt. Dette er den første politiske
åbning siden VK regeringens nedskæringer
i den folkelige u-landsoplysning i 2006. Og
selvom fokus i første omgang er på klimatopmødet, fastholdes stigningen i 2010, og
man kan derfor håbe på, at den igangværende evaluering af oplysningsindsatsen vil
puste nyt liv i den folkelige ulandsoplysning.

Finansloven foreslår samtidig en stigning i
NGO bistanden på 30 mio. kr. som en opfølgning på opdateringen den nye civilsamfundsstrategi, som forventes offentliggjort
senere på måneden. Dette er en klar anerkendelse af de folkelige organisationers
vigtige rolle i udviklingsarbejdet og betyder
forhåbentlig en styrkelse af de folkelige
organisationers involvering i bistanden i de
kommende år.

Finanslovsforhandlingerne starter i næste
uge og Dansk Folkeparti foreslår traditionen
tro, udviklingsbistanden nedsat til 0,7 procent eller en besparelse på 2,24 mia. kr. I
modsætning til det foreslår Det Radikale
Venstre og SF, at bistanden stiger til 1.00
procent af BNI. Kampen om rigets ressourcer er begyndt.

En rapport fra WWF Verdensnaturfonden
viser, at vores CO2-udledninger faktisk er
20 procent større, end det de officielle opgørelser fortæller os.
Rapporten ” Dansk forbrug, global forurening” - beregner de globale CO2udledninger, som danskernes forbrug af
varer og tjenesteydelser er skyld i, også
kaldet CO2-fodaftrykket. I de officielle
opgørelsesmetoder måles der kun på den
CO2-udledning, der er udledt indenfor det
enkelte lands grænser. De tager dermed
ikke højde for, at de fleste rige lande –
herunder Danmark – i stigende grad importerer mange af vores varige forbrugsgoder
fra udlandet. Den CO2 der udledes for at
producere disse varer, bliver ikke indregnet
som en del af Danmarks udledninger, selvom udledningen sker som følge af, at danskere køber og forbruger disse varer.

WWF’s analyse viser, at danskernes forbrug i 2001 medførte globale CO2udledninger på 66 mio. tons. Det er næsten
20 procent mere, end hvad de officielle
opgørelser viser. Fremskrivninger af tallene
til 2006 viser tilmed, at vores globale CO2udledninger er kraftigt stigende. På bare
fem år er vores CO2-fodaftryk i udlandet
vokset med 40 procent. Samtidig er vores
CO2-udledninger i Kina vokset med 140
procent. Kina er nu det land i verden, hvor
vi danskere samlet set sætter det største
CO2-fodaftryk, eller hvad der svarer til 1, 5
ton CO2 per dansker på grund af vores
forbrug af varer fra Kina.

Vores forbrugsvaner er ikke blot skadelige
for klimaet. Vi er også langsomt ved at
underminere Kyoto-protokollens formål,
fordi vi i stigende grad forårsager CO2 udledning i lande, der ligger uden for Kyoto-protokollens rammer. Samtidig bliver
det sværere, at få de store u-lande til at være
med i en global klimaaftale, fordi en betydelig del af udledningerne i disse lande reelt
skyldes forbrug i de rige lande.

WWF anbefaler derfor, at Danmark laver
opgørelser over det samlede danske CO2fodaftryk, som kan supplere de officielle
opgørelser over CO2-udledningen inden for
landets grænser.

Man troede egentlig ikke det kunne blive
værre. FN har i hvert fald i adskillige år
slået alarm overfor den manglende opfyldelse af 2015-målene og målene om udviklingsbistand fra de rige lande. Men foreløbig har 2008 desværre vist sig, at være mere
dårligt nyt for verdens fattigste.

mærkbart inden 2015, hvis ikke indsatsen
forstærkes.

I de tre første måneder af året steg fødevarepriserne eksplosivt og yderligere 100
millioner mennesker er blevet kastet ud i
dyb fattigdom. Ifølge en ny statusrapport fra
FNs generalsekretær lider omkring 1 milliard mennesker af sult og hungersnød og
yderligere 2 milliarder mennesker lider af
fejl- og underernæring. Samtidig har Verdensbanken måtte revurdere fremskridtene i
den globale fattigdomsbekæmpelse. Antallet af fattige er nemlig desværre større end
forventet. Hele 1,4 milliarder mennesker
lever under fattigdomsgrænsen, svarende til
en dollar om dagen og 2,6 milliarder mennesker lever for mindre end 2 dollar om
dagen. Samtidig forudser Verdensbanken,
at antallet af fattige ikke vil reduceres

Rapporten Dansk forbrug, global forurening. En analyse af Danmarks CO2fodaftryk med særligt fokus på Kina kan
downloades på: www.wwf.dk

Dermed står det klart, at det første af 2015målene, om halvering af fattigdom og hungersnød inden år 2015, bliver den største
udfordring, når stats- og regeringsledere fra
hele verden mødes i FN den 25. september
for at gøre status på 2015-målene. Ifølge
generalsekretærens rapport vil ingen afrikanske lande nå alle målene og han kalder
de manglende fremskridt for en global udviklingskrise. Men intet tyder på, at krisen
bliver løst den 25. september.
Udviklingsbistanden har samlet set været
faldende siden det foregående 2015topmøde, som blev afholdt i 2005, og bistanden til Afrika er kun steget med omkring 9 procent. Samtidig har de globale
finans-, energi- og handelskriser skabt nye
vanskelige forhindringer for fremskridt og
nye finansielle løfter. FN-topmødet vil
derfor sandsynligvis gøre status, men formår næppe at begrænse udviklingskrisen.

