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Der er noget, der ikke stemmer!
Af Constance Hegner, 92-gruppen

”Tallene var ikke
blot en overraskelse, men forekom
professionelle miljø- og udviklingsfolk direkte
tvivlsomme.”

”Analysen fastslår[..], at den reelle årlige besparelse i 2005 er [..]
3 gange så meget
som det beløb regeringen meldte
ud”

Det var overraskende tal, der blev meldt ud i forbindelse med
offentliggørelsen af forslaget til finanslov 2005, hvor regeringen
bekendtgjorde, at man ville afsætte yderligere 800 millioner
kroner over 5 år og i 2005 anvende mere end 2,7 milliarder om
året til miljø- og miljørelaterede aktiviteter under udviklingsbistanden. Tallene var ikke blot en overraskelse, men forekom
professionelle miljø- og udviklingsfolk direkte tvivlsomme.
Derfor bad 92-gruppen Knud Vilby, tidl. Næstformand i Det
Rådgivende udvalg for Danmarks Miljøbistand til Udviklingslande
om en nærmere analyse af prioriteringen af miljø i bistanden.
Resultatet af Vilbys analyse blev offentliggjort fredag den 28.
januar i notatet ”Uklarhed og for få midler - Analyse af de seneste fire års bevillinger til miljø i u-lande”. Analysen viser, at
nedskæringerne på bistanden til miljø i u-landene i de seneste
år har været langt mere omfattende end først antaget. Den officielle melding fra regeringen var, at der var tale om en engangsbesparelse på 500 mio. kr. Analysen fastslår imidlertid, at
den reelle årlige besparelse i 2005 er på 1,6 milliarder kroner –
altså 3 gange så meget som det beløb regeringen meldte ud til
Folketinget og offentligheden.
Analysen understreger et stort behov for, at den kommende
regering kommer med klare og gennemskuelige udmeldinger
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”Uklarhed og fejl i
tallene fra regeringens side spænder
ben for en demokratisk diskussion
om miljø- og udviklingsbistanden.”

omkring bistandsmidlerne og miljøindsatsen. Uklarhed og fejl i
tallene fra regeringens side spænder ben for en demokratisk
diskussion om miljø- og udviklingsbistanden.
92-gruppen vil med analysen opfordre den kommende regering
og Folketinget til at indlede en konstruktiv og klar dialog om
Danmarks indsats over for det globale miljø.

Nu er katastrofehjælpen brugt. Hvad
med næste gang?
Af Rasmus Helveg Petersen, Folkekirkens Nødhjælp

”Det danske svar
på flodbølgen i Asien var stærkt og
hjertevarmende.
De mere end 200
millioner, [..] blev
givet uden forbehold”

”Når private giver
penge, [..] afpasses beløbet efter
behovet.”

”Helt anderledes er
det med [..] Det
statslige bidrag på
300 millioner kroner til katastrofens
ofre [..] Det tages
fra en lukket sum
penge”.

”de sultende i
Afrika kommer til
at betale for hjælpen til flodbølgeofrene.”

