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Danmark undergraver den nødvendige klimaaftale
Af John Nordbo, leder af klimaprogrammet i WWF Verdensnaturfonden
Det ville være rart at kunne bringe gode
nyheder, men det kan vi desværre ikke
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denne gang. Trods stor ståhej om klimaet,
er der ikke udsigt til, at topmødet i Køben-
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havn til december vil føre til et gennembrud
for den globale klimaindsats.
”Desværre spiller Danmark en nøglerolle, når det gælder om at sænke ambitionerne.”
Desværre spiller Danmark en nøglerolle,
når det gælder om at sænke ambitionerne.
Danske ministre og forhandlere har i de
seneste uger sonderet situationen og søgt at
få opbakning fra en lille, men magtfuld
gruppe af lande til et papir med den aftale,
man satser på at indgå i København. Kernen
i papiret er to ting: For det første lidt håndører til rapporter og start på opbygning af
systemer, så udviklingslandene kan forberede sig lidt bedre på at blive ramt af flere
og kraftigere klimakatastrofer. I øvrigt vil
de fleste rige lande formentlig ikke komme
med ekstra penge, men blot tage dem fra
den ulandsbistand, landene ellers havde
lovet at give. For det andet vil papiret indeholde målsætninger for, hvor meget de rige
lande skal have reduceret deres udslip af
drivhusgasser i 2020.
Intet tyder på, at disse målsætninger vil
være i overensstemmelse med beregninger-

ne fra FN’s klimapanel, der siger, at de rige
lande skal reducere med 25-40 procent, hvis
vi bare skal have en fifty-fifty chance for at
holde temperaturstigningen under smertegrænsen på 2 grader.
Danmark ønsker ikke, at der i København
skal aftales nye reduktionsmål for Kyotoprotokollens næste forpligtelsesperiode,
2013-17. Danmark er faktisk indstillet på
helt at skrotte Kyoto-protokollen. Det danske papir indeholder altså ikke mekanismer,
der tvinger de rige lande til at gøre en klimaindsats her og nu.
”Danmark ønsker ikke, at der i København skal aftales nye reduktionsmål for
Kyoto-protokollens næste forpligtelsesperiode […]”
Status lige nu er altså, at Danmark har rullet
den røde løber ud for, at verdens ledere kan
komme til København og fortsætte med at
tale om klimaet – uden at de behøver at tage
hjem og gøre noget for klimaet. Men så galt
behøver det ikke gå. Der er stadig tid til, at
Danmark kan lægge kursen om og gå til
topmødet med et helt andet ambitionsniveau.

Dystre udsigter for klimaaftale i København
Af Troels Dam Christensen, koordinator for 92-gruppen
For to år siden mødtes verdens lande på
Bali og aftalte, at klimatopmødet i København i 2009 skulle være stedet, hvor verden
fik den klimaaftale, der skal redde os fra de
menneskeskabte klimaændringer. Desværre
ser det ikke ud til at ske, med mindre de
rige industrialiserede lande nu i langt højere
grad påtager sig deres ansvar og skruer
ambitionsniveauet op.
”Hvis der ikke nås den nødvendige aftale i København, peger pilen helt klart på
de rige lande som de skyldige.”
Der er nemlig hverken udsigt til en tilstrækkelig, retfærdig eller bindende aftale i Kø
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benhavn. De rige landes nuværende bud på
egne reduktioner i drivhusgasudslippet i
2020 udgør tilsammen mellem 11-17 procent. Det er langt fra de 25-40 procent, som
FN’s klimapanel i 2007 forudsatte for med
en vis sandsynlighed at holde den globale
temperaturstigning under de kritiske 2 grader, og endnu længere fra de omkring 40
Procent, som nyere forskning peger på er
nødvendig.
Heller ikke med hensyn til den nødvendige
finansiering og støtte til udviklingslandene,
lever de rige lande op til deres historiske
ansvar. EU’s nylige forkølede forsøg på at
melde deres andel ud, manglede totalt det
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nødvendige ambitionsniveau. Og ingen af
de andre rige lande har meldt tilstrækkeligt
ud. Tværtimod er der mere og mere der
tyder på, at de fattige lande på klimatopmødet vil blive forsøgt bestukket med håndører
og genbrugt ulandsbistand.
Og sidst har den danske statsminister så
sammen med USA trukket tæppet væk
under en juridisk bindende aftale i København, og dermed skabt stor usikkerhed
vedrørende, om en klimaaftale fra København nogensinde kommer til at virke.

