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Når dette nyhedsbrev udsendes, forhandles
der igen om jordens fremtid i New York.
Nærmere bestemt om hvad verdens statsledere skal beslutte på verdenstopmødet for
bæredygtig udvikling, Rio+20 i Brasilien til
juni. Og det ser ikke opløftende ud.
I januar mødtes landene for første gang for
at forhandle om slutteksten. Dengang bestod den af 19 siders tekst. Siden har der
været to FN-forhandlingsmøder, og teksten
er svulmet op til 279 siders ukoordinerede
forslag fra verdens lande. I sig selv ikke
overraskende at teksten i øjeblikket vokser.
Men det er stærkt bekymrende, at landenes
ambitionsniveau forsat er alt for lavt, og
forhandlingsdynamikken risikerer at sænke
dette yderligere, hvis ikke der vises politisk
lederskab nu.

Der er ikke i øjeblikket enighed om processen for, hvordan og hvornår forhandlingsteksten igen skal lande på noget overskueligt og klart. Det kan tvinge brasilianerne
til, som topmødeværter, at smide en kort og
svag tekst på bordet for at undgå risikoen

På det uformelle rådsmøde i Horsens i sidste uge fik den danske miljøminister opbakning til, at EU skal spille en ledende rolle
på Rio+20 FN-topmødet om bæredygtig
udvikling i juni. Hvordan gør man så bedst
det? Naturligvis ved at arbejde for et konkret resultat fra mødet i form af faste mål
om miljømæssig bæredygtighed, social
retfærdighed og udryddelse af fattigdom.

for et COP15 scenarie på Rio+20, hvor
statslederne bliver sat til at forhandle i en
kaotisk proces. En sådan kort tekst fra brasilianerne risikerer at betyde et endnu lavere
ambitionsniveau, fordi det kontroversielle
vil blive taget ud.

Kort sagt - det i forvejen alt for lave ambitionsniveau for Rio+20 er i alvorlig fare for
at falde yderligere, hvis ikke de politiske
ledere begynder at vise lederskab. Derfor er
det positivt, at den danske miljøminister Ida
Auken deltager i forhandlingsmødet i New
York i denne uge. Forhåbentligt får hun
følgeskab af andre landes ministre – og
forhåbentligt vil det være med til at skubbe
mere politisk ambition ind i Rio+20.
Der er brug for en stærk, aktiv indsats fra de
politiske ledere over de kommende uger,
ikke mindst fra det danske EUformandskab, hvis Rio+20 topmødet skal
lede til de nødvendige beslutninger om en
bæredygtig fremtid for os alle.

Men bred enighed om målet om en global
bæredygtig udvikling var der også på verdenstopmøderne i 1992 og 2002, som bekendt uden at dette mål blev nået. Udfordringen er at komme fra ord til handling.
Det vil for de rige lande blandt andet sige at
reducere det globale fodaftryk, som egne
politikker sætter.

Der er aldrig garanti for, at de fine ord fra
festtalerne ved store topmøder omsættes til
handling hjemme. Men hvad angår EU’s
fodaftryk på skovene, er der faktisk igangsat et vigtigt forarbejde, der kan sætte konkret handling bag ordene.

EU besluttede nemlig i 2008 at kortlægge
sit fodaftryk på verdens skove, med henblik
på at identificere de af EU's egne politikker,
der skal ændres. Det er ingen hemmelighed,
at f.eks. EU's landbrugs- og biobrændstofpolitikker resulterer i massiv
import af dyrefoder og biobrændstoffer.
EU’s import af palmeolie er firedoblet siden
verdenstopmødet i 1992, og globalt er EU
nu verdens største importør af sojaskrå.
EU’s eksisterende politikker har dermed
massive konsekvenser i form afskovning,
fødevarepriser og CO2-udslip udenfor EU's
egne grænser.

Det er et stort skridt mod mere substans i
Rio-forhandlingerne, at EU’s miljøministre
har diskuteret konkrete mål på deres fem
prioritetsområder. Men på landbrugsområdet må EU’s egne interesser ikke skygge for
det faktum, at den ulige fordeling af mad er
et nøgleproblem.

