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Miljøbistanden virker
Af Kim Carstensen, WWF Danmark

”Regeringen agter
at videreføre og
fokusere indsatsen
for det globale
miljø”

”Jeg vil gerne indlede dagen med en positiv meddelelse: Miljøbistand virker.(…) Og jeg vil gerne fortsætte med en endnu mere
opmuntrende melding: Regeringen agter at videreføre og fokusere indsatsen for det globale miljø.” - Sådan lød meldingen fra
udenrigsminister Per Stig Møller på 92-gruppens konference om
miljøets fremtid i bistanden d. 31.1.
Udenrigsministeren lovede dog ikke noget om størrelsen af den
fremtidige miljøbistand, men han bebudede, at regeringen vil
koncentrere bistanden om færre temaer. Her nævnte han tre
emner: bymiljø, energi og beskyttelse af naturressourcer. Under
temaet energi vil der blandt andet være fokus på klima og på at
skaffe CO2-kvoter til Danmark.

”Organisationerne
mener, at der fortsat skal være en
særskilt miljøbistand”

På konferencen fremlagde de 19 organisationer i 92-gruppen et
bud på en fremtidig dansk miljøbistand. Organisationerne mener, at der fortsat skal være en særskilt miljøbistand, og at den
skal ydes til såvel østlande som ulande. Organisationerne lægger vægt på, at miljøbistanden bruges til at indfri løfterne fra
Rio-konferencen og Verdenstopmødet i Johannesburg, og på at
der gives støtte til beskyttelse af naturressourcer og til sikring
af en kritisk miljøoffentlighed i modtagerlandene. Den fulde
ordlyd af 92-gruppens forslag kan læses på www.92grp.dk.
På konferencen markerede Dansk Industri og rådgiverbranchen
(repræsenteret ved PAR-F.R.I Rådet) en stærk støtte til bevarel-
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”Dansk Industri
ønsker, at miljøbistand[..] skal kunne anvendes
til[..]køb af kvoter i
udlandet.”

sen af en særlig dansk miljøbistand, som ydes udover den fattigdomsorienterede ulandsbistand. Dansk Industri ønsker dog,
at miljøbistandsmidler blandt andet skal kunne anvendes til klimaprojekter og køb af kvoter i udlandet, så Danmarks forpligtelse til at reducere de hjemlige udledninger af drivhusgasser
bliver mindre. Dette er i overensstemmelse med regeringens
melding, men i direkte modstrid med 92-gruppens opfattelse,
som er, at bistandsmidler skal anvendes til at løse modtagernes
problemer, ikke Danmarks. Derfor skal der ikke bruges b istandspenge til at skaffe CO2-rettigheder til Danmark.
Klimaindsatsen, størrelsen af miljøbistanden og hvilke lande bistanden skal gives til, forventes at være centrale spørgsmål i
forhandlinger mellem Folketingets partier i løbet af foråret. I
forbindelse med Finansloven for 1999 indgik de nuværende regeringspartier forlig med blandt andre S og RV om en markant
udbygning af miljøbistanden frem mod 2005. På konferencen
gav blandt andre Jeppe Kofod (S) udtryk for, at man ville søge
at holde regeringen fast på forliget.
EU's udviklingskommissær benyttede iøvrigt konferencen til at
kritisere regeringen for ikke at bakke kraftigt nok op om de såkaldte "partnerskabsinitiativer", som EU lancerede på Verdenstopmødet i Johannesburg. EU-landene gav ved den lejlighed
tilsagn om en forstærket indsats på vandområdet og for at fo rsyne fattige med bæredygtig energi.