Det danske svar på flodbølgen i Asien var stærkt og hjertevarmende. De mere end 200 millioner, som blev samlet ind fra private, blev givet uden forbehold og med hjertet. Indsamlingen er
den største nogensinde til noget katastrofeformål herhjemme.
Indsamlingen nåede utroligt langt ud – den blev støttet af blå
kors´ varmestuer, af kongehuset, af skoleklasser, af købmænd,
fonde, virksomheder med meget mere.
Man skulle tro, at der så efterfølgende var stilstand i donationerne fra almindelige danskere, når det gjaldt andre formål.
Men det har ikke været tilfældet. Ganske kort før flodbølgen i
Asien sendte Folkekirkens Nødhjælp et brev ud til en større
gruppe trofaste bidragydere med en appel om økonomisk hjælp
til indkøb af ris til burmesiske flygtninge i lejre i Thailand. Da
flodbølgen ramte, og indsamlingen til ofrene stjal mediebilledet i
flere uger, troede mange, at lejrflygtningene måtte vente forgæves på hjælpen. Det blev gjort grundigt til skamme. Mere
end to millioner kroner blev sendt til flygtningene, og det var
mere end vi havde håbet, da vi sendte brevene ud.
Når private giver penge, er det ikke et nulsums-spil, hvor en
given portion penge er sat af til katastrofer. Beløbet afpasses
efter behovet.
Helt anderledes er det med den anden halvdel af det danske
bidrag. Det statslige bidrag på 300 millioner kroner til katastrofens ofre tages fra en lukket sum penge, som i forvejen er afsat
til katastrofer. Det forhold, at mere end halvdelen allerede ved
årets begyndelse disponeres, medfører ikke en automatisk genopfyldning af puljen. Det er blevet til lidt vattede løfter om at
”man vil se på behovet, når det opstår”.
Behovet opstår med absolut sikkerhed. Der er helt anderledes
tvivl om pengene også kommer. Og vi må forvente en situation,
hvor de sultende i Afrika kommer til at betale for hjælpen til
flodbølgeofrene.
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Tsunamien i Asien: Kunne intakte
kystskove have gjort en forskel?
Af Finn Danielsen, Nordeco

”Kunne intakte
mangroveskove
[..] på kysterne
have reduceret
effekten af
flodbølgen i
Asien?”

”analysen viser, at
kystområder beskyttet af mangrove var markant
mindre ødelagt end
områder uden
mangrove.”

”I de seks lande i
Asien, som blev
hårdest ramt af
tsunamien [..] er
26 % af mangroveskovene de seneste 20 år blevet
[..] ødelagt”

Mangrove-træer og anden kyst-bevoksning kan reducere højden
af bølger og beskytte mod storme. Kunne intakte mangroveskove og anden vegetation på kysterne have reduceret effekten af
flodbølgen i Asien?
En gruppe danske og udenlandske forskere sammenligner nu
satellitbilleder før og efter flodbølgen. Målet er at afdække, om
der er en sammenhæng mellem flodbølgens ødelæggelser og
forekomsten af træer langs kysten. Denne viden kan bruges i
genopbygningsindsatsen i de berørte lande. De foreløbige resultater af analysen viser, at kystområder beskyttet af mangrove
var markant mindre ødelagt end områder uden mangrove.
Mangrovetræer er den naturlige vegetation i fladvandede kystområder i troperne. Træernes ejendommelige luftrødder gør det
muligt for dem at trives i tidevands-zonen trods ekstreme
svingninger i vandstand og saltholdighed. Når flodbølger kommer ind mod kysten rammer de først koralrevene, som tager
noget af energien. Dernæst rammer bølgerne mangroveskovene, som yderligere absorberer en del af den ødelæggende energi. Når mangroveskovene er fjernet for at give plads til f.eks.
fiskedamme og rejefarme, så er kysterne meget mere sårbare.
I de seks lande i Asien, som blev hårdest ramt af tsunamien den
26. december 2004, er 26 % af mangroveskovene de seneste
20 år blevet fældet eller ødelagt iflg. FAO.
Arbejdet, som er finansieret af Solhvervsfonden, gennemføres
af Nordeco i samarbejde med Geografisk Institut, Global Environment Centre i Kuala Lumpur og organisationen Wetlands International.

Dansk Afrika politik – nu med færre
penge
Af Hans Peter Dejgaard, koordinator for projektet Sustainability Watch

Regeringen har præsenteret en ny Afrika politik for perioden
2005-2009, som blev offentliggjort samtidigt med, at Danmark
har indtaget pladsen i FN’s Sikkerhedsråd.
Afrika politikken udgør den overordnede prioritering af brugen
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”selv om regeringen har høj profil
på Afrika, så er
Danmarks bilaterale bistand til Afrika
faldet med 215
mio. kr. i perioden
2001 til 2005”

”2005 åbner nogle
muligheder for at
vende den alvorlige
situation i Afrika.”

