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2005 - En blandet fornøjelse
Af Margrethe Vestager, MF (Det Radikale Venstre)

”Igen i år har
regeringen skåret i
ulandsbistanden,
og nedskæringerne
fortsætter næste
år.”

”Miljømæssigt har
ministeren kæmpet
en brav kamp på
de internationale
bonede gulve, men
herhjemme halter
det.”

”Det er [..] uheldigt, at samme
minister skærer i

2005 har været en blandet fornøjelse. Igen i år har regeringen
skåret i ulandsbistanden, og nedskæringerne fortsætter næste
år. Danmark yder derfor flere milliarder mindre om året, end vi
ville, hvis det gamle mål om at give 1 kr. ud af hver 100 kr., vi
tjener, stadig holdt. Desværre er 99 kr. ikke længere nok til os
selv. I år skal vi bruge 99,15 kr., så giver vi i bistand 85 øre for
hver 100 kr. og næste år bliver det 80 øre.
Miljømæssigt har ministeren kæmpet en brav kamp på de internationale bonede gulve, men herhjemme halter det. Connie Hedegaard må se sig kørt ud på et sidespor, hvor vi alene kan købe lidt aflad i fattige lande for vores egen forurening. Jeg kan nu
opfordre miljøministeren til at holde fanen højt, men må også
bede om, at hun har mandat til at gøre hjemme, hvad hun lover
ude.
Udviklingsministeren viste gode, men for Danmark gratis, takter, da hun medvirkede til en EU-aftale, der samlet giver mere
bistand til Afrika. Derfor også så meget mere uheldigt, at samme minister skærer i bistanden til Afrika for at finansiere katastrofehjælp til Pakistan. På trods af statsministerens løfter om,
at pengene til tsunami-katastrofen ikke ville blive taget fra Afrika. Samtidig har ministeren set sig sur på den multilaterale bistand og NGO’ernes oplysningsarbejde. Uden at forklare hvor-
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bistanden til Afrika,
[..]. På trods af
statsministerens
løfter om, at pengene til tsunamikatastrofen ikke
ville blive taget fra
Afrika.”

”Derfor vil jeg opfordre alle gode
kræfter til at give
bud på, hvordan vi
kan skrue op for
bistanden igen.”

for. Men spares skal der.
Set i globalt perspektiv er billedet også uklart for 2005. Verdens
ledere mødtes i september til et FN-topmøde med store visioner. Resultatet blev langt fra så godt som håbet, men der er
pile, der peger i den rigtige retning. Særligt genopbygningskommissionen kan blive til et vigtigt redskab.
2005 er også året for revision af 2015-målene. Det går fremad,
men Afrika er ladt tilbage på stationen. En genoprettet bistand
kan gøre en forskel. 1 % til verden skal derfor i høj grad bruges
til massiv satsning på Afrika. Desværre er der så langt fra den
nuværende bistand til målet om 1 % til verden, at vi ikke bare
kan skrue op fra dag til anden. Derfor vil jeg opfordre alle gode
kræfter til at give bud på, hvordan vi kan skrue op for bistanden
igen. Hvad skal pengene bruges på og hvordan?
Afgørende er at genetablere det værdimæssige fundament: at
Danmark, som et af verdens allerrigeste og mest velfungerende
lande, viser et godt eksempel – både til udviklingsbistand i kroner og øre, i international solidaritet i opbygning af en international retsorden og i at sørge for at se os selv som en del af verden.

En fremtid for verdens klima
Af Søren Dyck-Madsen, Det Økologiske Råd og Mette Nedergaard, WWF Verdensnaturfonden

”det [..] er lykkedes miljøministre
fra hele verden at
blive enige om at
fortsætte det internationale klimasamarbejde.”