Debatten skal tilbage til folket
- Interview med udenrigsminister Per Stig Møller
1. Du har for nylig skitseret en ny dansk udenrigspolitik hvilken rolle skal global miljøbeskyttelse spille i denne?
Det globale miljø må nødvendigvis spille en central rolle i fremtidens danske udenrigspolitik. Et fornuftigt miljø sætter rammerne for både livsgrundlag og livskvalitet overalt i verden. Det
ligger i miljøproblemernes karakter, at en effektiv miljøbeskyttelse må bygge på både lokale indsatser og et tæt internationalt
samarbejde. Det vil for Danmarks vedkommende først og
fremmest sige EU-samarbejdet, men også andre regionale og
internationale samarbejder, ikke mindst inden for FN. Samtidig
er de lokale indsatser, vi kan støtte gennem miljøbistanden og
udviklingsbistanden, naturligvis også vigtige.
2. I Rio kæmpede du som en løve for at få andre rige lande til at øge bistanden til bæredygtig udvikling - hvordan
kan de gode erfaringer med de sidste 10 års danske miljøbistand bruges til at få andre lande til at tage et større
ansvar?
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Rio-konferencen var et afgørende vendepunkt for miljøpolitikken. Miljø og bæredygtig udvikling kom med ét slag i fokus i
både den rige og den fattige verden. Desværre fulgte alt for få
rige lande beslutningerne i Rio op med nye penge. Heldigvis viste Monterrey-konferencen, - og det blev bekræftet i Johannesburg - at de andre rige lande nu er rede til at påtage sig et
langt større ansvar. Der er således grund til at forvente en markant forøgelse af bistanden i de kommende år.
3. Skal dansk miljøbistand i fremtiden bruges på at købe
Danmark ret til fortsat at være blandt de største udledere
af drivhusgasser?

”skal vi afværge
klimaforandringer,
er det den globale
indsats, der tæller.”

Danmark har ikke brug for at købe aflad for sin miljøpolitik. Vi
har i opfølgning af Kyoto-protokollen og efter aftale med vore
EU-partnere påtaget os en væsentlig forpligtelse til at reducere
udledning af drivhusgasser. Her vil regeringen komme med sit
udspil til en omkostningseffektiv klimastrategi. Skal vi afværge
klimaforandringer, er det den samlede globale indsats, der tæller. Det er ikke et spørgsmål om at købe sig "ret", men om at
bidrage mest effektivt til at løse et fælles miljøproblem.
4. Hvornår kommer den danske plan for opfølgning af
Verdenstopmødet, og vil planen indeholde bud på, hvordan Danmark skal bidrage til at opfylde hvert af de 76
løfter om finansiel og teknisk bistand til ulande, som de
rige lande gav i Implementeringplanen fra Johannesburg?
Den danske plan for opfølgning har tæt sammenhæng med,
hvad der sker på EU-plan i forberedelserne til Det Europæiske
Råds forårsmøde og med det udredningsarbejde, der pt. pågår
vedrørende MIFRESTA og udviklingsbistanden. Planen vil ligge
klar, når vi er igennem dette arbejde, og vil selvsagt indeholde
et bud på, hvordan Danmark bedst kan bidrage til opfølgningen
af beslutningerne i Johannesburg. Her vil regeringen lægge
vægt på en fokuseret og effektiv dansk indsats. Det betyder, at
Danmark vil koncentrere sig om de spørgsmål, hvor vi har en
særlig ekspertise. Det giver ikke mening for noget land alene at
forfølge alle 76 løfter fra Johannesburg. I stedet må Danmark
også her arbejde ud fra en fornuftig international arbejdsdeling.
5. Der er igangsat en omfattende tænkeproces m.h.p. at
udvikle miljøbistanden - hvordan og hvornår kan engagerede mennesker give deres besyv med?

”Regeringen er
selvsagt lydhør
over for de forskellige ideer og bud,

Jeg håber meget, at alle engagerede mennesker hele tiden vil
give deres besyv med om fremtidens miljøbistand. Regeringen
er selvsagt lydhør overfor de forskellige ideer og bud, som
måtte komme frem om, hvordan Danmark bedst kan imødegå
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som måtte komme
frem”

de miljømæssige udfordringer. Der er brug for en levende og
engageret folkelig og politisk debat om miljøbistanden. Vi skal
væk fra forestillingen om, at kun de, som får udstukket særlige
invitationer, har krav på at blive hørt. Debatten skal tilbage til
offentligheden, hvor alle kan følge med og tage del.

