Udviklingsminister Jan Trøjborg
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K
8. marts 2000
Kære Jan Trøjborg,
Jeg skriver til dig på vegne af 14 miljø- og ulandsorganisationer i 92-gruppen. Vi følger de
igangværende forhandlinger om en "POP-konvention"; den konvention, som tager sigte på
at udfase og eliminere udledningerne af sværtnedbrydelige organiske stoffer som DDT,
PCB og dioxin.
Vi vil opfordre dig til snarest mulig, og helst inden EU-koordinationsmødet d. 10. marts, at
melde ud, at Danmark er villig til at bidrage med additionelle midler til at finansiere
implementeringen af en POP-konvention.
Vi har svært ved at forestille os, at Danmark ikke vil bidrage til finansieringen af en sådan
konvention. Siden Rio-konferencen har Danmark arbejdet intenst for forpligtende
internationalt samarbejde om løsning af de globale miljøproblemer, ligesom det har været
et dansk synspunkt, at de rige lande bør bære hovedparten af udgifterne til den
internationale indsats.
Spørgsmålet er altså næppe, om - men i stedet hvornår - Danmark vil komme med en
udmelding om, at vi er villige til at bidrage til finansieringen af en POP-konvention. For os
at se bør det ske snarest.
Det vil være med til at lægge pres på de øvrige EU-lande for at få dem til at indtage
lignende standpunkter, hvilket vil styrke EU's position i forhandlingerne om konventionen.
EU’s linie i forhandlingerne er, at konventionen skal sigte mod eliminering af
dioxiner/furaner og indeholde klare forbud mod brug og produktion af de øvrige svært
nedbrydelige organiske stoffer, samt at der skal være så få undtagelser med så kort en
tidsfrist som muligt. Især USA og Japan har trukket i en anden retning ved at arbejde for
en konvention med få forpligtelser.
Hvis EU skal vinde u-landene for en stærk konvention, er det af afgørende betydning, at
EU-landene giver tilsagn om, at man vil medvirke til at finansiere implementeringen.
Kommer sådan en udmelding ikke meget snart, er det sandsynligt, at de fleste u-lande vil
give sig til at arbejde på at opnå undtagelser og på anden måde udvande konventionen.
En stærk POP-konvention vil vise, at verdens lande kan finde sammen om at påbegynde
det lange seje træk, der skal til for at regulere brugen af kemikalier i verden. En svag POPkonvention vil omvendt være et symbol på, at verdens lande end ikke kan håndtere de
farligste af de farlige blandt de kemiske stoffer.
Vi ser frem til at høre din udmelding i denne sag.

Med venlig hilsen
John Nordbo
på vegne af 92-gruppen, som i denne sammenhæng tegnes af:
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark
Det Økologiske Råd og Selskab
Energibevægelsen OOA
FN-forbundet
Folkekirkens Nødhjælp
Forum for Energi og Udvikling
Friluftsrådet
Greenpeace
Kvindernes U-landsudvalg
Mellemfolkeligt Samvirke
Nepenthes
U-landsorganisationen Ibis
WWF Verdensnaturfonden
Kopi til: Miljø- og energiminister Svend Auken, Grønlands Hjemmestyre, Folketingets
Udenrigsudvalg, Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