Det er tid til substans i Rio+20 forhandlingerne, bedyrede EU’s miljøministre på det
netop overståede uformelle miljøministerrådsmøde i Horsens. Miljøministrene har
derfor diskuteret hvordan en række specifikke mål og delmål kan være med til at
sikre, at Rio-topmødet til juni ikke bare
kommer til at lancere endnu en lang proces,

Fodaftryk-rapporten er således et vigtigt
bud på, hvordan EU kommer fra ord til
handling med Rio-målsætningen om miljø
og social bæredygtighed og for i det hele
taget, at respektere planetens tålegrænser.
Af samme grund krævede EU-parlamentet i
september 2011 i sit Rio positionspapir, at
skov-fodaftryk-rapporten skulle ligge klar
forud for Rio+20 mødet.
Opfordringen til den danske regering er nu
at gribe bolden fra EU parlamentet. Først
ved at bruge formandsskabsrollen til at
sørge for fodaftryk-rapporten bliver offentliggjort forud for Rio. Og dernæst ved at
sikre at rapporten skaber afsæt til handling
hjemme i EU, når delegationerne er tilbage
fra Rio.

men rykker verden videre mod bæredygtig
udvikling.

Hvis de konkrete mål og delmål på f.eks.
EU’s prioritetsområde ”land og økosystemer”, som indebefatter landbrug, afspejler EU’s forhandlingspositioner, er der
grund til at kigge kritisk på dem. EU har
fortsat et forholdsvis snævert syn på bekæmpelse af sultproblemet, hvor løsningen
er at dyrke mere mad.
Mere konkrete mål på EU’s fem prioritetsområder kan være en måde at bygge bro til
de lande, som ønsker at opstille et sæt globale bæredygtighedsmål, blandt andet Colombia, Brasilien, Peru og Guatemala. Colombias vision med bæredygtighedsmålene
er netop, at adressere de faktorer der driver

sult – det gør det første af FN’s 2015 mål
om at halvere sult for eksempel ikke.
Men spørgsmålet om, HVOR der dyrkes
mere mad og HVORDAN det gøres, er
væsentlig. Selvom der med ni milliarder
mennesker i 2050 skal dyrkes mere mad, så
dyrkes der i dag nok mad til at brødføde

I denne uge mødes en lang række klima- og
energiministre til det årlige Clean Energy
Ministerial, der i år holdes i London. Lige
inden mødet forventes FN’s Sustainable
Energy for All Initiativ at lancere et 11punkts aktionsprogram, der skal sikre opnåelsen af tre mål i 2030: i) adgang til energi
for alle; ii) en global fordobling af vedvarende energi; iii) fordoble energieffektiviteten.
Sustainable Energy for All Initiativet er et
vigtigt og konstruktivt initiativ, som allerede nu har medvirket til, at energi bliver
placeret højt på den globale politiske dagsorden op til Rio+20 topmødet.
Initiativet bliver støttet af en lang række
lande, herunder af EU Kommissionen med
Andres Pielbag i spidsen. Lande som Ghana
og Kenya har udarbejdet nationale mål om
adgang til energi. Tyskland og Holland
bidrager gennem specielt oprettede programmer og flere andre lande forventes at
annoncere yderligere forpligtigelser under
Rio+20 topmødet.

klodens nuværende befolkning. Det sker
bare ikke, og hvert sjette mennesker sulter.
Den ulige fordeling af mad skal derfor
adresseres, blandt andet gennem massiv
investering i bæredygtige, agro-ølologiske
landbrugsmetoder samt retfærdige handelssystemer.

udtalt sig positivt om FN Generalsekretærens initiativ. Spørgsmålet er dog stadig:
Hvad vil Danmark konkret gøre for at støtte
de tre mål i en global sammenhæng?
Danmark som foregangsland bør fremme og
støtte en række punkter:
For at nå de tre mål på globalt og nationalt
plan er en grundlæggende forudsætning, at
de enkelte landes regeringer formulerer
klare
nationale
klima
og energimålsætninger med dertil hørende love og
reguleringer, planer for implementering,
budgetter og finanskilder.