”2015 topmødet
[..] giver en mulighed for, at verdens
regeringschefer
kan blive enige om
[..] at øge de rige
landes ulandsbistand”

af 3,3 milliarder kr. om året på finansloven de kommende år.
Det er imidlertid værd at bemærke, at selv om regeringen har
høj profil på Afrika, så er Danmarks bilaterale bistand til Afrika
faldet med 215 mio. kr. i perioden 2001 til 2005 (fra 3,58 til
3,37 milliarder kr.). Dette fremgår af et svar fra Udenrigsministeriet til Folketinget.
Dette forhold forværres af, at Afrika politikken lægger op til flere indsatsområder: Erhvervsudvikling, uddannelse, god regeringsførelse, konfliktløsning gennem regionale organisationer,
HIV-Aids og øget støtte til nærområder i Kenya, Somalia, Tanzania.
Regeringens Afrika politik tager sit udgangspunkt i at nå FN’s
2015 mål, men erkender også, at Afrika ikke når dem med en
fremskrivning af den nuværende udvikling. Det er 87 millioner
flere fattige mennesker end i 1990, og Verdensbanken forventer, at der i 2015 vil være yderligere 50 millioner ekstremt fattige på kontinentet.
2005 åbner nogle muligheder for at vende den alvorlige situation i Afrika. Den engelske regering har annonceret, at Afrika skal
højt på dagsorden til G8 mødet i juni. Dernæst giver det forestående 2015 topmøde i forbindelse med FN’s generalforsamling
til efteråret en mulighed for, at verdens regeringschefer kan
blive enige om nye forpligtelser. Ikke mindst for at øge de rige
landes ulandsbistand. I følge beregninger foretaget af ”FN’s Millennium Projekt” er en fordobling nødvendigt for at nå 2015 målene.
NGO netværk i 7 afrikanske lande følger - støttet af 92gruppens projekt ”Sustainability Watch” - forberedelserne af
dette FN topmøde.

Bud på danske mærkesager til FNtopmøde om 2015-målene
Af Constance Hegner, 92-gruppen

”det er [..] afgørende, at Danmark
fra starten har ambitioner om at gøre
en forskel i forbindelse med topmødet og får fastlagt
sine mærkesager.”

Før jul sendte 19 danske miljø- og ulandsorganisationer et brev
til statsministeren og Folketinget med en opfordring om at prioritere FN-topmødet om fremskridt ift. opfyldelsen af 2015målene. Topmødet forventes at blive afholdt i september 2005,
men det er efter organisationernes opfattelse afgørende, at
Danmark fra starten har ambitioner om at gøre en forskel i forbindelse med topmødet og får fastlagt sine mærkesager.
I brevet giver organisationerne deres bud på, hvilke sager
Danmark bør arbejde for/med i forbindelse med topmødet. Det
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drejer sig om otte mærkesager:
•

”Organisationerne
opfordrer til, at
Danmark forsøger
at få truffet en
principbeslutning
[..] om, at der skal
udvikles en konkret
tidsplan for opfyldelse af målet om
at yde 0,7 % i ulandsbistand.”

”Brevet indeholder
en opfordring til
statsministeren om
at vægte arbejdet
med topmødet højt
og til at inddrage
Folketinget og en
bred kreds af aktører, [..] i forberedelsesprocessen.”

•
•
•
•
•
•
•

Nye internationale forpligtelser til at øge ulandsbistanden
Afrika: Øget bistand, god regeringsførelse og konflikter
Handel skal bidrage til opfyldelse af 2015-målene
Fremme af ligestilling og styrkelse af kvinders rettigheder
Internationalt miljøsamarbejde
FN-reform – fokus på skabelse af en Verdensmiljøorganisation
Globale regler for virksomheders samfundsansvar samt
indsats mod korruption
Fremme af nye globale finansieringskilder

