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FN’s 2005 Topmøde – en chance for 
at styrke 2015-dagsordenen 
Af udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) 

 
 
 
 
 

”Jeg lægger stor 
vægt på, at vi for-

mår at udnytte 
denne chance for 

at forstærke kam-
pen mod fattigdom 
og øge chancerne 

for at nå 2015 Må-
lene i tide.” 

 
 
 
 
 
 

 
Statsledere og ministre fra hele verden vil samles i New York 
den 14.-16. september for at gøre status over Årtusinderklærin-
gen og 2015 Målene. Jeg lægger stor vægt på, at vi formår at 
udnytte denne chance for at forstærke kampen mod fattigdom 
og øge chancerne for at nå 2015 Målene i tide. Fremskridt sker 
ikke af sig selv. Jeg vil derfor gøre mit til at sikre, at der på 
Topmødet leveres konkrete resultater på især tre områder:  
 
- Finansiering af 2015 Målene - inklusiv nye mål for global ud-
viklingsbistand - især i Afrika. 
- Bedre beskyttelse af miljøet og en styrket indsats mod global 
opvarmning. 
- Lige rettigheder for kvinder og mænd, fremme af seksuel og 
reproduktiv sundhed og rettigheder samt intensiveret kamp 
mod HIV/AIDS. 
 
Det vil være en af mine vigtigste mærkesager op til Topmødet, 
at overførslerne til udviklingslandene øges markant. Konkret vil 
jeg gøre mig til fortaler for, at de rige lande indgår nye bi-
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92 • gruppens nyhedsbrev 
Nyt om miljø og udvikling 

 
”Konkret vil jeg 

gøre mig til fortaler 
for, at de rige lan-
de indgår nye bi-

standsforpligtelser” 
 

 
 
 

”Men udviklings-
landene skal sam-
tidig i højere grad 
være parate til at 

tage ansvar for 
egen udvikling, 

bekæmpe korrupti-
on og forbedre de-
res regeringsførel-

se.” 
 

standsforpligtelser på min. 0,5 pct. af BNI i 2009, som foreslået 
af FN’s generalsekretær, Kofi Annan. Særligt i Afrika, der er 
længst fra at nå 2015 målene, skal der gøres en indsats. Men 
udviklingslandene skal samtidig i højere grad være parate til at 
tage ansvar for egen udvikling, bekæmpe korruption og forbed-
re deres regeringsførelse. 
 
Bedre beskyttelse af miljøet er vigtigt for opnåelsen af mange af 
de andre 2015 Mål - fattigdom, sult, slum, vand og sundhed. 
Jeg mener derfor, at Topmødet må tage konkrete skridt til at 
sikre den miljømæssige bæredygtighed. Dertil kommer de glo-
bale spørgsmål om klimaforandringer, som generalsekretæren 
betegner som en af de største miljø- og udviklingsmæssige ud-
fordringer i det 21. århundrede.  
 
Der er også et stort behov for, at man på 2005 Topmødet aner-
kender, at kvinder og mænds lige adgang til grundlæggende 
sociale, politiske og økonomiske rettigheder - inklusiv seksuelle 
og reproduktive rettigheder – er en forudsætning for at nå 2015 
Målene, også på HIV/AIDS-området. Det vil ikke blive let - men 
det er en kamp, der er værd at kæmpe.  
 

 
Hvad sker der i New York til septem-
ber? En anbefaling fra danske 
NGO’er 
Af Morten Ronnenberg, Folkekirkens Nødhjælp 

 
 

”det [..] er vigtigt, 
at FN-topmødet i 

september ikke 
fortaber sig i di-

skussioner af FN’s 
egen reform [..] 
men fastholder 

målet om at gøre 
status på bekæm-

pelsen af fattig-
dom.” 

 
 
 
 
 

 
Det er prisværdigt, at den danske regering gennem flere folke-
tingsvedtagelser har bekræftet sin tilslutning til FN’s årtusinde-
mål, 2015 målene. Og det påskønnes, at regeringen med sin 
nye Afrika-politik viser vilje til at gøre en ekstra indsats, hvor 
behovet er størst. Men der er alligevel meget langt til en opfyl-
delse af 2015 målene, og derfor er det vigtigt, at FN-topmødet i 
september ikke fortaber sig i diskussioner af FN’s egen reform 
og den sikkerhedsdagsorden, nogle lande synes er det vigtigste, 
men fastholder målet om at gøre status på bekæmpelsen af fat-
tigdom. 
 