”U-landene er i
modsætning til
USA helt på det
rene med, at en
omlægning til vedvarende energi [..]
er en fordel for
økonomien”

Efter intensive forhandlinger ved klimatopmøde i Montreal er det
lykkedes miljøministre fra hele verden at blive enige om at fortsætte det internationale klimasamarbejde. Det er det vigtigste
resultat fra Montreal: At de lande, der som EU, Rusland, Canada
og Japan allerede har forpligtet sig til at reducere CO2 udslippet, er enige om at fortsætte Kyoto-sporet.
Den afsluttende enighed omfattede en vedtagelse af en proces
for, hvordan nye og skærpede mål for de rige lande skal udformes, når Kyoto-protokollens første fase udløber i 2012. Desværre er der ikke en slutdato på forhandlingerne, men en mere blød
formulering om, at forhandlingerne skal levere et resultat tidsnok til at sikre, at den næste forpligtelsesperioden følger umiddelbart efter den første.
Beslutningen om nye forpligtelser efter 2012 var nok til at få ulandene til at gå med til at overveje deres fremtidige deltagelse.
Der indledes nu en proces, hvor disse lande selv vil komme med
konkrete forslag til, hvordan de kan bidrage. Frivilligt, i første
omgang, men dog er det en ny linie. U-landene er i modsætning
til USA helt på det rene med, at en omlægning til vedvarende
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energi og mere energieffektivisering er en fordel for økonomien
på langt sigt.
”Presset fra verdens lande og resten af USA endte
med, [..] at USA til
sidst undlod at blokere for en vedtagelse.”

”Det stærke signal
fra Montreal får
stor betydning [..] i
Danmark. Regeringen kan nu ikke
længere undskylde
den meget kortsigtede indsats”

Der opstod også en uventet tilslutning til processen for fortsat
at arbejde under Klimakonventionen, som ikke er juridisk bindene for landene, men som dog omtaler, at alle lande skal stabilisere de globale udslip af drivhusgasser. Denne vedtagelse
havde Bush-administrationen ellers adskillige gange lovet at
blokere totalt, men det afholdt altså ikke resten af verden fra at
gå videre. Undervejs udvandrede Bush’s forhandlere fra vigtige
forhandlinger og nægtede i perioder at mødes med EU’s forhandlere.
Men modsat blev der lagt et massivt pres på Bush’s forhandlere
fra den del af USA, der gerne vil opfylde Kyoto-protokollen.
Presset fra verdens lande og resten af USA endte med, at
Bush’s forhandlere kun fik udvandet den endelige tekst en smule, og at USA til sidst undlod at blokere for en vedtagelse.
Bemærkelsesværdig er det, at de tidligere endeløse debatter
om, hvorvidt klimaproblemet er reelt eller ej, var fuldstændig
fraværende i Montreal. Alle parter - også Bush - anerkender nu,
at problemet med den globale opvarmning er reelt, menneskeskabt, skræmmende og meget synligt mange steder i verden.
Det stærke signal fra Montreal får stor betydning på mange niveauer også i Danmark. Regeringen kan nu ikke længere undskylde den meget kortsigtede indsats med usikkerhed omkring
fremtiden. Samtidig har erhvervslivet fået mere sikkerhed for at
langsigtede investeringer ikke mister værdi efter 2010.

Ingen aftale er bedre end en dårlig
aftale
Af Morten Emil Hansen, IBIS

”Der diskuteres [..]
allerede om, hvad
der kommer efter
Hong Kong mødet.”

Dagen før åbningen af WTO-mødet i Hong Kong er forventningerne til et progressivt resultat nedtonet fra alle sider. Der diskuteres derfor allerede om, hvad der kommer efter Hong Kong
mødet. I oktober gik snakken om endnu et WTO-møde i begyndelsen af 2006, men noget tyder på, at denne ide ikke har bred
opbakning. Andre forlydender er, at der afholdes et statsledermøde mellem EU-landene, USA og en gruppe af u-lande. Andre
igen tror, at forhandlingerne vil forsætte på Geneve-niveau.