Danmark bør også fremme og støtte energidagsordenen ved at annoncere et større
bistandsbeløb, der går udover den nuværende bistandspulje. En sådan finansiering ville
understrege, at Danmark tager det globale
ansvar for at fremme en bæredygtig udvikling alvorligt.
I forhold til en klimamålsætning om at
holde verdens temperaturstigninger under 2
grader er det essentielt, at bæredygtig energi
i denne sammenhæng forstås som vedvarende energi, der er tilpasset lokale forhold
og sikrer miljø- og sociale hensyn.

Danmarks udviklingsminister, klima- og
energiminister, og miljøminister har alle

I Johannesburg-erklæringen fra 2002 hedder det: "Vi bekræfter oprindelige folks
afgørende rolle for bæredygtig udvikling."
Til Rio+20topmødet i juni vil de oprindelige folks primære mål være at sikre, at denne
erklæring bliver respekteret og styrket, og at
der bliver værnet om oprindelige folks ret
til at blive identificeret som folk med kollektive rettigheder.

Desværre er det blevet ekstra aktuelt, efter
at EU for nylig fremsatte et forslag om, at
ændre alle henvisninger til "oprindelige
folk" i forhandlingsudkastet til "indfødte og
lokale samfund". Dette vil være et stort
tilbageskridt for oprindelige folk, da man
derved vil fjerne referencen til de rettigheder, de netop som folk har opnået gennem
de seneste år - særligt med henblik på FNerklæringen om Oprindelige Folks Rettigheder fra 2007. Desuden vil det være i strid

”Global governance”, der bedst kan oversættes med global styring eller global forvaltning, er et af de store udeståender i
forbindelse med Rio+20. Der er alvorlige
uenigheder indenfor de mange forhandlingstemaer op til Rio+20, men uanset udfaldet af de enkelte forhandlinger, skal der
efterfølgende være en governance-ramme
for gennemførelsen: Hvordan resultatet kan
forvaltes bedst, for at sikre en bæredygtig
verden.
Diskussionen om forvaltning handler både
om aktører og institutioner. I forhold til de
igangværende forhandlinger er det vigtigt at
sikre, at EU fastholder sin opbakning til

med Agenda 21, hvor oprindelige folk er
identificeret som en væsentlig gruppe.
Udover dette generelle krav har oprindelige
folk identificeret fem centrale ønsker for
Rio +20:
Anerkendelse af kulturen som den fjerde
søjle for bæredygtig udvikling
Anerkendelse af FN-erklæringen om de
Oprindelige Folks Rettigheder som en standard i gennemførelsen af bæredygtig udvikling på alle niveauer
I en kontekst af fattigdomsudryddelse og
bæredygtig udvikling, tab af biodiversitet
og klimaændringer er forskelligartede lokale økonomier hjørnestenene i grønne økonomier
Garantier for beskyttelse af landområder,
territorier og naturressourcer samt tilknyttede traditionelle og bæredygtige forvaltnings
og brugssystemer.
Indfødt og traditionel viden er distinkte og
særlige bidrag til det 21. århundredes læring
og handling.

inddragelse af civilsamfundet, og sikrer, at
denne opbakning omfatter alle ”major
groups”.

Adgang til informationer er en vigtig komponent af denne inddragelse, hvorfor det
også er vigtigt at sikre henvisninger til Rioprincip 10 og Aarhus-konventionen om
netop dette, som inspiration til en global
konvention.
I forhold til det institutionelle set-up, er det
vigtigt, uanset om vi får et styrket ECOSOC
eller et nyt Bæredygtighedsråd i FN, at

inddrage erfaringer fra eksisterende institutioner – herunder f.eks. fra FN’s Bæredygtighedsråd (Mulitstakeholder Dialogues
som model for inddragelse af alle aktører)
og fra FN’s Menneskerettighedsråd (Universal Periodic Review som inspiration til
peer-review-mekanisme).
Konkret skal Danmark arbejde for, at civilsamfundet involveres på alle niveauer,
herunder sikre selvstændige handlingsmuligheder til en omstilling til bæredygtighed både i forbindelse med selve Rio+20konferencen og i arbejdet der følger, når
konferencens beslutninger skal gennemføres.
Danmark skal arbejde for at sikre en proces,
som skaber inkluderende og robuste globale