Generalsekretær Kofi Annans nylige rapport In Larger Freedom 
præsenterer en række forslag til, hvad vi skal gøre, hvis vi vil 
nå målene i 2015 – men vi når dem kun, hvis vi sætter farten 
op. Organisationerne bag 92-gruppen anbefaler, at den danske 
regering bakker aktivt op om generalsekretærens fire prioritets-
områder for 2005:  
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92 • gruppens nyhedsbrev 
Nyt om miljø og udvikling 

”Organisationerne 
bag 92-gruppen 

anbefaler, at den 
danske regering 
bakker aktivt op 

om generalsekre-
tærens fire priori-

tetsområder for 
2005” 

 
 
 
 

”Danmark skal gå 
foran i anbefalin-

gen af udfasningen 
af EU's landbrugs- 

og eksport 
subsidier” 

 
 

 
 

”sikring af kvinders 
fulde rettigheder 

udgør en afgørende 
forudsætning for at 

opnå 2015  
målene.” 

 

1) De allerfattigste lande skal udbygge nationale strategier for 
at nå målene – og de rigeste lande skal støtte.  
2) Gældslettelse skal ydes helt for de allerfattigste lande og del-
vist for andre, så der opnås en langt bedre finansiel balance i de 
nationale budgetter og prioriteringer, hvormed 2015 målene kan 
nås.  
3) Handelsbetingelserne skal ændres og forbedres til fordel for 
de mindst udviklede lande, så løfterne og udviklingsperspekti-
vet, der lå i Doha-forhandlingerne kan opfyldes.  
4) De globale midler til bistand og fattigdomsbekæmpelse skal 
sættes markant i vejret, så alle udviklede lande lever op til de-
res forpligtelse på 0.7% af BNI. 
 
Er det så nok? Ikke helt, for der er mange flere forslag, men på 
yderligere tre områder, har Danmark en gunstig position til at 
vise vejen og sætte målene højt:  
1) I syd: Vi skal sikre en involvering af civilsamfundet i beslut-
ningsprocesserne og fremme ejerskab til prioriteringer og poli-
tikker hos de respektive landes befolkninger ved at stille krav 
om transparens, deltagelse og opretholdelse af folks rettighe-
der.  
2) I nord: Danmark skal gå foran i anbefalingen af udfasningen 
af EU's landbrugs- og eksportsubsidier og det skal konkretiseres 
med tidsbestemte pejlemærker.  
3) Globalt: Danmark skal arbejde for at alle 2015 mål integrerer 
køn som central faktor for, hvorledes de kan opnås, fordi opgør 
med ulighederne mellem kønnene og sikring af kvinders fulde 
rettigheder udgør en afgørende forudsætning for at opnå 2015 
målene. 
  

 
Presset på økosystemer hindrer op-
nåelse af 2015 målene 
Af Mads Helleberg Dorff Christiansen, Miljøministeriet 

 
 

”For det tredje, at 
udviklingsbistand 
og miljøpolitik må 

gå hånd-i-hånd, 
hvis 2015 målene 

skal indfries.” 
 
 
 

 
Millennium Ecosystem Assessment synteserapport er netop ud-
kommet. Mere end 1300 videnskabsmænd fra 95 lande har bi-
draget til det omfattende arbejde med at vurdere udviklingen i 
en række centrale økosystemer.  
 
Fra rapporten kan tre hovedkonklusioner udledes. For det første 
dokumenteres, at tab af økosystem og biodiversitet er stærkt 
stigende. For det andet, at det dog er muligt at ændre tenden-
sen til gavn for både økosystemer og udvikling. For det tredje, 
at udviklingsbistand og miljøpolitik må gå hånd-i-hånd, hvis 
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”presset på økosy-

stemtjenesterne 
medfører en selv-
forstærkende ef-

fekt, som øger risi-
koen for naturkata-

strofer” 
 

 
 

”Det rammer spe-
cielt hårdt i udvik-
lingslandene, [..]. 
Yderligere er der 
stor ulighed i ad-
gang til ressour-

cerne både globalt 
og internt i fattige 

lande.” 
 
 

 

2015 målene skal indfries. 
 
Der er undersøgt 4 sandsynlige scenarier for fremtiden med 24 
økosystemer/økosystemtjenester. De såkaldte økosystemtjene-
ster være sig produkter og serviceydelser, som er udbytte af 
økosystemer. Rapporten vurderer, at 15 ud af 24 undersøgte 
økosystemer/økosystemtjenester er forringet og udnyttes på en 
ikke-bæredygtig måde. Disse medregnes ikke i de traditionelle 
mål over vækst og økonomi, hvilket i sig selv er et problem.  
 