”Selvom en udskydelse af forhandlingerne indebærer
stor usikkerhed, er

Den megen korridorsnak er udtryk for, at WTO-mødet i Hong
Kong næppe når tilstrækkeligt langt med forhandlingerne til, at
Doha-Runden kan afsluttes til tiden. Derfor har medlemslandene
kun to muligheder: At presse på for at afslutte forhandlingerne
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det måske det bedste resultat.”

”Hvis forhandlingerne skal afsluttes
til tiden, vil det [..]
indebære et højt
tempo og et politisk pres – som
næppe vil være til
de fattigste landes
fordel.”

og dermed runden, eller erkende nederlaget og udskyde afslutningen af runden på ubestemt tid.
Selvom en udskydelse af forhandlingerne indebærer stor usikkerhed, er det måske det bedste resultat. Det amerikanske forhandlingsmandat udløber nemlig i juli 2007 og det anses p.t.
ikke for realistisk, at George W. Bush får forlænget mandatet.
Hvis forhandlingerne skal afsluttes til tiden, vil det derfor indebære et højt tempo og et politisk pres – som næppe vil være til
de fattigste landes fordel. Derfor er en række u-lande og NGO’er
begyndt at forberede sig på at skulle stritte imod et voldsomt
pres for at afslutte runden. Af den simple grund at: ”Ingen aftale er bedre end en dårlig aftale”.

WTO - hvor er vi i forhandlingerne på
landbrugsområdet?
Af Pia Olsen, Danmarks Naturfredningsforening

”EU tilbyder [..] at
åbne for yderligere
markedsadgang for
landbrugsprodukter
[..] dog med den
"lille" forudsætning, at EU gerne
vil have mulighed
for at undtage 8 %
af produkterne”

”Verdensbanken
har [..] regnet på
tallet og vurderer,
at en grænse på
8 % kan betyde, at
tilbuddet om øget
markedsgang reelt
er et tomt tilbud.”

”USA har til gengæld været meget

Tirsdag den 13. december starter forhandlingerne i Hong Kong.
Et WTO ministermøde hvor man ikke skal have de største håb
om store resultater, eftersom hverken EU eller USA udviser det
store lederskab.
I EU's landbrugsudspil foreslår man at reducere loftet for landbrugsstøtte, der direkte forstyrrer produktion og handel (gul
boks) med 70 %. EU's støtte er allerede reduceret med 72 % på
grund af CAP-reformen. EU tilbyder desuden at åbne for yderligere markedsadgang for landbrugsprodukter ved at reducere
tolden på forskellige produkter med gennemsnitligt 46 %, dog
med den "lille" forudsætning, at EU gerne vil have mulighed for
at undtage 8 % af produkterne (de såkaldte følsomme produkter).
Fødevareøkonomisk Institut og Verdensbanken har begge regnet på tallet og vurderer, at en grænse på 8 % kan betyde, at
tilbuddet om øget markedsgang reelt er et tomt tilbud. Og sidst
men ikke mindst, har EU ikke forholdt sig til problemer med den
støtte, der bør have ingen eller kun minimale handelsvridende
effekter (grøn boks). Her er store dele af EU's landbrugsstøtte
ellers flyttet over i forbindelse med landbrugsreformen.
USA's landbrugsudspil er heller ikke videre ambitiøst, når det
drejer sig om selve landbrugsstøtteordningerne. USA ønsker
blandt andet at ændre og udvide kriterierne for de støtteordninger, der fortsat forstyrrer produktionen, men som samtidig indeholder produktionsnedsættende tiltag (blå boks). USA er åben
over for at reducere nogle af de nuværende støtteordninger,
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åben over for en
lettelse af markedsadgangen for
landbrugsprodukter, og deres
grænse [..] er helt
nede på 1 %,”

men er ikke særlig konkrete, desuden har de fordelen af, at deres gennemsnitlige støtte fortsat ligger under EU's. USA har til
gengæld været meget åben over for en lettelse af
markedsadgangen for landbrugsprodukter, og deres grænse for
følsomme produkter er helt nede på 1 %, hvilket også støttes af
de store u-lande, herunder Brasilien og Indien.
Hvis Hong Kong skal blive en succes, så kræver det mere på
landbrugsområdet fra både USA og EU. Og vi har da lov at håbe.

