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Handling må være kodeordet for FNtopmødet om 2015 Målene
Af Søren Pind, Udviklingsminister
Kriserne er siden 2007 faldet som perler på
en snor, og nu fem år inden 2015 Målenes
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deadline er udsigten for mange lande temmelig dyster. Men målene kan stadig nås.
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Det kræver dog, at handling bliver kodeordet ved FN’s højniveaumøde i september
om status for 2015 Målene.
”[…] målene kan stadig nås. Det kræver
dog, at handling bliver kodeordet ved
FN’s højniveaumøde i september […].”
Endnu et FN-møde med for mange bevingede ord og for få handlingsorienterede
forpligtelser må vi for alt i verden undgå.
Heldigvis er vores udgangspunkt for det
videre arbejde – på trods af kriser – bedre
end ved de tidligere udviklingstopmøder i
2000 og 2005. Der er nået gode resultater,
og vi har et stort datagrundlag, som giver os
klare pejlemærker for, hvad der virker, og
hvad der ikke virker.
Nu er opgaven at accelerere de påviste
fremskridt og få dem udbredt til de lande og
sektorer, hvor det går for langsomt. Længst
bagud er Afrika syd for Sahara og skrøbelige stater, så disse lande skal og må have
prioritet.
Og så skal der betales. Danmark er et af kun
fem lande, der lever op til FN’s målsætning
om minimum 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Det er ikke godt nok. Flere donorlande bør leve op til deres løfter. Gjorde de
det, så ville der være 200 mia. dollars ekstra

i bistand til verdens fattigste.
For at få mere gang i udviklingen er øget
økonomisk vækst helt centralt. Øget vækst
skaber flere arbejdspladser, bedre livsudsigter for den enkelte og i øvrigt mulighed for
større skatteindtægter, så landene selv kan
finansiere sociale sektorer, infrastruktur
m.v. Centralt for en øget vækst er investering i kvinder. Alle erfaringer dokumenterer, at investeringer i kvinder kaster gevinster af sig for både kvinden og hendes familie, men også for det øvrige samfund. Kvinder griber muligheden for uddannelse og
sundhed bedre end mænd og formår ofte at
udnytte vækstmulighederne.
”For at få mere gang i udviklingen er
øget økonomisk vækst helt centralt.
[…] Centralt for en øget vækst er investering i kvinder.”
Danmark har da også sat sig i spidsen for
FN-målet om ligestilling bl.a. med konferencen ’Women’s Empowerment and Employment’, men det vil kræve hårdt arbejde
fra alle parter at sikre, at FN-mødet fører til
fremdrift og handling. Tiden er dog moden
– ikke mindst fordi det er vores sidste chance, hvis vi vil gøre os forhåbninger om at
skabe konkrete fremskridt i udviklingslandene og nå 2015 Målene inden deadline.

Sidste udkald for 2015 Målene
Af Morten Emil Hansen, Kampagnechef i Mellemfolkeligt Samvirke og næstformand i 92-Gruppen
For ti år siden vedtog verden otte betydningsfulde mål for menneskelig udvikling.
På FN-topmødet om 2015 Målene til september er det absolut sidste udkald, hvis
2015 Målene skal gøres til virkelighed for
verdens fattigste.
Nye tal viser desværre, at EU-landenes
samlede udviklingsbistand faldt med omkring 1 milliard euro i 2009 og det kræver
yderligere 18 milliarder euro inden udgangen af 2010, hvis vi skal nå EU-målet om
0,56 pct. i udviklingsbistand. Opfyldelsen
af 2015 Målene nås derfor ikke alene gen-
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nem fornyede løfter om udviklingsbistand.
Det kræver klare og forpligtende resultater
indenfor bl.a. handel, skattely og nye finansieringsmekanismer, hvis topmødet skal
blive en succes til september.
”[…] FN-topmødet om 2015 Målene til
september er det absolut sidste udkald,
hvis 2015 Målene skal gøres til virkelighed […]”
De sidste ti års erfaringer har vist, at vi rent
faktisk kan øge fattige menneskers adgang
til sundhed, uddannelse og rent vand, når
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den politiske og økonomiske vilje er tilstede. 2015 Målene er derfor ikke en urealistisk drøm – men tværtimod en realiserbar
plan og en klar deadline, som verdenssamfundet ikke har råd til at forpasse. FN’s
generalsekretær Ban Ki-moon kalder i en
ny statusrapport den manglende politiske
opbakning for en alvorlig trussel om øget
ustabilitet, vold, epidemier, miljøødelæggelser og uhæmmet befolkningstilvækst.
”[…] erfaringer har vist, at vi rent faktisk kan øge fattige menneskers adgang til sundhed, uddannelse og rent
vand, når den politiske og økonomiske
vilje er tilstede.”