Rapporten fastslår, at presset på økosystemtjenesterne medfø-
rer en selvforstærkende effekt, som øger risikoen for naturkata-
strofer, udbredelsen af sygdomme og ensretning af biodiversite-
ten. Det rammer specielt hårdt i udviklingslandene, hvor også 
flest mennesker er direkte afhængige af økosystemtjenester. 
Yderligere er der stor ulighed i adgang til ressourcerne både 
globalt og internt i fattige lande. Rapporten fastslår, som nævnt, 
at reduktionen i økosystemtjenester er en afgørende barriere til 
opnåelse af 2015 målene. Mange af de regioner, som står over-
for det største pres på økosystemtjenester, er sammenfaldende 
med de regioner, som står over for den største udfordring i op-
nåelse af 2015 målene. En overordnet lære af rapporten er der-
for, at miljøpolitik skal integreres i udviklingspolitik.  
 

 
Kan dansk landbrug betale sig? 
Af Michael Minter, Danmarks Naturfredningsforening 

 
 
 
 
 
 

”Undersøgelsen 
viser også, at knap 

halvdelen af dan-
skerne er utilfredse 

med landbrugets 
miljøindsats.” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kan investeringer i et rent miljø og mangfoldig natur betale sig? 
Det spørgsmål stiller politikere og myndigheder ofte, når de skal 
tage stilling til ny miljøregulering. I en ny antologi vender Dan-
marks Naturfredningsforening kikkerten om og spørger: ”Kan 
dansk landbrug betale sig?” 
 
Selvom landbruget og fødevareindustrien i dag kun udgør otte 
procent af den samlede danske produktion af alle varer og ser-
viceydelser tilsammen, så er forestillingen om, at vi stadig er et 
landbrugsland sejlivet blandt danskerne. Det viser en måling, 
som Gallup har gennemført for Danmarks Naturfredningsfor-
ening. 
 
74 procent tror, at landbruget og fødevareindustrien står for 25 
procent af den samlede danske produktion eller mere. 31 pro-
cent mener, at landbruget og fødevareindustrien står for halv-
delen af den danske produktion eller mere.  
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Nyt om miljø og udvikling 

 
”Det er et faktum, 

at landbrugspro-
duktionen i dag 

lægger beslag på 
over 60 procent af 

det danske areal 
med negative kon-

sekvenser for  
naturen” 

 
 
 

”der [..]skal i årene 
fremover arbejdes 
mere seriøst på at 
skabe et landbrug, 
der bedre kan be-
tale sig for os alle 

sammen.” 

Undersøgelsen viser også, at knap halvdelen af danskerne er 
utilfredse med landbrugets miljøindsats. Samtidig er et stort 
flertal på 66 procent indstillet på at betale mere for deres 
fødevarer mod at få et mere miljøvenligt landbrug, der sætter 
natur- og miljøbeskyttelse i højsædet.   
 
I bogen beskriver 11 eksperter en række afgrænsede omkost-
ninger og gevinster ved landbrugsproduktionen i Danmark. 
Formålet er at stille spørgsmål ved, om indtægten ved at presse 
landbrugsproduktionen ud over naturens tålegrænser står mål 
med de samfundsøkonomiske værdier, som vi mister på den 
konto. Det er et faktum, at landbrugsproduktionen i dag lægger 
beslag på over 60 procent af det danske areal med negative 
konsekvenser for naturen – bl.a. vandmiljøet - og med værdi-
forringelser af fast ejendom for bl.a. naboer til store svinefarme. 
Vi mister samfundsværdier for adskillige milliarder kroner som 
følge af landbrugsproduktionens nuværende karakter, og derfor 
skal der i årene fremover arbejdes mere seriøst på at skabe et 
landbrug, der bedre kan betale sig for os alle sammen. Blandt 
andet ved at styrke landbrugets rolle som naturforvalter. 
 

 
Fair play for verdenshandel  
Af Helle Løvstø Severinsen, Netværket for Retfærdig Verdenshandel 

 
 
 

”Koen vejede tun-
gest for at illustre-

re forholdet mel-
lem landbrugsstøt-
te og udviklingsbi-
stand - førstnævn-

te er fem gange 
større end den 
samlede udvik-

lingsbistand.” 
 