Vi har fat på miljøet
- Interview med EU kommissær Poul Nielson
1) Hvad er de foreløbige resultater af de
partnerskabsinitiativer om vand og energi, som EU
lancerede på Verdenstopmødet i Johannesburg?

”Det kommer kun
til at virke, hvis
problemerne bliver
defineret lokalt.”

EU's vand- og energiinitiativer blev, som bekendt, lanceret i
august 2002 under WSSD. Et grundlæggende element i begge
initiativer er partnerskab. Det kommer kun til at virke, hvis problemerne bliver defineret lokalt. I første fase udarbejdes sammen med udviklingslandene de forslag, som føres ud i livet i
anden fase. Dermed sikres det, at samarbejdet med EU udspringer af et reelt ønske om samarbejde. Denne proces tager
tid, men er vigtig for at få initiativerne forankret. Perioden efter
WSSD er således gået med at hjælpe regionale samarbejder i
gang.
Hertil kommer, at vand- og energiinitiativerne omfatter både
fællesskabsbistanden og den bilaterale bistand. Det kræver koordination blandt donorerne, men vil til gengæld aflaste modtagerlandets administration og øge bistandens værdi.
Processen er i gang, og blandt eksemplerne kan nævnes:
•
•
•

EU og de afrikanske lande mødes til sommer i Nairobi for at
diskutere EU's energiinitiativ.
Landene i Stillehavsregionen har anmodet EU om at starte
en dialog på energiområdet snarest.
Det strategiske partnerskab mellem Afrika og EU under
WSSD har allerede nu betydet, at projekter på landeniveau
bliver sat i gang.

2) Hvordan sikres finansieringen af de to initiativer på
sigt og skal Danmark bidrage?
Både kommissionen og medlemsstaterne finansierer vand- og
energiinitiativerne over deres almindelige bistandsbudget. Den
Europæiske Investeringsbank er desuden involveret i finansieringen, og Kommissionen samarbejder i øjeblikket på at identificere konkrete initiativer under vand- og energi-paraplyen.
Partnerskaberne inkluderer også private midler, og meget af
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arbejdet med initiativerne består netop i at stable partnerskaber
på benene, der inkluderer både private og offentlige aktører.
Dette er en vigtig opgave i første fase af samarbejdet.
Vigtigst for vand- og energiinitiativernes succes er imidlertid
medlemslandenes løfter fra Monterrey om at øge udviklingsbistanden fra 0.33% til 0.39% af BNI. Finansieringen af initiativerne blev bevidst ikke diskuteret under WSSD, fordi der allerede var konsensus i Monterrey. Om de ekstra midler bliver brugt
på vand- og energiinitiativerne, afhænger af partnerlandenes
prioriteringer. En del af øvelsen er derfor at øge opmærksomheden i udviklingslandene omkring vand- og energispørgsmål.
”Vigtigst for vandog energiinitiativernes succes er
imidlertid medlemslandenes løfter
fra Monterrey om
at øge udviklingsbistanden”

”Vi har 2,9 ansatte
pr. 10 millioner
euro. Verdensbanken, og de bedste
donorlande har
mere end det dobbelte.”

3) Der er 600 miljøeksperter i Verdensbanken. Hvor
mange miljøeksperter er der i EU's
bistandsadministration, og hvordan sikrer I i øvrigt, at
der er den nødvendige ekspertise til at integrere
miljøhensyn i EU's ulandsbistand?
Antallet af personer i EU's bistandsadministration, der arbejder
med miljø og udvikling er 122 personer (20 i DG DEV (Afd. B4 Environmental and Rural development), 17 i DG ENV (Afd. E3 Development and the Environment) og 85 i EuropeAid Coordination Office (Afd. B5, C5, E5 og F4), samt medarbejdere på
Kommissionens repræsentationer i samarbejdslandene. Tallet
dækker imidlertid over et langt større antal, der arbejder med
miljøspørgsmål som led i deres almindelige ansvar for enkeltlande eller regioner. EU's relationer med tredjelande bliver konkretiseret gennem EU's landestrategipapirer, der definerer betingelserne for samarbejdet. I nogle tilfælde spiller miljø en lille
rolle, mens det i andre lande - f.eks. Guyana - udgør en stor del
af samarbejdet. Miljøspørgsmål er derfor en vigtig del af Kommissionens daglige arbejde, selvom det ofte bliver kategoriseret
anderledes.
I øvrigt er det altid problematisk med sammenligninger med
andre donorer, idet Kommissionen er udstyret med et langt
mindre antal medarbejdere på grund af et personaleloft dikteret
af medlemslandene og parlamentet. Vi har 2,9 ansatte pr. 10
millioner euro. Verdensbanken, og de bedste donorlande har
mere end det dobbelte.