Det er ikke overraskende Afrika, som særligt har brug for hjælp. Selvom Afrikas
økonomiske udvikling har været imponerende siden midten af 1990’erne, er antallet
af fattige alligevel stigende. Samtidig truer
en ny global fødevarekrise med at kaste
yderligere millioner af mennesker ud i sult
og hungersnød i løbet af 2010.
Det er derfor også beskæmmende, at EU15landenes udviklingsbistand til det afrikanske kontinent er hele 2,7 milliarder euro
lavere end i 2005. FN-topmødet om 2015
Målene til september må derfor ikke ende i
nye hensigtserklæringer og flotte løfter.
Verden skriger efter handling og resultater.

Ren, stigende bistand og styrket
multilateral indsats er også Danmarks ansvar
Af Torleif Jonasson, Generalsekretær, FN-forbundet
Det går generelt godt for de fleste af 2015
Målene i mange lande, men der er stadig
mål og lande, det ikke går så godt med – og
finanskrisen har ikke gjort det bedre. Topmødets store udfordring er en fortsat utilstrækkelig finansiering, og en manglende
erkendelse af værdien af en fælles, koordineret tilgang gennem det multilaterale system.
Finansieringen bliver det afgørende punkt.
En virkning af den økonomiske krise er
faldende bruttonationalindkomster, og når
man låser sin bistand til at være en vis procent (eller promille) af BNI, vil et fald i
BNI også give et fald i bistanden.
”Topmødets store udfordring er en
fortsat utilstrækkelig finansiering, og
en manglende erkendelse af værdien af
en fælles, koordineret tilgang […]”
Når så bistandspengene bruges til meget
andet, end hvad man kan mene er relevant i
forhold til 2015 Målene (for eksempel
USA’s militær-bistand), eller hvad man
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måtte tro er løfter om yderligere bistand,
kun er en omfordeling af eksisterende bistand (for eksempel om penge til øget klimaindsats), eller når løfter end ikke forsøges efterlevet (som når mange EU-lande
handler stik imod fælles vedtagne
bistandsmål) – så er der langt igen.
Danmark er et land med en lang og stærk
FN-tradition, og det er positivt, at FN og
FN-pagtens værdier sammen med fattigdomsbekæmpelse – med 2015 Målene som
rettesnor – fremhæves som noget af det
første i Danmarks nye udviklingspolitiske
strategi.
”Når så bistandspengene bruges til
meget andet, end hvad man kan mene
er relevant i forhold til 2015 Målene
[…], så er der langt igen”
Vægten på 2015 Målene og sammenhængen
mellem strategi og politik bør betyde, at der
ikke fremover uden rimelig grund skæres i
de multilaterale bevillinger til FNorganisationer, således som det skete for
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UNICEF (FN’s Børnefond) og UNFPA
(FN’s Befolkningsfond) på sidste års finanslov, hvor de to organisationer hver blev
beskåret med omkring 25 millioner kroner.
To organisationer, der om nogen må siges
at have levet op til regeringens prioriteter,

værdier og principper for dansk udviklingspolitik.
En fælles, koordineret indsats gennem det
multilaterale system, er en forudsætning for
opnåelse af 2015 Målene.

Brudte løfter om EU-bistand sætter
2015 Målene uden for rækkevidde
Af Rina Valeur Rasmussen, sekretariatschef, Concord Danmark
Nye OECD-tal viser, at EU-landene ikke
lever op til de bistandsmål, de har forpligtet
sig til, og nyheden er endnu et tilbageslag
for 2015 Målene, som skal evalueres i New
York i september.

kampen for at nå målene. Derfor har de 15
rigeste EU-lande forpligtet sig til at give 0,7
pct. af deres BNI i udviklingsbistand i 2015,
mens de 12 mindre velstående lande har
forpligtet sig til at give 0,33 pct.