 
 
 
 

”en fodboldkamp 
med uretfærdige 

regler, den døde ko 
og meget andet 

 
Nogle folk blev forargede over at se en død ko på Rådhusplad-
sen, men for langt de fleste illustrerede kunstneren Jens 
Galschiøts skulptur tydeligt uligheden i verden. Den otte meter 
høje vægt havde en ko i den ene side og en mængde sultne af-
rikanere i den anden. Koen vejede tungest for at illustrere for-
holdet mellem landbrugsstøtte og udviklingsbistand – først-
nævnte er fem gange større end den samlede udviklingsbistand.   
 
En provokerende annonce i Børsen, en mængde store debatar-
rangementer, en koncert, en fodboldkamp med uretfærdige reg-
ler, den døde ko og meget andet var del af kampagnen for Ret-
færdig Verdenshandel i ugen fra den 9. til den 16. april. Kam-
pagnen var den danske del af Global Week of Action, der forløb i 
80 lande i samme tidsrum.  
 
Netværket for Retfærdig Verdenshandel blev dannet i forsom-
meren 2004 og er et samarbejde mellem 20 fagforeninger og 
udviklings-, miljø- og ungdomspolitiske organisationer. Med 
økonomisk støtte fra Danida har Netværket gennemført en uge 
fuld af aktiviteter, der har sat retfærdig verdenshandel på medi-
ernes dagsorden og givet folk kendskab til handelsreglernes 
enorme betydning for fattigdom og ulighed i verden.  
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var del af kampag-
nen for Retfærdig 

Verdenshandel” 
 

 
 

 
”Politikerne var 

temmelig utilfredse 
med regelsættet – 
og det må vi håbe, 

at de husker på, 
når de får mulig-
hed for at ændre 
på den virkelige 

verdens spilleregler 
for handel.” 

 

 
Netværket har stillet krav til vores folketingspolitikere om præ-
cise tiltag, f.eks. afskaffelse af eksportstøtten inden 2009 og har 
sendt dem forglemmigejer til påmindelse om deres ansvar. Det-
te følges op helt frem til næste ministertopmøde i WTO i de-
cember 2005. 
 
Alle partier var i øvrigt repræsenteret, da Rådhuspladsen blev 
omdannet til en fodboldarena. Politikerne spillede mod et blan-
det afrikansk hold og havde for en gangs skyld ikke glæden af 
at være favoriseret med fordelagtige regler. Afrikanerne fik eks-
portstøtte i form af ekstra spillere og beskyttede deres mål med 
først en toldmur og derefter en teknisk handelsbarriere. Politi-
kerne var temmelig utilfredse med regelsættet – og det må vi 
håbe, at de husker på, når de får mulighed for at ændre på den 
virkelige verdens spilleregler for handel. 
 
www.handelskampagne.dk 
 

 
EU-topmøde bringer miljøet tilbage 
på hovedsporet 
Af Michael Minter, Danmarks Naturfredningsforening 

 
 

”stats- og rege-
ringscheferne [..] 
sagde nej til EU-
Kommissionens 

forslag om at mar-
ginalisere miljøet”  

 
 
 
 

”forhåbentlig kom-
mer der mere kød 

på benet, når rege-
ringslederne i 

december skal re-
videre EU-

strategien for bæ-
redygtig udvikling.” 

 
 
 

  
På EU’s forårstopmøde den 22.-23. marts sagde stats- og rege-
ringscheferne nej til EU-Kommissionens forslag om at marginali-
sere miljøet i den såkaldte Lissabon-strategi, der skal gøre EU til 
verdens mest konkurrencedygtige økonomi. Det gjorde de 
blandt andet med henvisning til ”det væsentlige bidrag, miljøpo-
litikken yder til vækst og beskæftigelse samt til livskvalitet, 
navnlig i kraft af miljøinnovationer og miljøteknologier samt en 
bæredygtig forvaltning af naturressourcer”.  
 
Regeringslederne fastslog også, at et sundt miljø, der bygger på 
bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og høj livskvalitet, 
er en forudsætning for et gunstigt investeringsklima i EU, og de 
bekræftede på ny EU’s mål om at standse tabet af biodiversitet 
inden 2010. I konklusionerne om klimaændringer tilslutter rege-
ringslederne sig for første gang målet om, at den globale mid-
deltemperatur ikke må stige med mere end 2 °C i forhold til det 
førindustrielle niveau.   
 
