Brev til Statsminister Anders Fogh Rasmussen
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Prins Jørgens Gård 11
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6. marts 2001
Kære Anders Fogh Rasmussen,
Jeg skriver til dig på vegne af 19 danske miljø- og ulandsorganisationer i 92-gruppen. Vi
ønsker som regeringen, at Verdenstopmødet i Johannesburg bliver en succes. Trods
omfattende økonomisk vækst i de rige lande, er det desværre ikke lykkedes på afgørende
vis at reducere de globale miljø- og udviklingsproblemer i de ti år, der er gået siden Riokonferencen.
Det er vores opfattelse, at EU må udvise globalt lederskab i processen frem mod
topmødet. Erfaringen viser, at internationale forhandlinger om miljø og udvikling ikke for
alvor kommer nogen vegne, medmindre EU-landene bliver nogenlunde enige og påtager
sig at drive processen.
Derfor vil vi opfordre dig til at arbejde for stærke konklusioner om Verdenstopmødet fra
Det Europæiske Råds møde i Barcelona.
Vi mener, at det bør fremgå tydeligt af konklusionerne, at målet for EU i Johannesburg er
en ny forpligtende aftale mellem flest mulige i- og u-lande – en ægte "global deal", hvor
begge parter yder. Det bør samtidig understreges, at en sådan aftale vil være baseret på
princippet fra Rio-erklæringen om fælles, men differentieret ansvar.
I en global deal må den rige del af verden bidrage med planer og initiativer for afkobling af
den økonomiske vækst på den ene side og miljøbelastning og øget ressourceforbrug på
den anden, ikke mindst hvad angår områder som energi, affald, kemikalieanvendelse og
biodiversitet (jf. folketingsvedtagelse V127 af 29.5.2001).
EU bør ydermere – jf. Kommissionens meddelelse om et globalt partnerskab for
bæredygtig udvikling af 13.2.2002 – klart støtte FN’s Millenium Development Goals, og
samtidig signalere vilje til at forbedre u-landenes handlesvilkår, fremme
teknologioverførsel, øge bistand og give gældslettelse.
92-gruppen vil endvidere opfordre dig til at arbejde for, at der vedtages følgende
konklusioner på EU-topmødet i Barcelona:
1. At det - i forlængelse af den nyligt vedtagne ratifikation af Kyoto-protokollen ligeledes vedtages, at EU og alle medlemslandene vil ratificere en række andre
internationale aftaler, der er indgået som led i Rio-processen, herunder Biosafetyprotokollen, PIC-konventionen samt FN-aftalen fra 1995 om fiskebestande, før
Verdenstopmødet i Johannesburg.

2. At alle EU-landene forpligter sig til at tilføre 50-100 % flere midler til den globale
miljøfacilitet (GEF) i forbindelse med forårets forhandlinger om genopfyldning.
3. At der vedtages en fælles EU-tidsplan for opfyldelse af 0,7 % målsætningen for
bistand, herunder at medlemslandene som minimum inden 2004 øger bistanden til
niveauet fra 1992 (0,45 % af BNP).
4. At EU klart tilkendegiver, at man ønsker at forbedre u-landenes mulighed for at
blive selvforsynende med fødevarer, blandt andet gennem reform og reduktion af
EU’s egen eksportstøtte til landbrugsvarer, uafhængigt af forhandlingerne i WTO.
5. At Det Europæiske Råd støtter op om Kommissionens meddelelse af 13.2.2002, og
beder Kommissionen arbejde videre med at konkretisere og skabe opbakning
internationalt til de konkrete initiativer, der nævnes i meddelelsen, herunder
initiativer på områder som forventes at stå centralt i forhandlingerne i forbindelse
med Verdenstopmødet, fx vand, energi, skov, subsidier og virksomhedernes
samfundsmæssige ansvar.
En klar opbakning fra EU’s stats- og regeringschefer til ovenstående initiativer vil sende et
positivt signal til u-landene, lede den globale forberedelsesproces videre og skabe håb om
konkrete fremskridt i Johannesburg.
Med venlig hilsen
John Nordbo,
på vegne af 92-gruppen, som i denne sammenhæng tegnes af:
Arbejderbevægelsens Internationale Forum
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark
Dansk Ungdoms Fællesråd
Det Økologiske Råd og Selskab
FN-forbundet
Folkekirkens Nødhjælp
Forum for Energi og Udvikling
Friluftsrådet
Greenpeace
Kvindernes U-landsudvalg
Mellemfolkeligt Samvirke
Natur og Ungdom
Nepenthes
Organisationen for Vedvarende Energi OVE
U-landsforeningen Svalerne
U-landsorganisationen Ibis
WWF Verdensnaturfonden
Økonet/Netværk for økologisk folkeoplysning og praksis
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