”Det eneste positive er, at udviklingslandene i stigende grad selv tager initiativet og påtager sig ansvar for at løse
klimakrisen.”
Det eneste positive er, at udviklingslandene
i stigende grad selv tager initiativet og påtager sig ansvar for at løse klimakrisen. Dette
også selv om de rige lande åbenlyst forsøger at løbe fra deres ansvar. Hvis der ikke
nås den nødvendige aftale i København,
peger pilen helt klart på de rige lande som
de skyldige.

De rige mod de fattige
Af Jon Burgwald, kampagnemedarbejder, Greenpeace
Det har længe stået klart, at fronten mellem
de ambitiøse og uambitiøse lande i klimaforhandlingerne – med få undtagelser – skal
findes i brudfladen mellem verdens fattigste
og verdens rigeste lande. Det blev dog i
højere grad end tidligere tydeligt ved den
sidste forhandlingsrunde i Barcelona, der
samtidig var den sidste forhandlingsrunde
inden topmødet i København i december.
”Til de flestes overraskelse valgte den
afrikanske gruppe allerede på førstedagen at boykotte forhandlingerne i
Kyoto-sporet.”
Til de flestes overraskelse valgte den afrikanske gruppe allerede på førstedagen at
boykotte forhandlingerne i Kyoto-sporet.
Kyoto-sporet er der, hvor der primært forhandles om de industrialiserede landes
(minus USA) reduktionsforpligtigelser for
drivhusgasser. Boykotten var en retfærdig
protest imod de industrialiserede landes
manglende vilje til at fastsætte deres reduktionsmål for den anden forpligtigelsesperiode under Kyoto-protokollen.
Ved topmødet i Poznan i 2008 lovede EU
og resten af de industrialiserede lande el-
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lers, at de ville komme med et fælles reduktionsmål i marts i år og i løbet af sommeren
at have de forskellige landes respektive
reduktionsforpligtigelser på plads. Her med
to uger til topmødet i København, er de mål
endnu ikke kommet på plads.
”Hvis det […] lykkes for Afrika og resten af verdens fattigste lande fortsat at
stå sammen, øger det betragteligt presset på Danmark […]”
Den afrikanske gruppes protest, der efterfølgende blev støttet af den store gruppe af
udviklingslande, var derfor en konsekvens
af de industrialiserede landes brudte løfter.
Resultatet blev, efter forhandlingerne havde
ligget stille i næsten to dage, at de industrialiserede lande gik med til, at mere tid blev
afsat til forhandlingerne om de rige landes
reduktionsmål.
Hvis det i København lykkes for Afrika og
resten af verdens fattigste lande fortsat at
stå sammen, øger det betragteligt presset på
Danmark (samt EU og USA) for at øge
ambitionsniveauet. Især fordi disse lande
også højt og tydeligt har meldt ud, at den
danske statsminister er galt afmarcheret, når
han arbejder for at få en aftale i København,
som ikke er juridisk forpligtende.
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Finanslov udtryk for dårligt klimaværtsskab
Af Nils Brøgger Jakobsen, klimakampagne-koordinator og
Nanna Brendholdt Thomsen, klimakampagne-assistent, Mellemfolkeligt Samvirke