Desværre indeholder konklusionerne kun generelle formulerin-
ger om, hvad der skal gøres for at forene Lissabon-strategiens 
tre dimensioner: Økonomisk vækst, social fremgang og miljøbe-
skyttelse. Der er således ingen konkrete beslutninger om at 
fremme f.eks. grønne offentlige indkøb, grøn skattereform og 
afskaffelse af miljøskadelige subsidier, men forhåbentlig kom-

http://www.handelskampagne.dk
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”EU-Kommissionen 
fortsætter imidler-
tid ufortrødent sit 
forsøg på at køre 
miljøet ud på et 

sidespor.” 

mer der mere kød på benet, når regeringslederne i december 
skal revidere EU-strategien for bæredygtig udvikling. De har i 
hvert fald stillet i udsigt, at den nye strategi vil blive ”mere om-
fattende og mere ambitiøs”. På EU-topmødet i juni vil de vedta-
ge en erklæring om de styrende principper for bæredygtig ud-
vikling, som skal danne grundlag for revisionen. 
 
EU-Kommissionen fortsætter imidlertid ufortrødent sit forsøg på 
at køre miljøet ud på et sidespor. I hvert fald hvis man skal 
dømme ud fra det nye forslag til ”Integrerede retningslinjer for 
vækst og beskæftigelse”, som skal rådgive medlemslandene i 
deres udarbejdelse af nationale reformprogrammer. Kun en af 
de 23 retningslinjer beskæftiger sig med miljøbeskyttelse, og 
det på en meget generel og uforpligtende måde. Det bliver der 
forhåbentligt ændret på, når retningslinjerne i den kommende 
måneds tid skal behandles i Ministerrådet (konkurrenceevne- og 
ØKOFIN-Rådet).  
 

 
Danmark modarbejder energibespa-
relser i EU 
Af Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd 

 
 

”Energibesparelser 
er klart den billig-
ste måde for Dan-

mark at opfylde 
den danske Kyoto-

målsætning både 
for 2012 og frem-

over.” 
 
 

”Derfor virker det 
håbløst, at regerin-
gen spiller ud med 
et forslag, der kun 

medfører energibe-
sparelser i Dan-

mark på 1% årligt, 
af hvad energifor-
bruget ellers ville 
være steget til.” 

 
 
 

 
Energibesparelser opnået gennem bedre isolering af bygninger, 
bedre apparater, energieffektive biler og ændring af adfærd 
m.m. er helt afgørende for, at vi nationalt og globalt kan redu-
cere udledningen af drivhusgasser så meget, at den globale 
temperaturstigning ikke overstiger 2 grader. Uden en massiv 
indsats for at reducere energispildet vil en omlægning fra fossile 
brændsler til vedvarende energi være yderst vanskeligt på 
grund af det stærkt stigende energiforbrug. 
 
Potentialet for energibesparelser er stort. I Energistyrelsens ud-
kast til Energisparehandlingsplan påpeges, at det her og nu er 
samfundsøkonomisk rentabelt at spare 16% af energiforbruget 
– og frem til 2015 yderligere 26%, hvis der ydes en indsats i 
forskning og udvikling af nye produkter og metoder.  
 
Energibesparelser er klart den billigste måde for Danmark at 
opfylde den danske Kyoto-målsætning både for 2012 og frem-
over. Derfor virker det håbløst, at regeringen spiller ud med et 
forslag, der kun medfører energibesparelser i Danmark på 1% 
årligt, af hvad energiforbruget ellers ville være steget til. Samti-
digt har Danmark modarbejdet EU-Kommissionens forslag fra 
december 2003 om juridisk bindende målsætninger for forbed-
ret energieffektivitet på 1 % årligt i 6 år og 1½ % for den of-
fentlige sektor. 
  
Europaparlamentets Energiudvalg er derfor ved behandlingen af 
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Nyt om miljø og udvikling 

 
”heller ikke Euro-

paparlamentets 
forslag er 

tilstrækkeligt til at 
høste det store og 

billige potentiale 
for energibesparel-

ser.” 

EU-Kommissionens forslag kommet med et bud på, at EU-
landene skal forpligtes til at forbedre energieffektiviteten med i 
alt 11,5% i 2015. Kravet er opdelt i tre faser på hver tre år, fra 
2006-9 på 1%, fra 2010–12 på 1,3% og fra 2013–15 på 1,5%. 
Men heller ikke Europaparlamentets forslag er tilstrækkeligt til 
at høste det store og billige potentiale for energibesparelser. Og 
det er ikke nok til at sikre, at EU kan klare fremtidige klimamål-
sætninger efter 2012.  
 