”Nye OECD-tal viser, at EU-landene ikke
lever op til de bistandsmål, de har forpligtet sig til […]”

”Der bør udarbejdes konkrete handlingsplaner for, hvordan bistandsmålene realiseres samt skabes
årlige kontrolmekanismer til at sikre, at
handlingsplanerne overholdes.”

Nedskæringer i ulandsbistanden fra Tyskland og Italien, to store europæiske økonomier, skærer en stor luns af den samlede
EU-støtte. Flere andre EU-lande, heriblandt
Østrig, Irland og Portugal har også reduceret deres støtte i 2009. Den britiske og den
belgiske regering har vist lederskab ved at
øge bistanden i overensstemmelse med
deres løfter. Danmark ligger på en fjerdeplads med 0,88 pct. af BNI i 2009 og overhales kun af Sverige (1,12 pct.), Norge
(1,06 pct.) og Luxembourg (1,01 pct.).
Det er i år ti år siden, at FN’s Millenium
Development Goals for 2015 blev vedtaget.
Målene lyder bl.a. på, at al hungersnød skal
udryddes og alle børn skal i skole. EU står
for omkring 60 pct. af verdens udviklingsbistand og har erklæret at ville gå forrest i
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På EU-topmødet den 17. og 18. juni mødes
EU’s ledere for at blive enige om positionen
på FN-topmødet i september. Concord
Danmark foreslår tre konkrete tiltag: EUlandene bør bekræfte deres målsætninger.
Der bør udarbejdes konkrete handlingsplaner for, hvordan bistandsmålene realiseres
samt skabes årlige kontrolmekanismer til at
sikre, at handlingsplanerne overholdes. Med
klare mål, handlingsplaner og opfølgning
sikrer vi, at flotte ord ikke bliver til tomme
ord.
Concord Danmark er de danske udviklingsorganisationers EU-paraply:

www.concorddanmark.dk
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Regeringen tager klimapenge fra
verdens fattigste
Af Nils Brøgger Jakobsen, Kampagnemedarbejder i Mellemfolkeligt Samvirke
Klimaminister Lykke Friis og udviklingsminister Søren Pind lancerede den 28. april
den danske klimapulje på 1,2 mia. kr. De to
ministre skrev i indbydelsen til lanceringen,
at "dermed sætter Danmark som et af de
første lande i verden handling bag Københavneraftalen fra klimatopmødet". Men
pengene til klimapuljen tages fra den andel
af Danmarks BNI, som i forvejen var afsat
til eksisterende udviklingsbistand, og er
derfor direkte i modstrid med løfterne fra
COP15.
”[…] pengene til klimapuljen tages fra
den andel af Danmarks BNI, som i forvejen var afsat til eksisterende udviklingsbistand […]”
I Copenhagen Accord står der nemlig, at de
penge, som de rige lande skal give til de
fattige lande som kompensation for klimaforandringerne, skal være "new and additional". Regeringen har også både før og
under COP15 udtrykt, at de arbejdede for,
at der skulle findes nye og yderligere klimamidler.
Derfor er det ubegribeligt, at ministrene
fortsætter hykleriet og siger, at Danmark
sætter handling bag Københavneraftalen,
når man blot tager penge, der var afsat til
udvikling, og bruger dem til at betale af på
vores klimagæld. Til lanceringen af klimapuljen blev der spurgt til, om Danmark