Den mest presserende mærkesag er punkt 1. Organisationerne
opfordrer til, at Danmark forsøger at få truffet en principbeslutning på Det Europæiske Råds kommende forårsmøde om, at der
skal udvikles en konkret tidsplan for opfyldelse af målet om at
yde 0,7 % i u-landsbistand. Der peges på, at der faktisk er en
håndfuld EU-lande, herunder store lande som England og Frankrig, som i de seneste år selv har sat sig som mål at nå de 0,7%.
De 19 organisationer i 92-gruppen ser altså en række muligheder for at bruge 2005-topmødet til at fremme den globale indsats for opfyldelse af 2015-målene og for at fremme bæredygtigt udvikling. Brevet indeholder en opfordring til statsministeren om at vægte arbejdet med topmødet højt og til at inddrage
Folketinget og en bred kreds af aktører, både NGO’er og erhvervsliv, i forberedelsesprocessen. På den måde vil Danmark
virkelig kunne gøre en forskel til FN-topmødet – til det bedre.

KOMMUNER SKAL YDE INTERNATIONAL BISTAND
Af Per Bregengaard, Uddannelses- og Ungdomsborgmester i København, (Ehl.)

”Kommunerne har
uudnyttede potentialer til at yde en
virkningsfuld indsats i det internationale bistandsarbejde.”

Kommunerne har uudnyttede potentialer til at yde en virkningsfuld indsats i det internationale bistandsarbejde. Inspireret af
bystyret i Wien bør danske kommuner sætte sig i spidsen for
dette arbejde. Flertallet i Københavns Kommune har afvist at
gøre kommunen til en spydspids i en sådan satsning, men andre
kan jo tage ideen op.
En kommune har teknisk udstyr, eksempelvis IT-udstyr, der
betragtes som forældet og udtjent i en dansk sammenhæng.
Udstyret har ofte en meget ringe økonomisk værdi især sammenholdt med brugsværdien hos mange mulige bistandsmodtagere. Meget af det, kommuner kasserer eller sælger til spotpri-

5

92 • gruppens nyhedsbrev
Nyt om miljø og udvikling

ser, vil kunne genanvendes under andre himmelstrøg. Bistandsarbejdet understøtter således en politik om bæredygtighed.
”internationale opgaver vil understøtte kommunale
visioner om mindre
snæversyn og større mangfoldighed”

”kommuner skal[..]
ikke opbygge en
professionel bistandsorganisation.
Grundlaget for indsatsen skal [..]
være samarbejder
[..] med de professionelle bistandsorganisationer.

Mange medarbejdere har kompetencer inden for en lang række
bistandsopgaver. Det drejer sig ikke alene om instruktion i forskellige former for udstyr, men ansatte vil også kunne indgå i
uddannelsesforløb og i inspirationssammenhænge. Andre vil
kunne få glæde af vores erfaringer fra arbejdet med flygtninge,
med børnehavepædagogikken, udvikling af demokrati og brugerindflydelse på lokalt niveau eller sagsbehandling og administrative procedurer.
Både de menneskelige oplevelser og de arbejdsmæssige udfordringer gennem kortere udlandsophold vil være attraktive for
mange medarbejdere. Muligheden for internationale opgaver vil
understøtte kommunale visioner om mindre snæversyn og større mangfoldighed i løsningerne af problemer og arbejdsopgaver.
En kommunal bistandspolitik skal på ingen måde konkurrere
med DANIDA, selvom der naturligvis er behov for internationale
politiske markeringer i en tid, hvor den højreorienterede regering har skåret markant ned på Danmarks internationale bistand. Det er ikke meningen, at kommuner skal opbygge en
professionel bistandsorganisation. Grundlaget for indsatsen skal
derfor være samarbejder og joint venture-projekter med de professionelle bistandsorganisationer.

Er frivillighed nøglen til løsning af
klimaproblemet?
Af John Nordbo, 92-gruppen

”verden har fået
større klarhed
over, hvordan USA
egentlig forestiller
sig, at problemet
med menneskeskabte klimaforandringer løses.”