EU’s sukkerreform En dårlig optakt til WTO
Af John Kornerup Bang, WWF Verdensnaturfonden

”sukkerpolitikken
[..] har ikke [..]
været reformeret
siden slutningen af
1960’erne, [..] så
det er nærmest
historisk, når man
[..] bliver enige om
at skære i den høje
EU pris.”

”Men [..] sukkerreformen [..] er
nærmere en
historisk dårlig
optakt til
WTO-mødet.”

”adgangen [..] bliver ikke [..] så fri,
fordi sukkeraftalen
medfører, at EU
Kommissionen [..]
skal overveje restriktioner, hvis et

”Historisk” kaldte EU’s danske landbrugskommissær Mariann
Fischer Boel det, da EU’s landbrugsministre langt om længe blev
enige om en reform af sukkerpolitikken den 24. november i år.
Kommissionen havde satset hårdt på at nå en aftale inden
WTO’s ministermøde i Hong Kong, fordi EU’s sukkerpolitik i flere
omgange var erklæret ulovlig af WTO. Når man tænker på, at
sukkerpolitikken næsten ikke har været reformeret siden slutningen af 1960’erne, er det nærmest historisk, når man trods
alt bliver enige om at skære i den høje EU pris med 36 %.
Men når man tænker på, at den nuværende WTOforhandlingsrunde går under navnet ”en udviklingsrunde”, er
sukkerreformen nærmere en historisk dårlig optakt til WTOmødet.
Mens EU’s sukkersektor får meget gode kompensationsordninger, der beløber sig til over 7 mia. euro, er der ingen hjælp til
de fattigste lande. Til de tidligere kolonilande, som nu i lighed
med de europæiske landmænd skal vænne sig til lavere priser,
er der kun afsat omkring 190 millioner euro. Og de penge kan
endda forsvinde igen under EU’s budgetforhandlinger.
Men det værste ved aftalen, som optakt til WTO i Hong Kong, er
den del, der forringer EU’s ”alt undtagen våben aftale”. Her
havde EU givet verdens mindst udviklede lande told og kvotefri
markedsadgang for alle varer - undtagen våben. For sukker
træder markedsadgangen i kraft i 2009. Dog bliver adgangen
ikke længere så fri, fordi sukkeraftalen medfører, at EUKommissionen automatisk skal overveje restriktioner, hvis et
land øger sukkereksporten ind til EU med mere end 20 % om
året. Altså en slags told- og kvotefri adgang - med kvoter!
I forvejen fremstår EU (sammen med USA) som en af de mest
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land øger sukkereksporten”

blokerende faktorer for at få en WTO-aftale i hus på grund af
manglende indrømmelser på landbrugsområdet. Sukkerreformen gjorde kun tingene værre.

WTO til fordel for de fattigste
- MS og Galschiøt sætter fokus

Af frivilliggruppen ’Stop Handelsrøveriet’ i Mellemfolkeligt Samvirke.

”Skulpturerne er
Mellemfolkeligt
Samvirkes og
Galschiøts bidrag
til at sætte fokus
på de konsekvenser, som det uretfærdige verdenshandelssystem har
for bønder i verdens fattigste
lande.”

”Mellemfolkeligt
Samvirke kræver,
at ”WTO’s resultat
[..] skal være [..]
til fordel for verdens fattigste”.

