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København, den 5. april 2005

Kære Anders Fogh Rasmussen,
Jeg henvender mig på vegne af de danske miljø- og udviklingsorganisationer i 92-gruppen
med en række synspunkter og forslag vedrørende det Globaliseringsråd, som du har taget
initiativ til.
Vi vil opfordre til, at der i arbejdet i Globaliseringsrådet tages højde for den, efter vores
mening, tætte sammenhæng mellem på den ene side Danmarks behov for at ruste det
danske samfund til de globale udfordringer, og på den anden side Danmarks behov for fra
starten at indtænke miljø- og udviklingsperspektivet.
Som det fremgår af regeringsgrundlaget har Danmark en interesse i fri handel og fri adgang til at investere på tværs af landegrænserne. Det forudsætter internationale handelsregler og et stærkt internationalt handelssystem, som kan regulere handelen, så det ikke
kun er de største handelsnationers interesser, der bliver gældende.
Dansk erhvervsliv, som er præget af små og mellemstore virksomheder, har også interesse i internationale konkurrenceregler, som hæmmer monopoldannelse og konkurrenceforvridende adfærd. Erhvervslivet har også interesser i internationale investeringsregler, som
kan fastlægge danske virksomheders rettigheder og pligter, når der investeres i udlandet.
Danske virksomheder opfører sig i det store og hele bedre end så mange andres landes
virksomheder, når de etablerer sig udenlands, og medtager på positiv vis nogle af de danske normer for, hvordan man opbygger en god virksomhed, med miljøhensyn og medarbejderinddragelse, ordentlige løn- og arbejdsmiljøvilkår og med overholdelse af såvel lan92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er et samarbejde mellem 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer.
92-gruppens organisationer arbejder blandt andet aktivt med opfølgningen af Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg, 2002.
92-gruppen består af: Arbejderbevægelsens Internationale Forum, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk International Bosætningsservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace,
Danmarks Jægerforbund, Kvindernes U-landsudvalg, Landsforeningen for Økosamfund, Mellemfolkeligt Samvirke, Natur og Ungdom, Nepenthes, Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net, Organisationen for Vedvarende Energi OVE, U-landsforeningen Svalerne,
U-landsorganisationen Ibis, WWF Verdensnaturfonden.

dets lovgivning som centrale ILO-konventioner. Dansk erhvervsliv har en interesse i international regulering, som sikrer, at man ikke udkonkurreres af virksomheder, der ikke på
samme måde tager samfundsansvar.
Danmark har også noget at byde på med hensyn til fremtidens teknologier, som i langt
højere grad må fremme bæredygtig vækst. Danmarks stærke position på markederne for
vedvarende energi og energibesparende produkter er eksempler på dette.
Endelig er der et afgørende behov for at medtænke ulandenes muligheder for at deltage i
det globale samarbejde på mere fair vilkår, end der gælder i dag. Jeg ved, du er bekendt
med vores synspunkter på skævvridningen indenfor specielt landbrugsområdet, som heller
ikke er samfundsøkonomisk optimal for et land som Danmark. Det bliver også mere påtrængende at tage stilling til Danmarks og EU’s politik vedrørende import af højtuddannet
arbejdskraft fra ulandene. Det er eksempelvis vigtigt at sikre, at der vil være tilstrækkeligt
med læger og sygeplejersker til at tage hånd om Afrikas sundhedsproblemer.
Ovenstående betyder set fra vores synspunkt, at der eksisterer en række muligheder for
positivt at samtænke danske interesser med de globale miljø- og udviklingsperspektiver.
Og udtrykt mere negativt, at en dansk politik, som formuleres alene med et dansk udgangspunkt, meget let kan komme i konflikt med en række danske interesser og politikker
på handels-, miljø- og udviklingsområdet.
Vi har ikke noget endeligt forslag til, hvordan ovenstående samtænkning bedst kan foregå,
men vi mener, der er behov for en udmelding om, at Globaliseringsrådet skal søge at indtænke netop det globale perspektiv. Hvis det globale perspektiv medtænkes vil det også
give mening at sikre deltagelse i arbejdet i Globaliseringsrådet fra miljø- og udviklingsorganisationernes side.
Vi håber, at du vil overveje ovenstående. Vi står til rådighed for et konstruktivt arbejde for
at sikre såvel Danmarks fremtidige position i den internationale arbejdsdeling som vores
globale interesser.

Med venlig hilsen

John Nordbo