Kort før jul sluttede partskonferencen i FN’s klimakonvention. Et
af mødets resultater er, at verden har fået større klarhed over,
hvordan USA egentlig forestiller sig, at problemet med menneskeskabte klimaforandringer løses.
I et indlæg, som afveg markant fra alle andre landes indlæg,
redegjorde Paula Dobriansky, USA’s viceudenrigsminister for
USA’s syn på klimasagen. Budskabet var, at den bedste måde at
leve op til målene i Klimakonventionen om at holde menneskeskabte klimaforandringer på et uskadeligt niveau, er at skabe
økonomisk vækst. Klimaindsatsen bør ifølge USA baseres på en
’bottom-up’ tilgang, hvor lande melder deres egne initiativer
ind, og hvor der på internationalt plan udveksles informationer
og gøres status over indsatsen.
Dobriansky understregede, at USA ikke er tilhænger af en ’one
size fits all’ tilgang. Det er Kyotoprotokollens princip om binden-
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de lofter over drivhusgasudledningen, som der hentydes til med
dette, selv om USA’s loft ifølge protokollen faktisk er betydeligt
højere end de fleste andre landes.
”den amerikanske
regering har nu
skiftet kurs og [..]
modarbejder at
andre lande gør en
indsats for at begrænse udledningen af drivhusgasser.”

”Der er ingen tvivl
om, at EU må gå
forrest, hvis man
skal have lande
som fx Kina, Indien
og Brasilien til også
at gøre en indsats.”

Den amerikanske holdning er en skærpelse af de seneste års
linie, hvor USA har søgt at give indtryk af, at man selv var indstillet på at bekæmpe menneskeskabte klimaforandringer, men
ville gøre det på sin egen måde, mens andre lande kunne fortsætte med Kyotoprotokollen. Dobriansky’s udmelding og den
rolle, USA i øvrigt spillede i forhandlingerne på partskonferencen, viser imidlertid, at den amerikanske regering nu har skiftet
kurs og direkte modarbejder, at andre lande gør en indsats for
at begrænse udledningen af drivhusgasser.
EU’s ministre præsenterede en anden vision for det internationale klimasamarbejde. På partskonferencen tog en række ministre ordet og gav udtryk for, at den langsigtede indsats skal indrettes, så stigningen i den globale middeltemperatur kan holdes
under 2 grader Celcius, og at der skal bygges videre på Kyotoprotokollen, og dermed på bindende reduktionsforpligtelser.
EU’s målsætning skal nu omsættes til konkrete bud på, hvor
meget udledningerne af CO2 og andre drivhusgasser skal reduceres og hvor hurtigt. Der er ingen tvivl om, at EU må gå forrest, hvis man skal have lande som fx Kina, Indien og Brasilien
til også at gøre en indsats. Det vil også være nødvendigt, at EU
bistår disse lande med teknologi og kapacitetsopbygning, hvis
de skal tage større ansvar.

Fra Marrakech til Lissabon
- Bæredygtig produktion og forbrug i Europa
Af Pernille Risgaard, Nordic Partnership

”Den sene timing
af mødet [..] i
Ostende kan kritiseres eftersom EU
var fortaleren for
forpligtelsen i Johannesburg. Ikke
desto mindre giver
[..] det mulighed
for at integrere
mødets anbefalinger”

’Buidling a clean, clever and competitive Europe’ er én af hovedudfordringerne efter det europæiske interessentmøde om
bæredygtig produktion og forbrug, som FN-EU var vært for i
Ostende, Belgien, i november 2004.
120 repræsentanter fra regeringer, interesseorganisationer og
virksomheder, herunder Nordic Partnership, deltog i mødet og
diskussionerne om Europas opfølgning på FN-forpligtelsen fra
Johannesburg om at fremskynde bæredygtige produktions- og
forbrugsmønstre over en 10-årig periode.
Ostende-mødet er en del af Marrakech-processen, som blev
iværksat af FN for at følge implementeringen af forpligtelsen på
regionalt niveau verden over. Europa har været en af de sidste
regioner til at holde sit interessentmøde.
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”Lissabon strategien, [..] kan med
fordel styrkes ved
at stimulere og
koble konkurrenceevnen med standarder og mål for
bæredygtig produktion og forbrug.”