”Det kan ikke accepteres, at en
malkeko i EU modtager 2 dollar i
støtte om dagen,
imens 1 mia. mennesker lever for
under 1 dollar om
dagen”

Efter en måned på verdenshavene er containeren med kunstneren Jens Galschiøts skulpturer nu kommet frem til Hong Kong,
værtsbyen for WTO ministermødet. Selve rejsen var imidlertid
det mindste problem i forhold til de kinesiske myndigheders
tekniske toldbarrierer, der skulle overvindes, før skulpturerne
kunne blive klar til de spraglede aktiviteter, som forgår på gaderne.
Skulpturerne, som både er provokerende og opsigtsvækkende,
består af den såkaldte ’Survival of the Fattest’, ’Mad Cow Disease’ samt ’Hungersdrengene’. Skulpturerne er Mellemfolkeligt
Samvirkes og Jens Galschiøts bidrag til at sætte fokus på de
konsekvenser, som det uretfærdige verdenshandelssystem har
for bønder i verdens fattigste lande.
Derudover skal de frivillige deltagere fra Mellemfolkeligt Samvirke mødes med samarbejdspartnere fra en række udviklingslande for at udveksle synspunkter, erfaringer og kendskab til
det komplekse WTO-system.
Mellemfolkeligt Samvirke og Jens Galschiøt er dog langt fra de
eneste, som ønsker at udtrykke deres tanker om de nuværende
handelsstrukturer. Specielt de sydkoreanske bondebevægelser
er meget stærkt repræsenteret i mængden af NGO’er. Det var
netop en bonde fra Sydkorea, som stjal billedet under topmødet
i Cancun ved at begå harakiri foran tusinder af demonstranter.
Ud over at de sydkoreanske bønder ønsker at bibeholde landbrugsstøtten, argumenterer de også for, at WTO-forhandlinger
skal holdes fri for diskussioner omkring landbrug.
Sydkoreanerne har altså, i modsætning til Mellemfolkeligt Samvirke, samme synspunkter som de franske bønder. Disse må
dog i Hong Kong undvære deres mest kendte fortaler i form af
Jose Bove, da han sidder bag tremmer for gadeuorden.
Mellemfolkeligt Samvirke kræver, at WTO’s resultat bliver til
fordel for verdens fattigste, og at de rige lande åbner deres
markeder og fjerner deres handelsforvridende støtteordninger.
Der er brug for retfærdige globale spilleregler på verdensmarkedet. Det kan ikke accepteres, at en malkeko i EU modtager 2
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dollar i støtte om dagen, imens 1 mia. mennesker lever for under 1 dollar om dagen.

2006 – dialogen skal i gang igen
Af Henrik Stubkjær, Folkekirkens Nødhjælp

”Uden varsel
ophæves den
vedtagne civilsamfundsstrategi fra
2003 og erstattes
med stadig færre
midler til folkelig
oplysning.”

”Dette modsvares
dog af en stadig
stigende folkelig
opbakning som [..]
kommer til udtryk
ved, den store succes den verdensomspændende
”Make poverty
history-kampagne”
har haft.”

”2006 er et år,
hvor vi for fulde
sejl må fortsætte
vores arbejde for
at forandre den
generelle stemning
omkring hjælpen til
de fattige og verdens miljø.”