Det er yderst tilfredsstillende, at regeringen
d. 22. marts fik færdigforhandlet en bred
energiaftale, som sikrer, at regeringens
ambitiøse energi- og klimamål kan nås.
Det er mål, der vil bringe Danmark helt i
front i grøn omstilling til 100 % vedvarende
energi.
Aftalen sikrer, at halvdelen (49,5 %) af det
traditionelle elforbrug i 2020 dækkes med
vindkraft - op fra 22 % i dag - og at udslippet af drivhusgasser i energisektoren i 2020
reduceres med godt 34 % i forhold til 1990.

Det er en klar sejr for regeringen, da oppositionen i deres 1 år gamle ”energistrategi
2050” ikke havde et mål for vind i 2020 –
og kun ville nå en vinddækning på 42 % samt kun ville kunne opnå en reduktion af
drivhusgasudslippet på 30 % i 2020.

institutioner i FN regi, der kan bidrage til en
omstilling til bæredygtighed.

Danmark skal følge op på Rio+20 ved at
etablere et nationalt bæredygtighedsråd, der
kan sikre en dansk omstilling til et mere
bæredygtigt samfund.
Endelig skal Danmark arbejde for, at det
internationale samfund anerkender, at udviklingslandenes tilpasningsproces er omkostningskrævende og derfor kræver tilførsel af additionel finansiering, f.eks. gennem
en global skat på finansielle transaktioner.

Vi ser nu frem til, at de 6 procentpoint, der
mangler for at opfylde målet om 40 %
hjemlig reduktion af udslippet af drivhusgasser i 2020, kommer på plads med den
klimastrategi også omfattende transport og
landbrug, som regeringen nu går i gang med
at udarbejde.
En meget grim tidsel i aftalen er, at man
med en ændring af biobrændstofloven vil
sikre iblanding af 10 % biobrændstoffer i
2020 i benzin og diesel –. En formildende
omstændighed er, at gennemførelsen skal
afvente en analyse af alternative initiativer
til at leve op til EU’s forpligtelse om 10 %
vedvarende energi i transportsektoren i
2020 – en analyse der færdiggøres i 2015.
Det giver tid til få regering og folketing til
besindelse.

Det er godt, at aftalen sikrer, at der inden
udgangen af 2013 udarbejdes en analyse af
anvendelsen af biomasse i Danmark, som

bl.a. skal belyse den reelle CO2fortrængning. Et minimumskrav må være,
at der opstilles stramme bæredygtighedskri-

terier, som kan sikre, at den biomasse, der
planlægges bl.a. at erstatte kul, faktisk leverer den CO2-reduktion, som er forudsat.

Regeringen har i sit regeringsgrundlag lovet
at gå forrest i kampen for at lukke skattehuller og adressere illegal kapitalflugt.
Kampen har hidtil primært været ført gennem OECD, men røre i FN’s skattekomité
gør nu, at FN synes at være et bedre forum
– især for udviklingslande. Udveksling af
skatteinformation mellem lande er blandt de
vigtigste tiltag for at stoppe kapitalflugt fra
udviklingslandene. Danmark bør derfor
genoverveje, hvor der skal sættes ind.

terne finder sted, mens OECD’s regler giver
en større andel til det land, hvor ejeren af
hovedvirksomheden bor.