”ansvaret for at
støtte udviklingslandene var da også med i anbefalingerne fra Ostendemødet.”

Den sene timing af mødet kan kritiseres eftersom EU var fortaleren for forpligtelsen i Johannesburg. Ikke desto mindre giver
timingen mulighed for at integrere mødets anbefalinger i
review’et af EU’s bæredygtighedsstrategi og det Europæiske
Råds forårsmøde, hvor midtvejsevalueringen af Lissabon strategien skal diskuteres.
Lissabon strategien, der har til formål at gøre EU til verdens
mest konkurrencedygtige og dynamiske vidensbaserede økonomi i 2010, anfægtes ofte for en vag social og miljømæssig
vinkel. Denne kan med fordel styrkes ved at stimulere og koble
konkurrenceevnen med standarder og mål for bæredygtig produktion og forbrug.
Men regionale rammebetingelser og mobilisering er ikke tilstrækkeligt for at opnå bæredygtig produktion og forbrug i en
globaliseret verden. Koblingen til og ansvaret for at støtte udviklingslandene var da også med i anbefalingerne fra Ostendemødet.
Som opfølgning på dette behov fortsætter Nordic Partnership
med at have fokus på produktions- og forbrugsdagsordenen ved
at se nærmere på, hvordan denne kan fremmes gennem nordiske virksomheders varekædesamarbejde i Syd.

Midler til 92-gruppens arbejde
Af Camilla Kinch, formand for 92-gruppen

”Blandt de højt prioriterede indsatsområder er FNtopmødet i september om 2015målene og finansiering af udvikling,
samt international
handelspolitik og
den globale klimaindsats.”