I finansloven for 2010 er der ikke afsat nye
og ekstra midler til klimaindsatsen i udviklingslande. I stedet bruges ulandsbistandsmidler på, at udviklingslandene kan tilpasse
sig klimaforandringerne. Derved handler
Danmark i strid med forpligtelserne i Kyoto-aftalen, og er med til at underminere
denne aftale. Det er også i modstrid med,
hvad Connie Hedegaard ved flere lejligheder har sagt, nemlig at der skal penge på
bordet, ellers kommer der ingen aftale i
København.
”Det er fint, at der er etableret en klimapulje, men midlerne til klimapuljen
[…] skal ikke tages fra udviklingsbistanden.”
Lars Løkke Rasmussen forsøger i disse
dage, at få den mindre ambitiøse "politiske
klimaaftale" til at glide ned sammen med
løftet om, at der allerede fra 2010 skal afsættes midler til klimaindsatsen. Også EU
har givet udtryk for, at der allerede fra 2010
skal penge på bordet til klima.
I den fremsatte finanslov flyttes 100 mio.
kr. fra udviklingsbistandsrammen til regeringens klimapulje - en pulje som bl.a.
bruges til, at udviklingslandene kan tilpasse
sig klimaforandringerne.
Det er fint, at der er etableret en klimapulje,
men midlerne til klimapuljen burde være
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nye og ekstra midler. De skal ikke tages fra
udviklingsbistanden. Fra hvilket budget er
de 100 mio. kr. taget? Er det fra midlerne til
uddannelse, god regeringsførelse, bekæmpelse af korruption eller kampen for jordrettigheder? Pengene skal være ekstra, da der
stadig skal bygges skoler og lignende, selvom der nu også skal bygges diger og graves
dybere efter rent drikkevand.
”Ved at bruge bistandsmidler til at
håndtere klimaforandringerne handler
Danmark i strid med Kyoto-aftalen […]”
Ved at bruge bistandsmidler til at håndtere
klimaforandringerne handler Danmark i
strid med Kyoto-aftalen, der siger, at midlerne til at håndtere klimaforandringerne i
de fattige lande skal være nye og ekstra.
Derved lever Danmark ikke op til sine forpligtelser, hvilket næppe vil styrke udviklingslandenes tillid til Danmarks værtsrolle
på klimatopmødet. Det er uheldigt, da der i
forvejen er en udpræget skepsis over for,
hvorvidt Danmark blot ønsker en aftale for
aftalens skyld, eller hvorvidt Danmark rent
faktisk har et ambitionsniveau, som er tilstrækkeligt.
Regeringen burde i stedet agere foregangsland og tage ansvar for klimaforandringerne
ved som minimum at afsætte nye og ekstra
midler til at håndtere konsekvenserne af
klimaforandringerne i udviklingslandene.
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”Vi vil ikke underskrive en selvmordsaftale”
Af Peter With, Klimakoordinator, 92-gruppen
Det slog Maldivernes miljøminister Mohamed Aslam fast overfor internationale
NGO’er og et dansk publikum på 92gruppens klimadebatmøde den 9. november.
”For denne gruppe lande vil det, ifølge
Mohamed Aslam, være selvmord at
acceptere en utilstrækkelig klimaaftale
i København […]”
Miljøministeren deltog i mødet via et videolink til Maldiverne, hvor ti af verdens mest
klimasårbare lande, samlet i ”Climate Vulnerable Forum”, mødtes forud for COP15topmødet. For denne gruppe lande vil det,
ifølge Mohamed Aslam, være selvmord at
acceptere en utilstrækkelig klimaaftale i
København, dvs. en aftale hvor de industrialiserede lande ikke forpligter sig til at
reducere udledningerne af drivhusgasser
med mindst 40pct. i 2020 i forhold til niveauet i 1990.
Ifølge Mohamed Aslam handler klimaforhandlingerne ikke om, hvor meget parterne
taber eller vinder. ”For med klimaforandringerne bliver vi enten alle tabere eller
alle vindere – hvis I ikke kan redde os, kan I
ikke sige, at I redder kloden” sagde han til
forsamlingen. Selv har Maldiverne sat sig

som mål at blive verdens første CO2neutrale land inden for 10 år.
”Bolden er på de udviklede landes banehalvdel”, sagde Wael Hmaidan fra den
libanesiske NGO IndyACT med henvisning
til situationen i klimaforhandlingerne, hvor
de industrialiserede lande hverken har leveret på CO2-reduktionsmål eller finansiering
til udviklingslandene. ”De små østater, der
tilstræber CO2-neutralitet er verdens klimahelte; andre udviklingslande som Kina og
Indien er også godt på vej og yder langt
mere end de er forpligtet til.”
”[…] Hvis ikke I handler og bliver ved
med at ignorere mig, så vil jeg selvfølgelig gå ned og drukne først, men I vil
følge lige efter.”
”Vi er i den samme kano” sagde David
Ngatae fra Cook Islands for at illustrere
sammenhængen mellem de små østater og
resten af verden. ”Nok er det min ende, der
er hul i, mens I ser til fra den tørre ende. I
kan overhøre mit råb om hjælp til at stoppe
lækken. Men husk, at hvis ikke I handler og
bliver ved med at ignorere mig, så vil jeg
selvfølgelig gå ned og drukne først, men I
vil følge lige efter. Der er ikke nogen planet
B”