stadig arbejder for, at der skal findes nye og
additionelle midler, og at dette også bør
være EU politik. Det blev der svaret meget
undvigende på, og det må beskrives som
uklart, hvor vi har den danske regering og
dermed klimaforhandlingernes formand på
dette område. Hvis Danmark ikke længere
vil arbejde for, at klimamidlerne reelt bliver
”nye og additionelle” er dette et sørgeligt
skifte i Dansk udviklingspolitik.
Regeringen har ved tidligere lejligheder
sagt, at de anerkender ’forureneren betaler
princippet’. Det er de rige lande, der har
skabt klimaproblemerne, og derfor bør vi
også tage ansvar for konsekvenserne. Det er
dybt amoralsk og kritisabelt, at vi tager de
penge, der var afsat til at afhjælpe fattigdom, og bruger dem til at rydde op efter
vores CO2-svineri.
”Det er dybt amoralsk og kritisabelt, at
vi tager de penge, der var afsat til at
afhjælpe fattigdom, og bruger dem til
at rydde op efter vores CO2-svineri.”
Til trods for at lanceringen af klimapuljen
var højt profileret med hele to ministre,
kom der ikke meget nyt frem om, hvad
pengene skal bruges til. Det virkede til, at
(gen)lanceringen var hastet igennem for, at
Danmark, på en desværre beklagelig baggrund, kan udvise handling til de kommende klimaforhandlinger.

VE-handlingsplan uden plan eller
handling
Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder i Greenpeace
Energistyrelsen er af regeringen sat til at
udarbejde en handlingsplan for vedvarende
energi (VE), der overfor EU-Kommissionen
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inden 1. juli skal godtgøre, at Danmark i
2020 kan levere en VE-andel på 30 pct. af
det endelige energiforbrug.
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Men regeringen har ikke fremlagt bare
gnisten af en plan for, hvad den vil efter
2012, bortset fra at give DONG Energy lov
til at fyre med kul også på Avedøre 2. Den
har pantsat sin handlekraft hos Klimakommissionen, som 28. september vil komme
med sine forslag til, hvordan Danmark kan
blive uafhængigt af fossile brændsler.
”[…] regeringen har ikke fremlagt bare
gnisten af en plan for, hvad den vil efter
2012 […].”

præstere, hvis man skal holde stigningen i
den globale middeltemperatur under 2 grader.
Greenpeace har udarbejdet et energiscenarie, der viser, hvordan CO2-udslippet fra
energisektoren kan reduceres med 46 pct. i
2020 og 73 pct. i 2030 i forhold til 1990 –
og her bliver VE-andelen 34 pct. i 2020.
Teknologirådet, IDA og Ea Energianalyse
har også lavet energiscenarier for en ambitiøs energifremtid.

Energistyrelsen har derfor kun dens egen
energifremskrivning fra april i år at holde
sig til i forbindelse med VEhandlingsplanen. En energifremskrivning,
der intet har at gøre med en handlingsplan,
men netop kun er en fremskrivning af, hvor
markedet med hidtidige beslutninger vil
føre Danmark hen i 2020.

”Energistyrelsen har derfor kun dens
egen energifremskrivning […], der intet
har at gøre med en handlingsplan […].”

Den viser bl.a., at Danmark kun vil nå en
VE-andel på 28,3 pct. i 2020, og at udslippet af drivhusgasser - selv med god hjælp af
den økonomiske krise - kun vil være sænket
med 20 pct. i 2020 i forhold til 1990. Det er
halvdelen af, hvad rige lande mindst skal

Regeringen har derimod valgt fortsat at
sidde på hænderne og håbe på, at markedet
plus lidt ekstra fra 2015 er nok til at nå
nogle mål i 2020, som er helt utilstrækkelige. Der er ingen undskyldninger for denne
pinlige passivitet.

Senest har en enig opposition fremlagt
deres energivision med en VE-andel på 100
pct. i 2050 – og for el- og varmeforsyningen
allerede i 2035.