”FN er det legitime forum for internationalt
skattesamarbejde for udviklingslande, og
OECD’s regler skal ikke tages for givet som
de bedste”. Beskeden fra Indien var klar, da
ECOSOC holdt møde om det internationale
skattesamarbejde i New York 14.-15. marts.
Mens OECD’s regler for internationalt
skattesamarbejde hidtil har været den anvendte standard, når lande underskriver
aftaler om informationsudveksling og dobbeltbeskatning, stiller Indiens åbne brev til
ECOSOC i høj grad spørgsmålstegn ved,
om OECD nu også er et legitimt forum for
alle lande, og ikke blot de rige landes klub.
Kigger man på fakta, er FN’s regler for
internationalt skattesamarbejde mere favorable for udviklingslande end OECD’s.
FN’s model for dobbeltbeskatningsaftaler
tildeler en større del af skatteindtægterne fra
en given aktivitet til det land, hvor aktivite-

Samtidig giver FN’s model for skatteinformationsudveksling mulighed for automatisk
informationsudveksling. Dette gør det lettere for udviklingslande at få adgang til information om de økonomiske aktiviteter,
der foregår i landet, end OECD’s model der
bygger på informationsudveksling efter
anmodning.
Endelig er FN’s skattekomité i færd med at
lave en transfer pricing manual specifikt for
udviklingslande, der skal gøre det nemmere
for dem at gennemskue og anvende eksisterende transfer pricing regler. Det vil sige
reglerne for, hvordan multinationale selskaber fastsætter deres priser, når de handler
inden for koncernen. Denne manual åbner
samtidig op for fremtidige modeller, der
adskiller sig fra det armslængde princip
som OECD’s transfer pricing regler bygger
på, og som ikke er fordelagtigt for udviklingslande.
I lyset af dette, bør den danske regering
genoverveje, i hvilket forum man lægger
sine æg. Især efter at FN’s generalsekretær i
en ny rapport beder medlemsstater om at
yde ekstra støtte til skattekomiteen, hvis den
skal kunne udføre sit mandat.

EU-Kommissionen kom sidste år med et
lovforslag om øget gennemsigtighed i skattebetalinger for udvindingsindustrien. Forslaget bliver netop nu behandlet under det
danske EU-formandskab, og er ved at nå sin
afgørende fase. Linjerne er trukket hårdt op
mellem industriens lobbyister, der har godt
fat i de konservative medlemsstater, og de
europæiske ngo’er samt de mere progressive medlemsstater.
Forslaget går ud på at europæiske virksomheder, der er involveret i udvinding af naturressourcer, skal offentliggøre deres skattebetalinger for hvert land de er aktive i, og
for hver boreplatform og mine de ejer –
modsat i dag, hvor de kun skal offentliggøre
et samlet regnskab for hele den globale
koncern. Dette skal bekæmpe korruption og
sikre, at en rimelig andel af skattebetalingerne går tilbage til lokalsamfundet nær
udvindingsprojektet.

Den danske regering skal - med en klar
ambition i regeringsgrundlaget om at gå
forrest i bekæmpelsen af skatteunddragelse
og korruption i udvindingsindustrien - samtidig forsøge at varetage alle medlemsstaters interesser som EU-formandsland. Indtil

Det afrikanske netværk for kvinders udvikling, FEMNET, har lanceret hjemmesiden

nu er det dog industrien og de konservative
medlemsstater, der har fået mest igennem
på forhandlingsbordet under et forsigtigt og
kompromissøgende dansk formandskab.
Derfor ser lovforslaget pludseligt tyndt ud i
dag: Virksomheder, der arbejder i lande, der
ikke ønsker oplysningerne offentliggjort
bliver undtaget lovgivningen, skattebetalinger skal ikke offentliggøres for den enkelte
boreplatform og mine, og kun de største
skattebetalinger kommer frem i lyset. Desuden overvejes det at udelade virksomhedernes betalinger til EU-medlemsstater.

I stedet for at sikre en ambitiøs lovgivning
har den danske regering forsøgt at ’bygge
bro over oprørte vande’. Det har betydet, at
konservative lobbyister har pisket løs med
tvivlsomme argumenter om konkurrencesvækkelse, så regeringen i deres bestræbelser på at bygge broer har glemt formålet
med lovgivningen.
Heldigvis skal udspillet nu forhandles på
plads med EU-Parlamentet, der forhåbentlig
vil udvise det mod, der skal til for at modstå
industrilobbyen og vedtage den ambitiøse
lovgivning, som der er hårdt brug for på
området. Her kan den danske regering stadig nå at få sat et progressivt aftryk på det
endelige kompromis.