Tirsdag den 29. juli måtte Doha runden
opgive sin udsigtsløse kamp for at sikre en
verdenshandel, som også skulle være til
gavn for verdens fattigste. Forhandlingernes
sammenbrud under sommerens WTOministermøde i Geneve skyldes primært, at
USA nægtede at bøje sig for et krav fra en
stribe u-lande – med Indien og Kina i front.

om, at ulandene skal “gøre som vi siger –
og ikke som vi selv gjorde!”.

Kravet omhandlede den såkaldte "Special
Safeguard Mechanism", der skal beskytte
småproducenter- og bønder mod pludselige
importchok, for at sikre egen fødevareproduktion og i sidste ende fødevaresikkerheden. Kravet fra u-landene bør ses i lyset af
de seneste års globale fødevarekrise; samt
det forhold at Doha runden skulle være en
udviklingsrunde.

For mange betød Doha runden en mulighed
for at gøre op med de grundlæggende ulige
spilleregler for verdenshandlen. Det er
uskik at tale ondt om de døde, men det er
denne skribents holdning, at Doha for længe
siden mistede den politiske vilje til at leve.
Derfor efterlader Doha sig omtrent én milliard mennesker, der fortsat lever for mindre
end 1 USD om dagen og et Afrika, der
næppe når et eneste af FNs 2015-mål.

Dertil kommer, at både USA og EU krævede omfattende adgang til u-landenes markeder på industriområdet til gengæld for kosmetiske reformer på begges konkurrenceforvridende landbrugsstøtte. Dette er af
flere kommentatorer blevet kaldt for et krav

Hvis ikke runden skal trække resten af
WTOs troværdighed med sig i graven, må
fremtidige forhandlinger tage ordet 'udvikling' alvorligt. Det betyder, at såfremt USA
og EU reelt ønsker en global aftale, så må
de indse, at de tektoniske plader for verdensøkonomien har forskubbet sig, og at
Brasilien, Indien, Kina og andre større udviklingsøkonomier ikke længere behøver at
acceptere en dårlig aftale.

Forandringer i klimaet har både sociale,
økonomiske, politiske og miljømæssige
konsekvenser, og mærkes særligt hos verdens fattigste, hvoraf størstedelen er kvinder. De sociale konsekvenser er dog ofte
overset, selv om kvinders og pigers aktive
samfundsdeltagelse er nøglen til et bære-

dygtigt miljø og konstruktive klimaløsninger.
At kvinder mangler information og indflydelse i beslutningsprocesser og kontrol over
penge og ejendom, gør dem mere udsatte
end mænd i forhold til miljøødelæggelser,

klimaforandringer og naturkatastrofer. De
er ofte grundet deres position i samfundet
hårdest ramt af klimaforandringer: De
rammes eksempelvis hårdt, fordi de udgør
flertallet blandt daglejere i landbrug, og
fordi de ikke advares under naturkatastrofer.

Når dette er sagt, er det vigtigt at understrege, at kvinder er positive forandringsagenter
i deres samfund – og ikke kun ofre. Deres
roller og erfaringer sætter dem i stand til at
vide, hvor der skal sættes ind, og hvilke
løsninger der kan tilpasses deres, familiens
og samfundets behov. Et velkendt eksempel
er Greenbelt Movement i Kenya, hvor
kvinder plantede tusindvis af træer for at
modvirke jordnedbrydning og optage drivhusgasser fra luften.

Til trods for tydelige sammenhænge mellem
kvinderettigheder, køn, og klima er FN’s
Klimakonvention en af de få globale konventioner, som slet ikke nævner ligestilling.
Den internationale klimadebat har indtil nu
handlet meget lidt om de menneskelige
aspekter af klimaforandringer. Sociale- og
ligestillingshensyn er svage i debatten, men
er ved at komme højere op på dagsordenen.
Der er efterhånden flere aktører som arbejder for at bringe ligestillingsperspektivet
ind i national og global debat om klimaforandringspolitik, men der er stadig ikke
fokus nok på problemet.
Kvindernes U-landsudvalg vil ved den
kommende Women in Development Europe
(WIDE) konference d.9.-11. oktober i Haag
facilitere en kapacitetsopbyggende workshop om kvinderettigheder, køn og klimaforandringer i samarbejde med WIDEplatforme fra Storbritanien, Tyskland, Spanien, Østrig og Schweiz.
Se mere om kvinder, køn og klima på: WEDO, Women’s Environment and Development Organization, www.wedo.org

Mens vi venter på gennembrud i WTO, har
Danmark fået sin første Fairtrade By. Sammenbruddet i WTO-forhandlingerne i Geneve i juli viste desværre med al tydelighed,
at de rige lande ikke har den politiske vilje
til at leve op til Doha-rundens målsætning
om at være en udviklingsrunde. De næste
skridt er uklare, og mens vi venter på nye
politiske signaler, er det vigtigere end nogensinde at bruge alternative måder til at
sætte fokus på mere retfærdig handel.
Fairtrade-certificerede varer er et sådan
alternativ.