Klimakampen fortsætter i udviklingslandene
Af Peter With, Klimaprojektkoordinator i 92-gruppen
Modstanden mod klimaaftalen fra København, Copenhagen Accord, var et gennemgående tema på 92-gruppens debatmøde
”Klimakampen fortsætter i udviklingslandene” den 26. april på Folkekirkens Nødhjælp.
”[…] EU ser ud til at få meget svært ved
at garantere, at klimafinansieringen er
nye penge og ikke genbrug af ulandsbistand.”
Beslutningen om hurtig klimafinansiering
på 10 mia. dollars til ulandene er ikke noget
plaster på såret: USA vil kun yde støtte til
lande der tilslutter sig Accorden, og EU ser
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ud til at få meget svært ved at garantere, at
klimafinansieringen er nye penge og ikke
genbrug af ulandsbistand.
”2 grader er for meget for Afrika, og løfterne, om CO2reduktioner, der blev lagt på
bordet, er helt utilstrækkelige,” fastslår
Augustine Njamshi fra Pan African Climate
Justice Alliance. ”Aftalen blev til gennem
en udemokratisk proces. Vi advarer de
afrikanske regeringer mod at støtte Københavneraftalen.” Bhola Bhattarai fra FECOFUN – en organisation af tusindvis af skovbrugere – fortæller, at Nepal først tilsluttede
sig aftalen efter besøg af en udsending fra
USA's regering. ”Vi havde arbejdet tæt
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sammen med regeringen, og efter COP15
var de først indstillet på at følge vores opfordring til at afvise Copenhagen Accord,”
fortæller han. ”Men efter amerikanernes
besøg skrev de alligevel under.”
”Klimafinansiering og udviklingsbistand
må ikke blandes sammen,” understreger
Habemariam Abate fra et etiopisk NGOklimanetværk. ”Klimapengene er kompensation til ulande for den skade de lider pga.
de udviklede landes historiske udledninger.
Derfor skal den lægges oven i udviklingsbistanden.”
Deltagerne i 92-gruppens debatmøde kommer alle fra NGO-klimanetværk i Syd. De
gør hvad de kan for at få deres regeringer til
at stå fast på en ambitiøs klimaaftale i Mexico til december, og for at sikre at de midler, der kommer til klimafinansiering, skal

nå ud til de lokalsamfund og de grupper der
allerede nu er berørt af klimaforandringerne. ”Vi er begyndt at udarbejde lokale klimatilpasningsplaner som input til Nepals
nationale tilpasningsplan,” fortæller Bhola
Bhattarai fra Nepal.

”Klimapengene er kompensation til
ulande for den skade de lider pga. de
udviklede landes historiske udledninger. Derfor skal den lægges oven i udviklingsbistanden.”
Deltagerne i mødet om klimakampen i udviklingslandene gæstede København i forbindelse en workshop i projektet ”Større
deltagelse af udviklingslandene i de internationale klimaforhandlinger”, der koordineres af 92-gruppen. Se program og presseomtale af mødet på www.92grp.dk

Tiden læger ikke klima-sår
Af Tove Maria Ryding, klimamedarbejder i Greenpeace
Efter et klimatopmøde i København som
landede på gulvet med et brag, var de første
spæde FN-klimaforhandlinger i Bonn i april
præget af forvirring. Imens østaterne, med
hænderne fulde af videnskabelige rapporter,
holder fast i, at der ingen tid er at spilde, og
at klimatopmødet i Mexico i slutningen af
året derfor er nødt til at levere en juridisk
bindende aftale, hævder flere regeringer,
herunder en række EU-lande, at ”Mexicomødet vil være for tidligt. Det er bedre at
vente til klimatopmødet i Sydafrika i 2011”.
Men da der ifølge videnskaben er behov
for, at vi får vendt de globale udledninger
allerede i 2015, må man jo med korslagte
arme spørge: ”Hvad er det, I skal have tid
til?”.
”Imens østaterne holder fast i, at der
ingen tid er at spilde, […] hævder flere
regeringer, herunder en række EUlande, at Mexico-mødet vil være for
tidligt.”
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Det vævende svar fra EU-landene handler
om, at give USA og de andre rige lande tid
til at hæve ambitionsniveauet, samt at afsætte tid til at opbygge tillid mellem rige og
fattige lande. Men dette argument står i
skærende kontrast til den måde, de rige
lande bruger tiden på i øjeblikket. I USA får
processen omkring klimalovgivning lav
prioritet og lovgivningens ambitionsniveau
sænkes fortsat.
”[…] dette får naturligvis ulandenes i
forvejen lave tillid til de rige lande til at
mindskes endnu mere […]”
Canada valgte for nylig decideret at sænke
sin i forvejen meget svage målsætning for
2020, og i Australien er klimaloven lige
blevet lagt på hylden. Samtidig forsøger EU
(inklusiv Danmark) at løbe fra løfterne om
at levere ”ny og additionel” klimafinansiering til ulandene ved at sætte klimamærkater på genbrugte ulandsmidler. Og alt
dette får naturligvis ulandenes i forvejen
lave tillid til de rige lande til at mindskes
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endnu mere, og udsigterne for en global
klimaaftale forværres yderligere.
Men hvad er det i virkeligheden, der er brug
for? Sandheden er jo, at det ikke er tid, men