Dialogen mellem civilsamfundet og regeringen er sat på vågeblus, hvilket hele spillet om finanslovsaftalen er et tydeligt eksempel på. Uden varsel ophæves den vedtagne civilsamfundsstrategi fra 2003 og erstattes med stadig færre midler til folkelig
oplysning og et krav om egenfinansiering til rammeorganisationerne.
Embedsmænd i miljøkontoret hævder, at miljøindsatsen ligger
på et konstant niveau, men det skyldes en så bred definition, at
den hidtidige overskrift for vores samlede ulandsbistand:
”fattigdomskriteriet” ikke længere kan opretholdes. Miljøindsatsen i form af CDM-projekter går til andre lande og ydes til andre
sektorer end den fattigdomsorienterede bistand går til.
Udhulningen af fattigdomsorienteringen ses også på den generelle bistand. Ikke nok med at bistanden over de sidste 4 år er
reduceret med over 2 milliarder – den eksisterende hjælp i forhold til de fattigste er ifølge en rapport udarbejdet af Folkekirkens Nødhjælp i 2005 blevet reduceret med 18–26 %.
Dette modsvares dog af en stadig stigende folkelig opbakning
som blandt andet kommer til udtryk ved, at flere af vore organisationer har oplevet rekordindsamlinger i 2005, og ved den store succes den verdensomspændende ”Make poverty historykampagne” har haft.
Der ligger en stor opgave foran 92-gruppen, med at få genetableret dialogen med det politiske system og via vores folkelige
forankring at få vendt den nedadgående spiral inden for det udviklingspolitiske område i Danmark.
Sammenholdes den synlige folkelige opbakning og et positivt
resultat af miljøkonferencen i Canada her i begyndelsen af december, så vil jeg tillade mig at håbe, at 2005 må kunne bringe
os et lille skridt i den rigtige retning. 2006 er et år, hvor vi for
fulde sejl må fortsætte vores arbejde for at forandre den generelle stemning omkring hjælpen til de fattige og verdens miljø.
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Finansloven 2006: En Hovsa-løsning.
Af Vagn Berthelsen, IBIS

”Af særlig interesse
for ulandsområdet
var, at de store
NGO’er [..] skal i
2006 bidrage med
5 % af rammebevillingen,”

”Nødhjælpsorganisationer kan lettere
samle penge [..].
Krav om egenfinansiering vil dreje
organisationerne i
retning af mere
nødhjælp.”

”I sidste ende betyder det flere udgifter til fundraising
og færre penge til
aktiviteter i
ulandene.”

”Men når noget
indføres uden konsultation og debat,
bliver det en
hovsa-løsning uden
respekt for sagen
og for organisationerne.”

Regeringen og Dansk Folkeparti kunne i begyndelsen af november offentliggøre aftalen om Finansloven for 2006. Af særlig interesse for ulandsområdet var, at de store NGO’er som har en
rammeaftale med DANIDA, i 2006 skal bidrage med 5 % af
rammebevillingen, indsamlet fra private, danske kilder. Hvis
man f.eks. får 100 million kr. til programaktiviteter, skal der
bruges 5 millioner fra private kilder til samme formål. Beløbet
stiger til 10 % i 2007.
Ikke mere? Vil nogen måske spørge. Er det ikke kun rimeligt
med et krav om et mindstebeløb af private midler? Hvorfor
brokker de sig over det? Ja, hvorfor egentlig:
Argumentet for forslaget er primært at styrke den folkelige forankring. Det har vi diskuteret løbende over lang tid, og vi er alle
enige om målet. DANIDA’s egne undersøgelser har vist, at danske NGO’er i allerhøjeste grad er folkeligt forankrede, og at
bredden og mangfoldigheden er stor og ønskværdig. Der samles
mange penge ind, primært af nødhjælpsorganisationerne, der er
en række lokale arrangementer, der er større kampagner, der
inddrager befolkningen osv. Hidtil har konklusionen været, at
alle var bedst tjent med ikke at stille ens krav, fordi det vil ensrette organisationerne. Nødhjælpsorganisationer kan lettere
samle penge ind, dels fordi de har kapacitet til indsamling, dels
fordi de har en profil som nødhjælpsorganisation. Krav om
egenfinansiering vil dreje organisationerne i retning af mere
nødhjælp.
Mange er alvorligt bekymrede for, at folk bliver trætte af de
mange indsamlinger. Det kan blive for meget, og det er sikkert,
at det bliver dyrere at indsamle, jo flere der er om buddet. I
sidste ende betyder det flere udgifter til fundraising og færre
penge til aktiviteter i ulandene.
Der blev i forbindelse med den sidste gennemgang af den folkelige forankring stillet særlige krav til Mellemfolkeligt Samvirke
og til IBIS om medlemstal, og begge organisationer har (mere
end) opfyldt de stillede krav. Det, der sker nu, kan bedst sammenlignes med, at man ændrer en højdespringskonkurrence til
en længdespringskonkurrence – midt i konkurrencen. Det er
ganske enkelt ikke rimeligt at ændre grundlæggende vilkår
”over night” uden at aftale en fornuftig overgangsordning.
I andre lande har der været seriøse diskussioner med de involverede, før der er truffet en beslutning. Det kunne have bety-