Women, Gender and Climate Justice i samarbejde med FEMNET-Mali og Kvindernes

U-landsudvalg (KULU). Hjemmesiden har
fokus på klimaforandringer og miljøproblemer i Afrika, og på værktøjer til opbygning af kapacitet i forhold til at opnå større
klimaretfærdighed fra et kønsperspektiv.

Adgang til information er meget vigtig for
at fremme kvinders viden og indsats overfor
de klimaforandringer og miljøproblemer,
ulandene står overfor.
Verdens fattigste lande rammes hårdest af
klimaforandringer og miljøproblemer. I
disse lande er man helt afhængig af naturen,
og ændringer i vejrforhold kan betyde en
fejlslagen høst, som har katastrofale følger
for de ramte familier.
I ulandene er der et stort skel mellem mænd
og kvinder. Det betyder, at kvinderne har et
stort ansvar for familien og husholdningen.
Kvinder og piger står ofte med ansvaret for
at sikre familien vand, mad og brændstof til
madlavning og opvarmning. Det er dem,
der står overfor de største udfordringer.
Samtidig er der en ulige fordeling af rettig-

Man skulle tro, at energibesparelser er et
vinder-emne i en økonomisk krisetid. Det er
der dog desværre ikke meget, der tyder på.
Selvom Ecodesign-direktivet er et af de få
værktøjer, der effektivt bidrager til at højne
energieffektiviteten ved at sætte faste krav
til produkter og apparaters maximale energiforbrug, udmøntes direktivet forholdsvis
langsomt og uambitiøst. Dette til trods for
den enorme positive indflydelse energibesparelser har på både privat- og samfundsøkonomi og på begrænsningen af CO2udledningen. De forventede samlede besparelser i 2020, for de allerede vedtagne regler, er således på over 1.000 mia. kr.
En af hovedårsagerne til at det alligevel går
langsomt er, at Kommissionen er seriøst
underbemandet (også) på dette område.
Dette betyder, at forstudierne længe ligger
klar, uden at der kommer konkrete forslag

heder, ressourcer og magt, samt undertrykkende kulturelle regler og normer, der forhindrer mange kvinder i at skride til handling over for klimaændringer.
Der eksisterer i dag beviser, der bekræfter,
at når en kvinde kan bestemme over sig
selv, så har hun kapacitet og evne til at styre
sit eget liv og træffe valg, opnå færdigheder
og viden, opbygge selvtillid, løse personlige
og samfundsmæssige problemer, og er i
stand til at forsvare og kræve sine rettigheder for at realisere sit fulde potentiale på
forskellige stadier af sit liv – også når det
handler om at overkomme nogle af de udfordringer klimaforandringer og miljøproblemer fører med sig.

Hjemmesiden blev etableret som et samarbejde mellem FEMNET, FEMNET-Mali og
Kvindernes U-landsudvalg med støtte fra
92-Gruppens Southern Voices Capacity
Building-projekt, der er støttet af Danida.

til Kommissionen, og at processen efterfølgende trækker ud. Resultatet bliver, at man
ender med forældede tal og taber betydelige
mængder penge, energi og CO2, fordi reglerne træder senere i kraft.

Selvom reglerne i princippet skal sigte efter
krav på et niveau, hvor det er mest privatøkonomisk rentabelt for forbrugeren, og
ikke efter hvad der er mest energieffektivt,
ender kravene i mange tilfælde med også at
være slappere end det mest cost-effektive
privatøkonomisk set.
Det er åbenbart ikke åbenlyst for alle lande,
hvor vigtigt det er med markante krav, og at

manglende kosteffektive energibesparelser
på området risikerer i stedet at skulle laves i
andre sektorer med større investeringer og
omkostninger.
For at få det maximale ud af ecodesigndirektivet arbejder Det Økologiske Råd
derfor bl.a. for:
- Flere ressourcer til området i Kommissionen
- Faste deadlines for f.eks. fremlæggelse af
endelige forslag
- At der sigtes efter top-runner modellernes
energiforbrug, og ikke hvad der var mest
kosteffektivt for forbrugeren på et givent
tidspunkt.