derimod politisk vilje, vi mangler. Det vi
venter på er, at de rige lande viser det lederskab, vi aldrig så i København. Og vi venter
stadig…

EU tryner toldunion i det sydlige Afrika
Af Peter Kenworthy, Kommunikations- og Projektmedarbejder, Afrika Kontakt
EU's Handelskommissær, Karel De Gucht,
var ikke just diplomatisk i sit svar på et brev
fra medlemslandene af Southern African
Customs Union (SACU, verdens ældste
toldunion bestående af Botswana, Lesotho,
Namibia, Sydafrika og Swaziland) den 31.
marts i år.
”SACU-landene står nemlig til massive
tab af toldindtægter ved at underskrive
EPA’erne, […] De Gucht affejer dog alle
SACU-landenes bekymringer […]”
SACU havde sendt et høfligt brev til De
Gucht for at fortælle, at nogle af SACUlandene havde visse bekymringer i forbindelse med de fortløbende forhandlinger om
EPA’erne (Economic Partnership Agreements, et handelssamarbejde mellem EU og
AVS-landene - 78 lande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet) og for at anmode
om, at man fra EU's side ikke ville kræve
ratificering og implementering af EPA’erne
ved næste forhandlingsrunde uden at tage
hensyn til disse bekymringer.
SACU-landene står nemlig til massive tab
af toldindtægter ved at underskrive
EPA’erne, der i deres nuværende form vil
fjerne alle toldmure for varer fra EU.
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Sydafrika oplevede et markant stigende
handelsunderskud i samhandlen med EU
efter at have indført lignende frihandelsaftaler.
De Gucht affejer dog alle SACU-landenes
bekymringer, og svarer næsten paternalistisk på brevet, at ”jeg inviterer EPAlandene i SADC til hurtigt at skrive under
og implementere de foreløbige EPA’er – i
mellemtiden er EU mere end villig til at
adressere alle jeres bekymringer”, altså:
”Vær venlig at underskriv og implementer,
tak – bekymringerne tager vi bagefter”.
”En noget chokerende udmelding fra
den ene part, […] især eftersom det
nærmest er en direkte opfordring til at
bryde med SACU’s egne regler.”
En noget chokerende udmelding fra den ene
part i noget der formodes at være et ligeværdigt samarbejdsforhold, især eftersom
det nærmest er en direkte opfordring til at
bryde med SACU’s egne regler. SACU er
nemlig en af de få byggesten til regionalt
samarbejde, der er i regionen, og den er
med til at sikre den regionale samhandel,
samt muliggøre, at landene kan forhandle
om eksempelvis EPA’erne med den styrke,
som det at tale med én stemme giver.
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Styrkede NGO-netværk skal fastholde mobilisering om klima i ulande
Af Peter With, Klimaprojektkoordinator i 92-gruppen
”Det var svært at komme tilbage til Nepal
efter COP15 uden en klimaaftale,” fortæller
Bhola Bhattarai, der er leder af FECOFUN,
en sammenslutning af små skovbrugere.
FECOFUN har trænet over 300 medlemmer
om klimaforhandlingerne, hvor de har meget på spil pga. initiativerne til begrænsning
af afskovning. Det kan skade små skovbrugere og indfødte folk, der lever af og i skoven, hvis ikke deres rettigheder sikres.
Forventningerne til COP15 var store: ”Vi
havde fået en god dialog med Nepals regering, og der var kommet fornuftige ting ind i
forhandlingsteksten om skov. Men det er
slet ikke med i Copenhagen Accord,” slutter
han.

kens Nødhjælp, Ibis, LO, CANInternational og IIED. I alt har over 1600
personer i udviklingslande modtaget træning gennem projektet, som også har betalt
rejser for Syd-NGO’er, så de kunne deltage
i COP15 og de forberedende møder. Projektet har resulteret i over 170 fortalerinitiativer i 55 lande og i alt skønnes over 360
organisationer at have været i berøring med
projektet.
Seks af de centrale Syd-NGO’er, der har
fået støtte gennem projektet, mødtes 26. 28. april på Nørrebro i en workshop med
organisationerne i NGO-konsortiet for at
vurdere resultaterne og drøfte vejen frem
efter COP15.