8

92 • gruppens nyhedsbrev
Nyt om miljø og udvikling

det, at vi i Danmark var endt som i Holland med at kræve ’anden’ finansiering og altså ikke kræve, at midlerne kom fra indsamling i Danmark. Jeg tror, det ville være en bedre løsning.
Men når noget indføres uden konsultation og debat, bliver det
en hovsa-løsning uden respekt for sagen og for organisationerne.

Finansloven og miljøet – 2 skridt
frem og 1 tilbage
Af Christian Ege, Det Økologiske Råd

”Et positivt miljøtiltag i Finansloven
2006 er, at der
endelig kommer en
afgiftslempelse for
nye dieseldrevne
person- og varebiler med partikelfilter.”

”Man har [..] også
[..] taget fat på
revision af afgifterne på kraftvarmeproduktion og
overskudsvarme
fra industrien.”

”afskaffelsen af
passagerafgiften på
flytrafik [..] er udtryk for et alvorligt
tilbageskridt i miljøpolitikken. Flytrafik hører til de
mest energislugende trafikformer”

Et positivt miljøtiltag i Finansloven 2006 er, at der endelig
kommer en afgiftslempelse for nye dieseldrevne person- og varebiler med partikelfilter. Det løser en lille del af problemet med
partikelfiltre. Nu mangler vi så den store del, nemlig at sikre
eftermontering af filtre på alle de last- og varebiler samt busser,
som allerede kører på vejene. Det kan ske ved dels at indføre
miljøzoner i de store byer, dels at bruge økonomiske virkemidler
i form af en kombination af afgift på køretøjer uden filter og tilskud til montering af filtre. Her mangler vi desværre endnu at
se en positiv vilje fra regeringen. Således har Justitsministeriet
hidtil blokeret for gennemførelse af en effektiv miljøzoneordning, som Københavns Kommune har ansøgt om.
Vi glæder os også over, at man tager fat på revision af afgifterne på kraftvarmeproduktion og overskudsvarme fra industrien.
Der er således taget et skridt mod at muliggøre opbygning af et
fleksibelt energisystem, hvor el kan omdannes til varme i perioder med overskud af el. Dette er afgørende for den fremtidige
udbygning med vindkraft. Ganske vist har eksponeringen i medierne af, at man i korte perioder har måttet sælge strøm til
”spotpris” i nabolandene, været ude af proportion i forhold til
problemets omfang. Men der er ingen tvivl om, at problemet
vokser med øget vindkraftandel, hvis man ikke gør noget for at
løse det. Her er finanslovsaftalen et skridt på vejen. Men dette
skal følges op med en række andre skridt til sikring af et fleksibelt energisystem. Det bør således sikres, at overskuds-el på
lidt længere sigt bruges til at drive varmepumper frem for at
blive brugt i simple ”dyppekogere”, de såkaldte elpatroner.
Varmepumperne har en langt højere virkningsgrad.
Derimod er afskaffelsen af passagerafgiften på flytrafik udtryk
for et alvorligt tilbageskridt i miljøpolitikken. Flytrafik hører til
de mest energislugende trafikformer og er i forvejen favoriseret
gennem afgiftsfritagelse af brændstoffet. Her har snævre erhvervsinteresser vundet over miljøhensynene. Miljøministeren
henviser til, at der er en EU-beslutning på vej, som vil inkludere
flytrafik i EU's system for CO2-kvotehandel. Men det er endnu
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for tidligt at sige, om dette bliver virkelighed og i givet fald
hvornår. Derfor er det meningsløst at kaste den eneste afgift på
flytrafik bort, før vi ved, om der kommer noget, der kan sættes i
stedet.