For at skabe mere fokus på området og øge
den generelle viden omkring ecodesign, er
der udgivet en publikation, der dels beskriver processen for tilblivelse af reglerne og
dels kigger på problemerne med at få det
maximale ud af direktivet og kommer med
forslag til forbedringer.
Publikationen kan findes på
http://tinyurl.com/cnnfom3

Fredag d. 27. april
kl. 18.00-23.30
Galleri Galschiøt
Odense

Kan man overleve af kærlighed og kildevand?
– alternative overlevelsesstrategier til den buldrende vækst tankegang
En aften i anledningen af Rio+20 og at cykelkaravanen Tour de Future kommer
til Odense. Aftenen følges op af et tema-seminar, lørdag d. 28. april på Galleri
Galschiøt om Rio+20 og vores fælles dagsorden for Bæredygtig Udvikling.
Arr.: AIDOH – Art In Defence of Humanism og Øko-net i samarbejde med Tour
de Future/MS
Der er gratis entré.
Hent det fulde program her:
http://web.eco-net.dk

Lørdag d. 28. april
kl. 9.00-23.30
Galleri Galschiøt
Odense

Heftig og begejstret fremtid!
– i 20 året for Rio og vores fælles klode
Forårs-årsmøde i Øko-net med generalforsamling for Øko-net, seminar og fest.
Arr.: Øko-net i samarbejde med AIDOH – Art In Defence of Humanism
Der er deltagergebyr til seminar mv.
Se priser og hent det fulde program på:

Mandag d. 30. april
kl. 18.00-23.00
Salen på AOF Center Fyn
Vestergade 23
Svendborg

Fremtidsvisioner fra udkantsland
– en aften i bæredygtighedens tegn
+ MIKAEL K & KLODYKE i koncert
En aften i anledningen af Rio+20 og at cykelkaravanen Tour de Future kommer
til Svendborg.
Arr.: AOF Center Fyn, Nærdemokratiudvalget i Svendborg, Tour de Future v.
Mellemfolkeligt Samvirke og Øko-net
Der er gratis entré til aftenen – Vel mødt!
Hent det fulde program her:
http://web.eco-net.dk

Mandag d. 30. april
kl. 16.30-18.00
Salen, Politikens Hus
Porten, Vestergade 28
København

Grøn Økonomi
Kom, hør og stil spørgsmål: EU’s klimakommissær Connie Hedegaard og klimaog energiminister Martin Lidegaard (R) diskuterer mulighederne for at skabe en
global grøn økonomi. Mødet arrangeres i samarbejde mellem FN-forbundet og
Politiken, hvorfra Lars Trier Mogensen vil være ordstyrer.
Bestil billet på:
www.politikenbillet.dk

Onsdag d. 16. maj
kl. 9.00-15.30
Borups Højskole
Frederiksholms Kanal 24
København

Rio+20 Konference om bæredygtig udvikling
Kom og hør den danske mijøminister, udviklingsminister og repræsentanter fra
danske og internationale ngo’er diskutere status for den globale bæredygtig udvikling. Konferencen, der er arrangeret af 92-gruppen, vil give et overblik over
relevante temaer i forhold til nogle af de udfordringer verdens ledere står over
for, når de i juni skal opnå enighed om en målrettet handlingsplan.
Gratis tilmelding på:
www.92grp.dk

2. tirsdag i måneden
kl. 17.00-19.00
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 på:
greendrinks.cph@gmail.com
Yderligere oplysninger: Kontakt Anders Knudsen på 22 39 01 03
Øko-kalenderen på Øko-info
Nyt om grønne og økologiske arrangementer fra hele landet på:
www.eco-info.dk