Kun få konkrete løfter fra sulttopmødet i Rom
Af Morten Emil Hansen, politisk rådgiver i Folkekirkens Nødhjælp
Efter et døgns faste for verdens sultende,
kunne FAO’s generaldirektør og FN’s generalsekretær i sidste uge åbne Verdenstopmødet om sult i Rom. I de mange åbningstaler blev det understreget, at tiden var inde
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til handling og at sidste års fødevarekrise
var et ”wake up call”. Men der var alligevel
kun få konkrete løfter fra de omkring 60
fremmødte stats- og regeringschefer, hvilket
er deprimerende i lyset af, at antallet af
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sultende er steget til mere end 1 milliard
mennesker – det højeste antal nogensinde.
”[…] Der var […] kun få konkrete løfter
fra de omkring 60 fremmødte stats- og
regeringschefer, hvilket er deprimerende i lyset af, at antallet af sultende
[…]”
Italiens premierminister, Silvio Berlusconi,
deltog som den eneste regeringschef fra G8landene og måtte bl.a. stå til regnskab for
Brasiliens præsident Lula, Libyens leder,
Muammar Gaddafi, Egyptens præsident,
Hosni Mubarak og Zimbabwes præsident,
Robert Mugabe. Moammar Gaddafi langede
hårdt ud efter verdens rigeste statschefer,
som ved deres fravær viste manglende vilje
til at bekæmpe sult. Han foreslog, at verdens rigeste lande opgav en lille del af deres
militærbudget til kampen mod sult og langede samtidig ud efter de globale såsædsvirksomheder og opkøbet af jordområder i
Afrika, som han kaldte for vor tids nykolonisering.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen var
Danmarks repræsentant på topmødet, og
hun fremhævede bl.a. den klare sammenhæng mellem en klimaaftale i København
og kampen for at sikre mad nok til verdens
befolkning. Eva Kjer Hansen understregede
derfor, at de rige lande måtte investere en
større andel af udviklingsbistanden i landbrug og fødevareforsyningssikkerhed.
”Eva Kjer Hansen understregede […],
at de rige lande måtte investere en
større andel af udviklingsbistanden i
landbrug og fødevareforsyningssikkerhed.”
Sluterklæringen gentager G8-landenes
løfter fra i sommers om investeringer i de
fattige landes landbrug på 20 milliarder
dollar over de næste tre år. Men den store
udfordring bliver som altid efterlevelsen af
de flotte løfter. Efter det ekstraordinære
Verdenstopmøde om sult i 2008 vurderede
FN, at kun omkring en tredjedel af løfterne
om fødevarehjælp og øgede investeringer i
landbruget var blevet gennemført.

Klar tale fra verdens borgere til
COP15-forhandlerne
Af Søren Gram og Bjørn Bedsted, projektledere i Teknologirådet
Resultaterne fra verdens første globale
borgerkonsultation er klare: Borgere fra alle
dele af verden ønsker, at deres politikere
laver en ambitiøs klimaaftale på COP15.
World Wide Views on Global Warming,
som er koordineret af Teknologirådet, bygger på anerkendte principper for borgerinddragelse og stiller en unik viden til rådighed
om almindelige menneskers holdninger til
nogle af de vigtigste forhandlingstemaer på
COP15.
”Borgere fra alle dele af verden ønsker,
at deres politikere laver en ambitiøs
klimaaftale på COP15.”
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De omkring 4.000 deltagende borgere fra
38 lande var udvalgt med henblik på at
afspejle den demografiske befolkningssammensætning i deres respektive lande og
regioner. De blev forsynet med afbalanceret
information om klimaforandringerne og
forhandlingerne, og de fik tid til at diskutere
dem med andre borgere.
”Et interessant delresultat er, at ¾ af
deltagerne i de fattige ulande mener, at
også disse lande bør reducere deres
udledninger inden 2020.”
Resultaterne er bemærkelsesværdigt konsistente på tværs af geografiske regioner,
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herunder i en række ulande, hvor lignende
undersøgelser aldrig er lavet før.