EU-udspil uden ambitioner
Af Morten Emil Hansen, Ibis

”Ibis kalder EU

EU Kommissionen kunne i slutningen af januar præsentere et
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Kommissionens
udspil 'et billigt
forsøg på, at imødekomme de mere
progressive medlemslande i EU.”

forslag til fælles EU-udspil til de igangværende WTO- forhandlinger. Udspillet tager dog kun i ringe grad hensyn til u-landenes
særlige interesser og holder sig generelt indenfor
rammerne af EU's eksisterende landbrugspolitik. EU Kommissionen bliver derfor også kraftigt kritiseret for deres manglende
vilje til at gøre op med EU's overproduktion og dumping. Ulandsorganisationen Ibis kalder EU Kommissionens udspil 'et
billigt forsøg på, at imødekomme de mere progressive me dlemslande i EU. Forslaget er helt utilstrækkeligt til at kunne
bygge bro mellem de rige og fattige lande i WTO- forhandlingerne'.
WTO’s femte ministerkonference i Mexico (september 2003)
afhænger særligt af EU-landenes vilje til at gå forrest i en nedskæring af de skadelige støtteordninger (subsidier, kreditter
samt direkte produktionsstøtte). Men reformerne splitter EUlandene på midten. Mens England, Tyskland, Danmark, Sverige
og Holland støtter en omfattende reform af landbruget, stritter
Frankrig og Irland, med støtte fra blandt andet Portugal og Spanien, imod.
Samtidig må det ikke glemmes, at EU-landene kræver tilsvarende liberalisering af landbruget i USA. I lyset af EU Kommissionens udspil er det kun de færreste, som anser dette for realistisk. Stuart Harbinson, som leder WTO-forhandlingerne på
landbrugsområdet, har da også for nylig udtrykt stor bekymring
for, om WTO-medlemmerne opnår enighed om landbruget inden
den aftalte deadline ved udgangen af marts. I værste fald opnår
man først enighed på WTO - ministerkonferencen i Mexico. Næste store sværdslag vil dog blive på mini-ministermødet i Tokyo,
som afholdes fra d. 14.-16. februar.

Penge til CO2-reduktion?
Ejvin Beuse, OVE

”Uden offentlig
kontrol vil det blive
vanskeligere at
gennemføre en
bæredygtig energipolitik.”

OVE beklager, at det nu tilsyneladende bliver muligt for ko mmuner m.fl. at afhænde deres elselskaber. Uden offentlig ko ntrol vil det blive vanskeligere at gennemføre en bæredygtig
energipolitik.
Men, når skaden nu er sket, kan de penge, der kommer ind fra
salget, passende bruges på at finansiere Danmarks klimaforpligtelser. Ved at bruge den frigjorte kapital til massive energibesparelser og målrettet udbygning med vedvarende energi kan
vi måske stadig styre udviklingen og planlægge den nødvendige
omstilling af energisektoren. En logisk løsning, da det jo er forbrugernes opsparede kapital, der på den måde kan bidrage til at
mindske eller helt fjerne den regning, man ellers ville have fået.