Derfor arbejder Greenpeace, WWF og Climate Action Network 
sammen, for at Kommissionen skal vedtage et bindende krav til 
en forbedret energieffektivitet på 2% årligt. Først der kan man 
tale om energibesparelser, der batter. 
 

 
DLH fortsætter med tømmer-hæleri 
Af Tove Maria Ryding, Nepenthes 

 
 
”Den internationale 

handel med tøm-
mer er dog langt 

fra bæredygtig.[..] 
Men hvem skal ta-

ge ansvaret for 
det?” 

 
 
 
 
 

”NGO’er og journa-
lister [..] har fun-

det flere eksempler 
på, at tømmer ind-
købt af virksomhe-

den [..] DLH [..] 
stammer fra ulovlig 
tømmerhugst i tro-

perne.” 
 
 
 
 

”Ligesom DLH me-
ner verdens politi-

kere ikke, at det 

 
Verdens skove har central betydning for planter, dyr og fattige 
lokalbefolkninger over hele kloden. Derfor skal skovens ressour-
cer selvfølgelig udnyttes bæredygtigt. Det er alle - både politi-
kere, virksomheder og NGO’er - enige om. Den internationale 
handel med tømmer er dog langt fra bæredygtig. Faktisk er sto-
re dele af handlen ikke engang lovlig. Men hvem skal tage an-
svaret for det? 
 
Den danske virksomhed Dalhoff Larsen & Horneman (DLH) er en 
af verdens største distributører af tropisk træ. Over de sidste år 
har NGO’er og journalister fundet flere eksempler på, at tømmer 
indkøbt af virksomheden stammer fra ulovlig tømmerhugst i 
troperne. Den 7. april skulle virksomhedernes aktionærer 
stemme om et forslag fremsat af Nepenthes, som ejer en enkelt 
aktie i DLH. Forslaget lød: “Dalhoff Larsen & Horneman A/S vil 
senest i år 2010 sikre sig imod alt indkøb og salg af ulovligt 
tømmer. Dette skal sikres gennem en uafhængig tredjepartsve-
rificering af alt forhandlet tømmers oprindelse og lovlighed.” 
 
Virksomhedens bestyrelse anbefalede aktionærerne at stemme 
nej til forslaget, bl.a. under henvisning til, at det foreslåede til-
tag var unødvendigt og ikke muligt at gennemføre. Bestyrelsen 
ønskede dog at understrege, at man fandt forslaget meget 
sympatisk. Da de fremmødte aktionærer valgte at følge besty-
relsens anbefaling, blev forslaget ikke vedtaget.  
 
Ligesom DLH mener verdens politikere ikke, at det kan være 
deres ansvar at løse problemet med ulovligt tømmer. Det stær-
keste initiativ til handling er indtil videre EU-Kommissionens idé 
om frivillige aftaler mellem EU og tømmereksporterende lande.  
 



 

 9 

92 • gruppens nyhedsbrev 
Nyt om miljø og udvikling 

kan være deres 
ansvar at løse pro-
blemet med ulov-

ligt tømmer.” 

Alle forsøg på at forbyde international handel med ulovligt tøm-
mer falder til jorden med et brag, og debatten om hvem, der 
bærer ansvaret kører som mumlen i krogene. Imens fortsætter 
handlen med ulovligt tømmer ufortrødent, og vi venter blot på 
næste gang DLH dukker op i medierne - med stjålet tømmer i 
lasten.  
 

 
Europæiske virksomheder til EU: 
Forbyd import af illegalt tømmer 
Af Jacob Andersen, WWF Verdensnaturfonden 

 
 

”Det er i dag ikke 
muligt at retsfor-
følge virksomhe-

der, som importe-
rer illegalt træ, og 
det skal der rettes 

op på.”   
 
 
 

 
”Det [..] var pri-

mært miljøorgani-
sationer, som 

fremførte kravet 
[..] til EU, men nu 
har miljøorganisa-

tionerne fået en 
vigtig alliancepart-

ner.” 
 