•
•

De deltagende borgere diskuterede og stemte på forskellige svarmuligheder til 12
spørgsmål og formulerede selv en række
anbefalinger. En analyse (”Policy Report”)
af resultaterne kan hentes på
www.wwviews.org. Her fremhæver vi, i
overskriftsform, følgende ni budskaber fra
verdensborgerne:
•
•
•

•

Lav en aftale på COP15
Hold temperaturstigningen under 2
grader
Annex I-lande skal reducere deres
udledninger med 25-40 pct. eller
mere inden 2020.
Vækstøkonomierne skal også reducere deres udledninger inden
2020.

•
•
•

Fattige udviklingslande skal begrænse deres udledninger.
En international finansiel mekanisme skal prioriteres højt.
Lande, der ikke overholder en ny
aftale, skal straffes.
Teknologi skal stilles til rådighed
for alle.
Internationale institutioner skal
styrkes eller suppleres.

Et interessant delresultat er, at ¾ af deltagerne i de fattige ulande mener, at også
disse lande bør reducere deres udledninger
inden 2020. Hvordan man end tolker dette
resultat, sender det et klart signal om, at
borgerne i disse lande ønsker handling på
COP15. Det ved vi nu, fordi vi har spurgt.

Rigeste indere forurener mindre end
de fattigste amerikanere
Af Stine Leth-Nissen, advocacy-chef, Folkekirkens Nødhjælp
Det indiske Centre for Science and Environment, CSE, har udsendt en rapport, der
afslører, at selv de rigeste ti procent af inderne forurener mindre per person end de
fattigste ti procent af amerikanere. CSE
skriver i sin gennemgang af resultaterne, at
de modbeviser påstande om, at en ”blomstrende middelklasse” i Indien skulle gemme enorme CO2-udslip bag Indiens ekstremt fattige, der har meget lave CO2-udslip
per person.

”USA står midt i rampelyset og prøver at
gemme sig bag alt og alle”. ”I-landene
prøver at aflede opmærksomheden fra deres
egne voksende udledninger ved at pege
fingre af de rige i Indien og andre udviklingslande,” siger CSE. De rigeste amerikanere udleder 100 gange så meget CO2 som
de fattigste indere.

”[…] selv de rigeste ti procent af inderne forurener mindre per person end de
fattigste ti procent af amerikanere.”

CSE’s rapport analyserer, hvordan udledningerne varierer i forskellige indkomstgrupper i henholdsvis Indien og USA. En
person i Indien, der f.eks. tjener mere end
tre fjerdedele af sine landsmænd – og mindre end de rigeste 25 procent, tegner sig for
omkring 2 tons drivhusgasser om året –
hvorimod en tilsvarende amerikaner ville
ligge på en 29 tons udledning. Naturligvis,
kan man sige – for gennemsnitsamerikaneren har jo en langt højere levestandard end

Da Jonathan Pershing, den amerikanske
chefforhandler, ved klimaforhandlingerne i
Barcelona for nylig beklagede sig over, at
USA havde svært ved at komme igennem
med kravene om, at udviklingslandene
skærer ned på deres udledninger, lød kommentaren fra CSE’s leder, Sunita Narain, at
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”USA står midt i rampelyset og prøver
at gemme sig bag alt og alle”.
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gennemsnitsinderen. Men analysen viser, at
selv de rigeste indere udleder mindre CO2
end USA's fattigste – og mindre end en
tiendedel, hvis man sammenligner med
USA’s rigeste ti procent af befolkningen.
Tages de allerrigeste 2 procent af inderne,
ligger de på niveau med USA's fattigste.

Analyserne er udviklet af Eric KempBenedict og hans kolleger på Stockholm
Environment Institute og blev anvendt i
udviklingen af Greenhouse Development
Rights Framework.
Læs mere på
www.cseindia.org/equitywatch.htm