6

92 • gruppens

nyhedsbrev
Nyt om miljø og udvikling

Ved at anvende pengene til gennem lån eller tilskud at gennemføre en massiv udbygning af vedvarende energi kan vi med
en række allerede udviklede og velafprøvede teknologier komme et langt stykke af vejen. Til gavn for os selv og beskæftigelsen.
Eksempelvis kunne man løse kraftværkernes problemer med
fjernvarmeforpligtelsen ved at etablere store solvarmecentraler
enten ved selve værket eller passende steder i transmissionssystemet. Centraler i samme størrelsesorden som i Marstal på Ærø
(19.000 m2). Mindre solvarmecentraler kan også med fordel
etableres på de små lokale kraftvarmeværker. Varmen kan også
leveres ved, at der udbygges med store biogasanlæg til kombineret landbrugs-, industri- og husholdningsaffald.
Det er nødvendigt med en gennemtænkt strategi for, hvordan
Danmark skal opfylde sine forpligtelser på klimaområdet, som
er helt afgørende for, om udviklingen får positive eller negative
konsekvenser, ikke bare i Danmark, men også globalt. Både
indenfor klima, energi og beskæftigelse.

Forbrugerne stoler ikke på virksomhederne
Af Klaus Melvin Jensen, Danmarks Aktive Forbrugere

Mere end hver anden forbruger stoler ikke på de oplysninger,
som virksomhederne fortæller om deres produkter. Det viser en
ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet I&A Research,
som har spurgt 500 danskere om deres syn på vilkårene for at
kunne foretage miljø- og etisk bevidste valg, når de står i butikkerne med indkøbskurven.
Ved udsagnet: ’Man kan generelt stole på, at virksomheder
fortæller sandheden om de varer, de producerer, hvis de bliver
spurgt om for eksempel dyrevelfærd og miljøbelastning’, er det
kun 15 procent af de adspurgte, som stoler på, at virksomhederne fortæller sandheden. Hele 56 procent af forbrugerne stoler ikke på de oplysninger, virksomhederne selv kommer med.
”Det er kun 9 procent af forbrugerne, der synes, de
har tilstrækkelig
viden til at kunne
vælge bevidst.”

Generelt synes forbrugerne, at de har for lidt viden om de forskellige varer i butikkerne, for eksempel angående varers indhold af kemikalier og om de er produceret med børnearbejde, til
at de kan træffe velovervejede valg. Det er kun 9 procent af
forbrugerne, der synes, de har tilstrækkelig viden til at kunne
vælge bevidst. Hele 71 procent synes, de ved for lidt.
Den manglende viden og virksomhedernes manglende trovær-
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dighed synes at give sig udtryk i, at kun 25 procent af forbrugerne synes, at de gennem deres indkøb har en reel indflydelse
på, om produkterne er produceret på en måde, som er forsvarlig overfor f.eks. miljøet og sundheden. Hele 46 procent mener,
at de ikke har reel indflydelse.
Tilsyneladende er der en betydelig afmagt hos mange forbrugere, som føler, at de har for lidt viden om de forskellige varer i
butikkerne, men som samtidigt heller ikke tror på de oplysninger, som virksomhederne giver. Virksomhederne er alt for dårlige til at give reel information om deres produkter. Især skal
virksomhederne blive bedre til også at give de oplysninger, som
stiller deres produkter i mindre positivt lys.
Undersøgelsen er foretaget på vegne af Danmarks Aktive Forbrugere, Det Økologiske Råd og 92 - gruppen. Undersøgelsen
fremsendes i elektronisk form ved henvendelse til Klaus Melvin
Jensen, e-mail: daf@aktiveforbrugere.dk