Kina samler 78 lande for vedvarende
energi og sætter nye mål
Af Gunnar Boye Olesen, Organisationen for Vedvarende Energi

” Målsætningen for
vindkraft blev [..]
ved verdenskonferencen [..] øget til
30,000 MW i 2020
[..] - til sammenligning har Danmark 3,000 MW
vindkraft.”

”Et væsentligt
punkt er at styrke
udviklingslandenes
brug af vedvarende
energi,”

”Sammen med andre NGO’er fremlagde 92-gruppen
[..] en opfordring
til en større indsats
for vedvarende
energi [..] samt
øget støtte til [..]
projekter for vedvarende energi i
udviklingslandene”

92-gruppen var med, da Kina på en verdenskonference for vedvarende energi i november i Beijing offentliggjorde nye, mere
ambitiøse målsætninger for vedvarende energi. Målsætningen
for vindkraft blev blandt andet øget fra 20,000 MW til 30,000
MW i 2020 (til sammenligning har Danmark 3,000 MW vindkraft). Konferencen samlede repræsentanter for over 78 lande
herunder Danmark, samt repræsentanter for industri og folkelige organisationer, som fik lov til at deltage på lige fod med de
øvrige deltagere, hvad der nu også er muligt i Kina.
Landene blev enige om en ”Beijing Deklaration” for vedvarende
energi (VE) med en række punkter til styrkelse af indsatsen inden for dette område. Et væsentligt punkt er at styrke udviklingslandenes brug af vedvarende energi, både ved samarbejde
mellem Nord og Syd og ved Syd-Syd samarbejde mellem forskellige udviklingslande, som har gode erfaringer med vedvarende energi tilpasset til deres særlige forhold. En del af konferencen handlede specifikt om dette Syd-Syd samarbejde. Deklarationen giver FN en hovedrolle i dette arbejde. Desuden opfordres Verdensbanken og de andre udviklingsbanker kraftigt til at
give bedre lånemuligheder til vedvarende energi.
Et andet centralt punkt i deklaration var, at den tidligere beslutning om at øge vedvarende energis andel af energiforsyningen,
skal følges op med vurderinger af, hvor hurtigt det går. Her forventes FN’s Kommission for Bæredygtig Udvikling (CSD) at spille den central rolle.
Sammen med andre NGO’er fremlagde 92-gruppen repræsenteret ved OVE en opfordring til en større indsats for vedvarende
energi med konkrete mål, bedre internationale institutioner, et
fundamentalt skift i udviklingsbankernes energiprojekter til kun
at omfatte vedvarende energi og energieffektivitet, samt øget
støtte til regionale og lokale projekter for vedvarende energi i
udviklingslandene med deltagelse af civilsamfundet.
Energi bliver hovedtema for CSD 14-15 i 2006-7. Konferencen i
Beijing var også en slags optakt til disse møder. Der kan læses
mere om den officielle konference på www.birec2005.cn og om
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NGO-arrangementer m.m. på www.cures-network.org og
www.inforse.org.

ARRANGEMENTER
BYGGERI, DER VISER VEJEN - FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR
BÆREDYGTIGT BYGGERI

Den 6. februar 2006 i Landstingssalen på Christiansborg
Det Økologiske Råd arrangerer konferencen om bæredygtigt
byggeri med fokus på energibesparelser i samarbejde med
Dansk Byggeri, Tekniq, Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører.
Læs mere på www.ecocouncil.dk
ØKO-KALENDEREN PÅ ØKO-INFO bringer nyt om grønne og økologiske arrangementer fra hele landet: www.eco-info.dk

REDAKTION
Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af John Nordbo, 92gruppen og Constance Hegner, WWF Verdensnaturfonden.
Tidligere numre kan ses på www.92grp.dk
Såfremt nyhedsbrevet ønskes afmeldt, sendes mail til
c.hegner@wwf.dk
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