Ved at købe fairtrade-varer viser du, som
politisk forbruger, vejen og gør en konkret
forskel for producenter i verdens u-lande.
Fairtrade-ordningen sikrer bedre priser,
rimelige arbejdsvilkår og bæredygtighed for
arbejdere, småbønder og producenter i ulandene. Og der er stigende interesse i
Danmark for at gøre præcis dette. Hver
dansker bruger 55 kr. årligt på fairtradeprodukter og det bringer Danmark ind på en
europæisk 3. plads.
Men 55 kr. er jo ikke alverden - det svarer
til en pose kaffe og en klase bananer. Derfor
har Mellemfolkeligt Samvirke sat fokus på
fairtrade sommeren igennem og resultaterne

er vi rigtig stolte af. Vores kampagne ”Gør
din By til Fairtrade By”, kulminerede den
15. august 2008 med, at København blev
Danmarks første fairtrade-certificerede by.
Løfter om at arbejde for en certificering
kom også fra Århus’ borgmester Nicolai
Wammen under vores event ”Fair Sail”. Og
der er noget at leve op til - England har over
342 Fairtrade Byer.

At være Fairtrade By betyder, at byen politisk beslutter sig til at fremme kommunale
indkøb af Max Havelaar Fairtrade mærkede
produkter og til aktivt at oplyse borgere og
virksomheder om fairtrade.
Mellemfolkeligt Samvirkes aktiviteter kulminerede med Fair Fælled Festival, der i år
blev afholdt med endnu større succes end
sidste år. I dagene 16.-17. august kunne vi
underholde, informere og bespise 15.000
gæster.

Den 13. september kl. 11.00
Den 14. september kl. 15.00
Haslev Udvidede Højskole, Højskolevej 9, 4690 Haslev

Generalforsamlingen skal tage stilling til bestyrelsens anbefaling om at Mellemfolkeligt Samvirke tilslutter sig ActionAid International for at styrke vores demokratiarbejde nationalt og internationalt og for at gøre alvor af det, der er en af
kerneideerne i foreningen: At flytte magten til Syd.
Læs mere på www.ms.dk.

Den 17.-21. september i Malmö
European Social Forum har særlig fokus på integration af Østeuropas civilsamfundsrepræsentanter og klimaspørgsmålet med mobiliseringen af "On the road to
Copenhagen".
Læs mere her: www.esf2008.org
Den 20. september 2008
Lokale foreninger står for hver deres initiativer, der handler om at få folk til at
mødes og bakke om den vedvarende energi og et mere bæredygtigt samfund.
VE-dag bliver organiseret af Organisationen for Vedvarende Energi, OVE, og
Samvirkende Energi- og Miljøforeninger, SEK.
Læs mere på: www.vedag.dk
Den 23. september
kl. 15-17.30
Trekanten, Kalvebod Brygge 45
København V.
Den 25. september
Mellemfolkeligt Samvirke,
Landgreven 7 2. sal,
1300 København K.

Den12.-18. oktober
Krogerup Højskole,
Krogerupvej 13,
3050 Humlebæk

Yderligere oplysninger: Se www.ecocouncil.dk for program.
Tilmelding til susanne@ecocouncil.dk senest d. 19. september.

Debat med Peder Agger, formand for Etisk Råd og Poul Nielson, tidligere EU
udviklingskommissær. Debatten tager udgangspunkt i den aktuelle fødevarekrise
og hvilken rolle naturressourcerne spiller i international politik. Debatten vil
berøre emner som GMO, biobrændsel og lignende. Forkvinde for MS, Trine
Pertou Mach, er ordstyrer. Læs mere på www.ms.dk.

Seminaret giver kompetencer indenfor områder som kommunikation, lobbyisme,
forhandlingsteknik, projektledelse, konceptualisering m.m. Undervisningsformen
vil bestå af en række workshops afholdt af eksperter og videnspersoner samt af
gruppearbejde. Læs mere på www.ms.dk.

2. tirsdag i måneden
kl. 17.00-19.00
Hvor: En cafe i København
(Se: www.greendrinks.org.)

I over 300 byer verden over mødes folk med interesse for miljø til en månedlig
uformel komsammen kaldet Green Drinks. Hensigten er at skabe netværk på
tværs af NGO'er, industri, universiteter og andre med interesse for miljø, bæredygtighed og CSR. Mange mennesker har på denne måde udvekslet erfaringer,
fundet jobs, skabt netværk, m.v.
Pris: Gratis, men tilmelding modtages gerne: Greendrinks.cph@gmail.com
Yderligere oplysninger: Kontakt Anders Knudsen: 2239 0103

Nyt om grønne og økologiske arrangementer fra hele landet på:
www.eco-info.dk