”Vi havde fået en god dialog med Nepals regering, og der var kommet fornuftige ting ind i forhandlingsteksten om
skov. Men det er slet ikke med i Copenhagen Accord,”

”Fokus skal fremover ikke blot være på
de internationale forhandlinger i FN,
men også på landenes egne regeringers
politik.”

FECOFUN og de nepalesiske skovbrugergrupper er en af de mange NGO’er i udviklingslandene, der har fået støtte gennem
projektet ’Større deltagelse fra udviklingslandene i de internationale klimaforhandlinger’, som 92-gruppen har koordineret for
et NGO-konsortium af fem danske og to
internationale organisationer og med finansiering fra Udenrigsministeriet. FECOFUN
blev støttet gennem CARE Danmark; andre
Syd-NGO’er er støttet gennem Folkekir-

Den centrale anbefaling var at styrke og
konsolidere de mange NGO-klimanetværk,
der er blevet etableret i udviklingslande
som resultat af mobiliseringen op mod
COP15. Fokus skal fremover ikke blot være
på de internationale forhandlinger i FN,
men også på landenes egne regeringers
politik. ”Vi er begyndt at udarbejde lokale
planer for klimatilpasning,” fortæller Bhola
Bhattarai, ”det skal styrke indflydelsen fra
lokalsamfund på regeringens politik”.
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ARRANGEMENTER
Torsdag den 20. maj
Kl. 9.00-15.00
Fællessalen på Christiansborg

Efter COP15 – Hvad nu Danmark?
Klimakonference på Christiansborg om Danmarks klimaindsats efter COP15.
Kom og hør: Klima- og energiminister, Lykke Friis og en række NGOrepræsentanter fortælle, hvad de mener, Danmark bør gøre på klimaområdet både
ift. de internationale klimaforhandlinger og den hjemlige indsats.
Arrangør: 92-gruppen.
For program og tilmelding se www.92grp.dk
Tilmelding efter ’først til mølle princippet’ – deltagelse er gratis.
Tilmeldingsfrist mandag den 17. maj.

Onsdag den 26. maj
Kl. 13.00-17.00
Fællessalen på Christiansborg

FN-forbundets Folketingsgruppe og FN-forbundet inviterer til konference
om 2015 Målene
Kom og hør: Ambassadør ved den danske FN-mission i New York, Carsten
Staur, direktør for UNDP Norden, Jakob Simonsen og seniorforsker ved DIIS,
Lars Engberg Pedersen give deres bidrag til debatten om 2015 Målene, inden der
skal gøres status på 2015 Topmødet i New York til september i år.
Tilmelding senest den 18. maj via mail: christine@una.dk
Oplys venligst fornavn, efternavn og organisation. Da der er begrænset plads,
tillader vi os at fordele pladserne, så flest mulige organisationer er repræsenteret.
For evt. yderligere information kontakt FN-forbundet på mail: fnforbundet@una.dk eller på tlf.: 33 46 46 90.

Søndag den 30. maj
Kl. 10.00 -21.00
Mellemfolkeligt Samvirke
Fælledvej 12
2200 København N

Mellemfolkeligt Samvirke inviterer til Action Day
Action Day er en aktivitetsdag med debatter, oplæg og workshops, hvor du kan
fordybe dig i præcis, hvad du brænder for i MS – og møde de nyvalgte medlemmer af MS-Rådet. Desuden åbner MS' nye Global Contact Butik ud til Fælledvej,
Activista Danmark lanceres, og der er workshop om MS' nye frivilligt drevne
cafe.
Læs mere her: www.ms.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
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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

92-gruppen

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

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