Miljøministeriet og Udenrigsministeriet har tilsammen bevilget
1,4 mio. kr. til 92-gruppens arbejde i de næste to år. Dermed er
92-gruppens økonomi faldet på plads. Bevillingerne udgør sammen med kontingenter fra de 20 medlemsorganisationer det
økonomiske grundlag for gruppen.
Bevillingerne skal anvendes til en bred vifte af aktiviteter, der
har til hensigt at fremme global bæredygtig udvikling. Blandt de
højt prioriterede indsatsområder er FN-topmødet i september
om 2015-målene og finansiering af udvikling, samt international
handelspolitik og den globale klimaindsats.
Miljøminister Connie Hedegaard fulgte bevillingen op med denne
udtalelse: ”Jeg værdsætter 92-gruppens arbejde og engagement. Det kræver vedvarende handling at følge op på beslutningerne fra Johannesburg (verdenstopmødet om bæredygtig
udvikling, red.), og i den forbindelse er det vigtigt med aktivt
med- og modspil fra NGO’erne.”
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ARRANGEMENTER
Hvad vil vi med FN’s 10-år for undervisning i bæredygtig
udvikling?
Danmarks Pædagogiske Universitet og U-landsorganisationen
Ibis inviterer til konference om FN’s 10-år for undervisning i bæredygtig udvikling, der begynder i 2005.
3. februar 2005 Kl. 13:00. Danmarks Pædagogiske Universitet,
Lokale D 169, Emdrupvej 101, 2400 København NV.
Deltagelse er gratis. Tilmelding er nødvendig på: registration@dpu.dk senest den 20. januar 2005.
Yderligere oplysninger på: www.dpu.dk/kalender eller
www.ibis.dk eller hos Ellen Gerd Hansen, tlf. 88889408, e-mail:
egh@dpu.dk og Morten Blomquist, tlf. 35358788, e-mail:
mb@ibis.dk
Udvikling og konflikt i Vestafrika - Ghana som regional
motor for udvikling i Vestafrika
9. februar 2005 Kl. 19:00. Ibis, Odensegade 4b, Århus C
Arrangeret af Afrika Partnerskabsgruppen i Århus.
Steffen Rasmussen er netop hjemvendt efter fire år som leder af
Ibis’ program i regionen. Han vil lægge op til en diskussion af
baggrund, status og perspektiver for fredsprocesserne og mulighederne for en mere permanent og fattigdomsorienteret udvikling i regionen.
Vand i EU’s næste forskningsprogram - en dialog om de
danske prioriteringer
IDAmiljø i samarbejde med Danish Water Forum indbyder til
møde: Torsdag den 10. februar 2005 Kl. 15.00-18.00
Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31-33, København
Deltagerafgift: Medlemmer af IDAmiljø og Danish Water Forum
kr. 225,-. Andre kr. 350,-. Studiemedlemmer, ledige medlemmer af IDA samt pensionister af IDA og studerende kr. 125,-,
Tilmelding: Tlf. 33 18 48 18 senest 3. februar
Ressourcepres og konfliktforebyggelse
Invitation til møde på MS med miljø og sikkerhedseksperter i
anledningen af MS’s nye danske udgivelse af årets rapport om
Verdens tilstand. Mandag d. 14. februar kl. 16-18 i mødelokalet
Landgreven 7, 2 sal. Michael Renner fra World Watch Institute i
New York, Øystein Dahle fra WorldWatch instituttet i Norge
samt Jakob Jespersen dansk miljøekspert vil lave oplæg og debattere sammenhængen mellem sikkerhed og miljø.
Køn i kampen mod fattigdom
Debatmøde onsdag d. 23. februar kl. 16.30-19.00
10 år efter det sociale topmøde og den 4. verdenskvindekonference i Beijing. Mød bl.a. Isolda Espinosa (Nicaragua), økonom,
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"Kvinder og økonomi", og Yamileth Molinas (Nicaragua), jurist,
Nicaraguas netværk mod vold mod kvinder samt Elsebeth
Krogh, seniorkonsulent COWI og Eva Tabor 3F. Fri adgang.
Tolkning fra spansk.
Kønsaudit af fattigdomsstrategier
Seminar torsdag d. 24. februar kl. 14.00 - 20.00:
Isolda Espinosa (Nicaragua), økonom, en af konsulenterne bag
kønsauditet, præsenterer dets metode, resultater og perspektiver: Mød også Yamileth Molinas (Nicaragua), koordinator for
kønsnetværket i Alliancen for fattigdomsbekæmpelse (ALPE),
Susanne Possing, konsulent i ALPE samarbejdet; Dariann Riber,
Udenrigsministeriet. Tolkning fra spansk.
Tilmelding nødvendig: Kvindernes U-landsudvalg, tlf.
331578770, E-mail: kulu@kulu.dk
Begge arrangementer: Rosenørns Allé 12, 5. sal, 1634 København V. Arrangører: Kvindernes U-landsudvalg (www.kulu.dk ) i samarbejde med Nord/Syd koalitionen (www.nord-syd.dk)
Pigers lige ret til uddannelse - Hvorfor nåede vi ikke FN’s
mål i 2005?
7. marts 2005 Kl. 19:00. Ibis, Nørrebrogade 68 B, Kbh. N
Hør oplæg og debat med Hjørdis Dalsgaard, Generalsekretær
for den Danske UNESCO Nationalkommission, Ahmed Tijani,
uddannelsesrådgiver for Ibis i Ghana og Annelie Abildgaard, uddannelsesmedarbejder, Ibis i København.
VI MÅ LÆRE, HVIS JORDEN SKAL BÆRE
Dansk åbningskonference for FN-tiåret (2005-2014) for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Torsdag d. 10. marts på Christiansborg og Vartov
Kl. 12.00-23.00 og fredag d. 11. marts på Vartov Kl. 8.30-17.30
Konferencen er planlagt og arrangeret af: Øko-net - Oplysning
om Bæredygtig Udvikling. Konferencen anbefales af:
Den danske UNESCO-nationalkommission
Dansk Folkeoplysnings Samråd
92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling
Se program på: http://www.ubu10.dk
Øko-kalenderen på Øko-info bringer nyt om grønne og økologiske arrangementer fra hele landet:
www.eco-info.dk
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