Unge skrev om tomt forbrug
af Sidsel Dyekjær, Det Økologiske Råd

Overforbrug, gruppepres og følelsen af at blive snydt var
blandt de emner, som unge fokuserede på i de kronikker, som
de sendte ind til forbrugerbladet Tænk+Test for at deltage i en
konkurrence i anledning af Buy Nothing Day.
Det Økologiske Råd og Forbrugerrådet udskrev sidste år en
Kronikkonkurrence, som opfordrede unge 15-20 årige til at skrive om forbrug til forbrugerbladet Tænk+Test.
78 kronikker blev det til, og de beskrev generelt, hvordan de
unge føler sig både umådelig frastødt og umådelig tiltrukket af
forbrug/overforbrug. Kronikkerne indeholder ikke meget om
bæredygtighed eller den globale ulighed, selvom mange spørger
sig selv, om de bør få dårlig samvittighed, når de
(over)forbruger, og de kredser også om spørgsmålet, om det
nytter noget, hvad de selv gør.
Mange af kronikkerne beskriver, hvordan de unge føler sig
lokket af de lysende butiksvinduer og de store gule
udsalgsskilte, gruppepres og reklameslogans og derfor gerne
køber ind, blot for bagefter at få en tom fornemmelse i maven
og føle sig frastødt af hele forbrugskulturen og deres egen deltagelse i denne. De ved godt, at de bliver snydt, men de
lader sig snyde alligevel. De ved også, at de fremover vil lade
sig lokke igen og igen, uanset hvor bevidste de er om, at de
ikke har brug for varerne og ingen (ægte) glæde vil få af dem.
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Som 19 årige Lea skriver i vinderkronikken: Vi forbruger og
forbruger, og midt i al forbruget glemmer vi, hvad og hvorfor vi
forbruger. Man skulle bytte om på stavelserne, skriver Lea.
Brug for er langt mere delikat end forbrug.
Leas pointe var lige på kornet, hvad Buy Nothing Day fokuserede på. Det gælder om, at vi skal købe det rigtige og være bevidst om de konsekvenser, vores daglige valg har - ikke bare for
vores sundhed, men også på miljøet og fattige menneskers a rbejds- og livsvilkår i de lande, der
producerer varerne.
Vinderkronikken, som er skrevet af Lea Hestelund Pedersen fra
Esbjerg, blev trykt i februarnummeret af Tænk+Test. De fem
bedste kronikker kan ses på www.taenk.dk.

Nyt webbaseret undervisningsmateriale om miljø
Skoleelever på 5.-6. klassetrin kan snart træde ind i et univers
fuldt af interesserekonflikter omkring natur, kultur og miljø.
Universet er et nyt webbaseret undervisningsmateriale,
www.naturkultur.org , der er produceret af Ungdommens Røde
Kors og gratis at bruge.

ARRANGEMENTER
BLODDIAMANTERNES SPOR I AFRIKA

Torsdag d. 18.02.03
Kl. 19.00 hos Ibis, Nørrebrogade 68B, 2200 Kbh. N
Filmfremvisning og debatmøde om diamanternes tunge skygger
på det afrikanske kontinent med bl.a. Peter Tygesen, journalist
og forfatter. Arrangeret af Ibis.
Mere information: www.ibis.dk
U-LANDSFORENINGEN SVALERNE FEJRER 40-ÅRS JUBILÆUM

Torsdag d. 20.02.03
kl. 15-18 i vores lokaler på Østerbrogade 49
Reception for at markere 40 års arbejde med udvikling i Sydindien og Bangladesh
- og oplysning i Danmark.
Yderligere oplysninger: www.svalerne.dk
OFFENTLIGT MØDE OM DANSK KLIMAPOLITIK I 2003

- Debat med deltagelse af bl.a. Hans Chr. Schmidt
Mandag d. 03.03.03
kl. 16-18 i MS’s mødelokale, Landgreven 7
Arrangeret af 92-gruppens klimagruppe

9

92 • gruppens

nyhedsbrev
Nyt om miljø og udvikling

Yderligere oplysning: OVE-Europa, Tlf. 8622 7000;
ove@inforse.org
INDFØDTE FOLK OG POLITISKE STRATEGIER

Onsdag den 05.03.03
Kl. 19.30 hos Ibis, Odensegade 4b, 8000 Århus C
Hvordan er det lykkedes for Ecuadors indianere at markere sig
som politiske aktører?
Arrangeret af Ibis.
Mere information: www.ibis.dk
DANSK VISION I AFRIKANSK VIRKELIGHED

Torsdag 06.03.03
Kl. 19.00 hos Ibis, Odensegade 4b, 8000 Århus C
Hvilke barrierer er der, når danske uddannelsesvisioner skal
blive til afrikansk virkelighed.
Arrangeret af Ibis
Mere information: www.ibis.dk
EN BITTER KOP KAFFE