Stemmer fra Syd i klimaforhandlingerne
Af Dorthe Agger og Rikke Roerup, 92-gruppen
Det er ikke bare reduktionstal og klimafinansiering, men menneskers fremtidige
levevej, der forhandles under de internationale klimaforhandlinger.
Både Bhola Bhattarai fra Nepal og Adolphine Nieley fra Congo arbejder for at styrke lokalbefolkningers ret til at forvalte
deres jord og for at få indskrevet disse rettigheder i en fremtidig klimaaftale. Igennem
gruppen Accra Causus lobbyer de for, at
klimakonventionen tager hensyn til oprindelige folks rettigheder. Det vil sige, at
oprindelige folk skal informeres, høres og
give samtykke til alle beslutninger, som
vedrører deres jord og skov.
”Folkeflytninger er almindelige i både
Nepal og Congo. […] de oprindelige
folk bliver smidt ud af skoven, når der
bliver oprettet en nationalpark på
deres jord […]”
Folkeflytninger er almindelige i både Nepal
og Congo. Adolphine fortæller, at de oprindelige folk bliver smidt ud af skoven, når
der bliver oprettet en nationalpark på deres
jord, eller når tømmerfirmaer opkøber rettigheder til skoven. De oprindelige folk får
endda bøder og fængselsstraf af myndighederne for at jage og samle brænde i den
skov, der altid har været deres hjem.
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Samme situation findes i Nepal, hvor den
nepalesiske regering flytter folk fra skovområderne ned til lavlandet i Tarai, uden at
give dem noget nyt land, hvilket betyder, at
de nu står uden land og derfor uden mulighed for at forsørge sig. Både Bhola og
Adolphine kæmper videre. Bhola arbejder
igennem et veletableret græsrodsdemokrati
med et godt samarbejde imellem lokalgrupperne. Her afholdes der kapacitetsopbygningskurser, der uddanner lokalbefolkningen i deres rettigheder samt i bedre udnyttelse af ressourcer og i at oprette langsigtede fonde, der sikrer levestandarden.
”I en kommende international klimaaftale er det væsentligt, at der bliver taget højde for lokalbefolkningerne […],
der lever i og af skovene […]”
Adolphine arbejder med at styrke kvinder
til at få stærkere rettigheder til skoven og at
undgå, at der i fremtiden bliver oprettet
nationalparker uden, at de oprindelige folk i
området bliver hørt.
I en kommende international klimaaftale er
det væsentligt, at der bliver taget højde for
lokalbefolkningerne rundt omkring på kloden, der lever i og af skovene, samtidig
med, at der bliver indgået en aftale, der
beskytter skovene og dermed klimaet.

ARRANGEMENTER
Lørdag d. 5. – fredag d. 18. december

Aktiviteter i København under klimatopmødet
Under klimatopmødet vil der foregå en lang række aktiviteter i København. Et
overblik over disse aktiviteter kan findes på People's Climate Actions hjemmeside
www.peoplesclimateaction.dk og klimatopmødets officielle hjemmeside
www.COP15.dk
To af de steder, hvor der foregår større NGO-aktiviteter, er Klimaforum09 i DGI
byen (www.klimaforum09.org) og Bundmødet på Christiania
(www.climatebottom.dk)
Lørdag d. 12. december arrangerer en større gruppe NGO’er en fælles demonstration. Demonstrationen starter kl. 13.00 på Christiansborg Slotsplads og slutter
ved Bella Centret.
Yderligere information kan findes på: www.12dec09.dk
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Fredag d. 11. december
Kl. 9.00 – 16.00
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

Effat Conference at COP15 Fight Climate Change – Secure Workplaces
Yderligere oplysninger og fuldt program: jll@3f.dk

Torsdag d. 17. december
Kl. 16.00 - 20.00
Valby hallen
Jul. Andersens Vej 3
2450 København SV

ALBA Meeting
Lederne fra de 9 ALBA lande holder stort møde i Valbyhallen. Der kommer
præsidenter fra de involverede lande: Hugo Chavez, Evo Morales, Raul Castro,
Daniel Ortega samt 5 andre præsidenter. 18 organisationer, partier og fagforeninger står bag.
Sven-Erik Simonsen c/o Dansk-Cubansk Forening
Telefon: 3630 2252/50777906
Mail: post@cubavenner.dk & simonsenbruun@image.dk
www.alba-alternativ.com & www.cubavenner.dk

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

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

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

Redaktion
Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af Troels Dam Christensen, 92gruppen og Lisbeth Schlottmann Larsen, WWF Verdensnaturfonden

Tidligere numre kan ses på
www.92grp.dk
Ønsker du at til- eller afmelde nyhedsbrevet, send en mail til:
92-gruppens_nyhedsbrev@wwf.dk

92-gruppen
c/o Care Danmark
Nørrebrogade 68 B
2200 København N
T 35 24 50 90
E 92grp@92grp.dk
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