 
 

 
 

”Mere end 70 eu-
ropæiske virksom-

heder er gået 
sammen med mil-
jøorganisationerne 
[..] i en fælles op-
fordring til EU om 
at vedtage en ny 

 
WWF har i de seneste år lagt pres på EU for at få standset den 
omfattende import af illegalt træ til EU, da ulovlig tømmerhugst 
er en af de store trusler mod verdens skove. Indtil videre har EU 
besluttet at satse på at opbygge partnerskaber med tømmer-
producerende lande om bekæmpelse af den ulovlige tømmer-
hugst.  
 
WWF støtter opbygningen af sådanne partnerskaber, men me-
ner dog samtidig, at det er helt afgørende, at EU vedtager lov-
givning, som forbyder al import af illegalt tømmer til EU. Det er 
i dag ikke muligt at retsforfølge virksomheder, som importerer 
illegalt træ, og det skal der rettes op på.   
 
Indtil for nylig var det primært miljøorganisationer, som frem-
førte kravet om lovgivning, som forbyder import af illegalt træ 
til EU, men nu har miljøorganisationerne fået en vigtig alliance-
partner. 
 
Mere end 70 europæiske virksomheder er gået sammen med 
miljøorganisationerne FERN, Greenpeace og WWF i en fælles 
opfordring til EU om at vedtage en ny lovgivning, der forbyder 
import af illegalt tømmer til EU. Erklæringen blev præsenteret i 
Europaparlamentet den 7. april, og er underskrevet af tre dan-
ske virksomheder: Coop, Jysk og KoppWood. Erklæringen tæller 
desuden store europæiske virksomheder som IKEA, Skanska, 
Castorama, B&Q og Marks og Spencer.  
 
Når virksomhederne er gået med i den noget utraditionelle alli-
ance med miljøorganisationerne skyldes det, at importen af bil-
ligt illegalt træ destabiliserer tømmermarkedet, truer arbejds-
pladser samt skaber unfair konkurrence. Virksomheder, som 
importerer illegalt træ har simpelthen en konkurrencefordel i 
forhold til dem, som opfører sig ansvarligt. 
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lovgivning, 
der forbyder import 

af illegalt tømmer 
til EU.” 

WWF vil bruge støtten fra de europæiske virksomheder til at 
lægge yderligere pres på EU-Kommissionen for at få dem til at 
fremsætte et EU-lovforslag, som vil forbyde import af illegalt 
træ til EU. 
 

 
Roser til ny bog fra 92-gruppen 
Af Christian Korsgaard, Mellemfolkeligt Samvirke 

 
 
 

”bogen [..] er holdt 
på et højt fagligt 

niveau, så vi læse-
re selv kan danne 
vores opinion om 

WTO.” 
 
 
 
 

”Den globale mar-
kedsplads – kort og 
godt om WTO er en 
udvidet og aktuali-

seret udgave af [..] 
1999-bog om 

WTO.”  

 
En ny bog om Verdenshandelsorganisationen WTO fra 92-
gruppen og Mellemfolkeligt Samvirke får nu flotte roser fra an-
melderne. ”En uundgåelig bog at have stående på reolen, hvis 
man underviser i international økonomi faget,” vurderer Henrik 
Krag-Olsen i sin anmeldelse i Handelsskolen. Han mener, at bo-
gens opdeling gør det nemt at finde det, man leder efter, og at 
de enkelte kapitler har en passende længde til gruppearbejde i 
klassen. Og så giver han en ekstra rose for objektiviteten og 
fagligheden: ”Faktisk er bogen holdt på et højt fagligt niveau, så 
vi læsere selv kan danne vores opinion om WTO. Trods det høje 
niveau er bogen ikke svær at læse,” vurderer Henrik Krag-
Olsen. 
 
Også i Danidas magasin Udvikling får bogen masser af ros: ”In-
gen tvivl, 2’eren er bedre end 1’eren. Den bredere tilgang er en 
væsentlig forbedring,” mener anmelder Poul Kjar, som også pri-
ser bogens ”sproglige oaser” og den nuancerede tilgang. 
 
Den globale markedsplads – kort og godt om WTO er en udvidet 
og aktualiseret udgave af Christian Friis-Bach og John Nordbos 
1999-bog om WTO. 2004-udgaven beskriver baggrunde, ideolo-
gisk tankegods og konkrete begivenheder helt frem til somme-
ren 2004. Bogen kan bestilles på: 
www.ms.dk/Udgivelser/wto/default.htm. 
 

 
ARRANGEMENTER 

  

STEEN GADE: EU PÅ GODT OG ONDT I FORHOLD TIL HANDELS-

POLITIK, MILJØPOLITIK OG UDVIKLINGSPOLITIK.  