Hvilke konsekvenser har det for verdens fattige kaffebønder, at
de internationale kaffepriser er faldet med næsten 2/3 det sidste tre år?
Tirsdag d. 11.03.03
Kl. 19.00 hos Ibis, Nørrebrogade 68B, 2200 Kbh. N,
Arrangeret af Ibis’ globaliseringsgruppe
Mere information: www.ibis.dk
OFFENTLIGT MØDE OM GRØN MARKEDSØKONOMI

Onsdag d. 12.03.03
Kl. 15.30-18 i MS, Landgreven 7, 2. sal i København
Arrangeret af Det Økologisk Råd og Selskab
Yderligere oplysninger og tilmelding: 33 15 09 77 eller
info@ecocouncil.dk
FRIHANDEL PÅ GALT SPOR - TID TIL REFORMER
INTERNATIONALT DEBATMØDE

Torsdag d.13.03.03
Kl. 9-13 i Landstingssalen på Christiansborg.
Arrangeret af U-landsorganisationen Ibis og det nordiske kontor
for FNs Udviklingsprogram
Yderligere oplysninger og baggrundsmateriale: www.undp.dk
eller www.ibis.dk.
Tilmelding: UNDPs Nordiske Kontor,lotte.dahlmann@undp.dk,
tlf. 3546 7158.
KONFERENCE - BESKYTTER EU OS MOD HORMONLIGNENDE
STOFFER?

Torsdag d. 13.03.03 i Arbejdermuseets festsal
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Arrangeret af Det Økologiske Råd og Selskab
Yderligere oplysninger og tilmelding: 33 15 09 77 eller
info@ecocouncil.dk
COSTA RICAS MILJØBEVÆGELSE SÆTTER OLIEGIGANT PÅ PLADS

Den prisbelønnede film ”Pura Vida” viser den politiske kamp
mod olieudvinding på den Caribiske kyst
Tirsdag d. 25.03.03
Kl. 19.00 hos Ibis, Nørrebrogade 68 B, 2200 Kbh. N
Arrangeret af Ibis.
Mere information: www.ibis.
FSC PROGRESS IN RUSSIA - SEMINAR ON BIODIVERSITY,
ILLEGAL LOGGING, PURCHASE AND SALE OF SUSTAINABLE
RUSSIAN WOOD PRODUCTS

Torsdag d. 27.03.03
Kl. 8.30-16.30 på Landbohøjskolen, aud. 3-14, Frederiksberg
Arrangeret af Nepenthes
Information: Kontakt cs@nepenthes.dk
MØDERÆKKE: KAN DANMARK OG EU LEVE OP TIL KYOTOMÅLENE?

- CO2-kvotehandel, u-lands- og østprojekter
- Investering i en bæredygtig energisektor i Danmark
- Hvordan spiller liberaliseringen af energisektorerne ind?
o Onsdag d. 02.04.03
Kl. 15-18 i Kulturhus Århus, Officersbygningen.
Arr. og tilmelding: OVE, tlf. 8676 0444.
o Tirsdag d. 08.04.03
Kl. 15-18 på Aalborg Universitet, auditorium C.
Arr. og tilmelding til Aalborg-mødet: Dansk
Ing.forening Aalborg, tlf 3318 4818
eller www.ida.dk/moeder
o Tirsdag d. 06.05.03
Kl. 15-18 på Københavns Rådhus, Forsynings- og
Miljøforvaltningen, 1. sal. Arr. og tilmelding: Europas Miljø (tlf: 3315 0977) og EnergiDebat (tlf. 3318
1938).
E-mail: info@europasmiljoe.dk.

REDAKTION
Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af John Nordbo, 92gruppen, Ida Thuesen og Theresa Kjærside, WWF Danmark.
Tidligere numre kan ses på www.92grp.dk
Såfremt nyhedsbrevet ønskes afmeldt, sendes mail til
t.kjaerside@wwf.dk.
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