Den 27. april 2005 kl. 19:00. Sted: MS' Kantine, Landgreven 7, 
2. sal, 1300 København K. Arrangør: Mellemfolkeligt Samvirke. 
Oplæg til debat v. Steen Gade, SF - Danmarks første globalise-
ringsordfører og formand for Folketingets Udenrigspolitiske Ud-
valg. Tilmelding ikke nødvendig. Arrangementet er åbent for alle 
interesserede. Kontakt: Nils Brøgger, nibrja@ruc.dk 
yderligere info: 
http://www.ms.dk/service/kalender/hentfuld.asp?id=811 
 

www.ms.dk/Udgivelser/wto/default.htm
mailto:nibrja@ruc.dk
http://www.ms.dk/service/kalender/hentfuld.asp?id=811
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THE EU WATER INITIATIVE: POSSIBILITIES FOR DANISH AC-

TORS? 

27. april 2005, kl. 14.00–17.00. Rambøll, Bredevej 2, 2830 Vi-
rum. The meeting is open for everybody. Admission is free for 
members of DWF; price for others: 250 DKK. Contact Hanne 
Berthelsen, phone +45 4516 9038 or 
dwf@danishwaterforum.dk. Arr.: Danish Water Forum 
 

KONFERENCE OM CYKLING, MOTION, SUNDHED OG MILJØ 

Onsdag d. 27. april kl. 10-17, Schacksgade 39, Odense C 
Arr.: Det Økologiske Råd, Hjerteforeningen, FDB, Dansk Cyklist 
Forbund m.fl. Se: www.ecocouncil.dk.  
Tilmelding: info@ecocouncil.dk 
 
HJÆLPER VERDENSBANKEN OG IMF MED AT BEKÆMPE FATTIG-

DOM? 

Den 28. april 2005 kl. 19:00. Sted: Ibis, Nørrebrogade 68 B, 
Kbh. N. Deltag selv i debatten om Danmarks rolle i institutio-
nerne. Panelet vil bestå af: Repræsentant fra Nationalbanken og 
Finansministeriet, som repræsenterer Danmark i IMF. Nanna 
Hvidt, chef for Udenrigsministeriets kontor for FN og Verdens-
banken. Peter With, koordinator for Nord/Syd koalitionens ALPE-
program. Troels Lund Poulsen, Udenrigspolitisk ordfører for 
Venstre. Jørn Jespersen, Udenrigspolitisk ordfører for Sociali-
stisk Folkeparti. Arrangeret af Globaliseringsgruppen i Køben-
havn.  
 
DEBAT MELLEM ULLA TØRNÆS OG POUL NIELSON I ÅRHUS 
Debat om Danmarks rolle i det internationale samfund  
- en debat om udviklingsbistand anno 2005 
Den 2. maj 2005 kl. 14:00. Århus Universitet, Statskundskab, 
bygn. 333, auditorium A1, 8000 Århus C. 
Vi spørger udviklingsminister Ulla Tørnæs, og tidligere EU kom-
missær for bistand, Poul Nielson om deres visioner for Dan-
marks bud på virkeliggørelse af de løsningsmodeller for de ud-
fordringer vi står overfor. Mere information på www.ibis.dk 
 
THE TSUNAMI IN ASIA – DANISH WATER EXPERTISE AND 

KNOWLEDGE 

12 May 2005, from 14 h – 17 h. IDA Ingeniørforeningens Møde-
center, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V 
The meeting is free of charge. Please register with Hanne Berth-
elsen phone 4516 9038 or dwf@danishwaterforum.dk no later 
than 9 May if you wish to participate.  
Arr.: Danish Water Forum 
 
ØKO-KALENDEREN PÅ ØKO-INFO  bringer nyt om grønne og 
økologiske arrangementer fra hele landet: www.eco-info.dk 
 

mailto:dwf@danishwaterforum.dk
http://www.ecocouncil.dk
mailto:info@ecocouncil.dk
http://www.ibis.dk
mailto:dwf@danishwaterforum.dk
www.eco-info.dk
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REDAKTION 
Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af John Nordbo, 92-
gruppen, Ida Thuesen og Constance Hegner, WWF Verdensna-
turfonden. 
 
Tidligere numre kan ses på www.92grp.dk 
  
Såfremt nyhedsbrevet ønskes afmeldt, sendes mail til 
c.hegner@wwf.dk 
 

 

http://www.92grp.dk
mailto:c.hegner@wwf.dk

