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Klimakommissionens rapport fortjener stor 

ros for, at den anbefaler, at et Danmark 

uafhængigt af fossile brændsler skal realise-

res ved, at vores energisystem omstilles til 

100 % vedvarende energi inden 2050. Med 

andre ord en omstilling uden brug af uac-

ceptable, ikke-bæredygtige teknologier som 

atomkraft og kulkraft med CCS (CO2-

fangst og -lagring) – og uden inddragelse af 

kreditter. 

 

Klimakommissionens langsigtede mål er 

helt i tråd med den danske befolknings 

ønsker. En ny opinionsundersøgelse lavet af 

TNS Gallup for Greenpeace viser, at 87 % 

af befolkningen er enig eller overvejende 

enig i, at vi skal omstille det danske energi-

system til 100 % vedvarende energi inden 

2050. 

 

Den energirevolution som Klimakommissi-

onen nu lægger op til, står imidlertid i skarp 

kontrast til den kulsorte klima- og energipo-

litik, som regeringen har ført i de seneste ni 

år. En politik, som netop overvejende har 

været baseret på køb af kreditter fra udlan-

det i stedet for hjemlige reduktioner. I rege-

ringens allokeringsplan, der beskriver, 

hvordan man vil opfylde målet om 21 % 

reduktion i drivhusgasudslippet i 2008-12,  

udgjorde kreditter således 68 % af de 13 

mio. tons årligt, der manglede (mankoen) 

for at nå målet. 

 

Regeringen er allerede få dage efter på 

kollisionskurs med Klimakommissionen 

vedrørende CCS. Lykke Friis har udtalt, at 

hun ikke vil udelukke CCS på forhånd, og 

statsministeren sagde i folketingets åbnings-

tale bl.a., at ”muligheden for at fjerne CO2 

fra kul” kan vise sig attraktiv. Et kulkraft-

værk med CCS betyder ikke blot fortsat 

afhængighed af kul – men op til 30 % mere 

kul for samme elproduktion. 

 

Spørgsmålet er, om regeringen reelt ønsker 

en omstilling til 100 % vedvarende energi – 

den omstilling, som Klimakommissionen 

siger, skal starte nu, hvis man vil den. Op-

positionen siger, at de vil. Og et stort flertal 

i befolkningen bakker op. 

 

Nu skal ærmerne smøges op. Der er brug 

for roadmaps, investeringsplaner og virke-

midler, der på én gang igangsætter den 

mere langsigtede omstilling til 100 % ved-

varende energi og samtidig på hjemmebane 

opfylder det ambitiøse klimamål i 2020 – 

mindst 40 % reduktion af drivhusgas-

udslippet i forhold til 1990 - som er Dan-

marks bidrag, hvis det globale 2 graders-

mål skal kunne nås med rimelig sandsyn-

lighed.

 

 

Et Danmark uafhængigt af fossile brænd-

stoffer har været regeringens vision siden 

2006. Med Klimakommissionens rapport 

kalder situationen nu kraftigere end nogen-

sinde på beslutninger, som kan tage os fra 

vision til virkelighed.  



  
 

Danmark kan blive et forbillede og eksem-

pel til efterfølgelse. Danmark har pga. erfa-

ringerne med at indpasse store mængder 

vindenergi og biomasse i energisystemet 

særligt gode forudsætninger for at blive en 

rollemodel for alle lande, som i de kom-

mende år vil begynde at søge veje ud af den 

fossile afhængighed. Derfor må de danske 

politikere nu træffe en verdenshistorisk 

beslutning. 

 

Regeringen bør fremlægge en lov, som 

sætter en stopper for etablering af nye ener-

gianlæg baseret på fossile energikilder. Set i 

lyset af Klimakommissionens rapport vil 

det være hovedløst at etablere nye anlæg, 

som så må skrottes igen få år efter, hvis 

visionen skal realiseres. 

 

 

Bygning af nye anlæg til den kollektive 

forsyning af el og varme baseret på fossile 

energikilder bør forbydes. Også modernise-

ringer af anlæg med henblik på at levetids-

forlænge eller at øge andelen af kulfyring 

bør afvises. Endelig bør loven sikre, at det 

er tilstrækkeligt attraktivt for husstande at 

skifte til f.eks. solvarme, jordvarme eller 

varmepumper, når oliefyret er ved at være 

udtjent. 

 

 

Det kræver en smule politisk mod at sige 

endegyldigt farvel til de fossile energikil-

der, men det vil helt sikkert være en beslut-

ning, der vil blive lagt mærke til ude i ver-

den. Vi vil kunne vise, at det er muligt at 

have et velfungerende velfærdssamfund, 

som ikke er afhængig af kul, olie og gas. 

 

En beslutning om at overgå til 100 procent 

vedvarende energi vil også brande Danmark 

positivt. Det vil være en håndsrækning til 

de mange danske virksomheder, der har 

teknologien og er parate til at levere løsnin-

ger på klimaproblemet. Samtidig vil beslut-

ningen være med til at udslette det noget 

tågede billede, som de seneste års danske 

zigzag-kurs i klimapolitikken har skabt. 

  

 

 

Under fremlæggelsen af Klimakommissio-

nens rapport kaldte kommissionens for-

mand Katherine Richardson biomasse for 

en spændende, men også en udfordrende 

energikilde i fremtiden. Det kan Danmarks 

Naturfredningsforening ikke være mere 

enig i. Men der er store forskelle på, hvad 

kommissionen og vi mener, er ansvarlig og 

realistisk brug af biomasse.  

 

Klimakommissionen bruger biomasse som 

en fælles betegnelse, der dækker over alt 

biologisk materiale, hvad enten det er bio-

masse fra skov, natur eller landbrug til 

biogas fra husdyrgødning og affald. Alt i alt 

skal disse kilder forsyne Danmark med 

cirka 230 petajoule (PJ) energi ifølge kom-

missionen. 

 

 

I Danmarks Naturfredningsforening er vi 

kede af den sammenblanding af æbler og 

pærer. Affald er ikke en energiforsyning, vi 



  
 

skal fremme, men en vi skal begrænse. Og 

produktionen af energiafgrøderne, som 

ifølge Klimakommissionen skal bidrage 

med 119 PJ til fremtidens energiforsyning, 

er sat urealistisk højt, så længe der ikke 

lægges op til, at der skal produceres færre 

fødevarer, f.eks. ved at producere lidt min-

dre foder til vores husdyr. I øjeblikket læg-

ger husdyrene beslag på op mod 85% af 

landbrugsarealet.  

 

 

Det er bare ikke kommissionens holdning, 

at justere landbruget i den retning. De me-

ner i stedet, at landbruget skal dyrkes mere 

intenst og effektivt end i dag, så der kan 

blive plads til energiafgrøderne. Men det 

hænger ikke sammen med regeringens eller 

vores visioner om at udbrede økologien i 

Danmark.  

Et andet skrækscenarie er, at vi i Danmark i 

fremtiden vil importere store mængder af 

biomasse. Her må Danmark tage et globalt 

ansvar og ikke basere vores energiforsyning 

på import af biomasse, som i yderste kon-

sekvens kan betyde fældning af regnskove. 

 

I stedet opfordrer Danmarks Naturfred-

ningsforening regeringen til at få øjnene op 

for biomasse fra skov, der har mange forde-

le. Skoven er ikke afhængig af vejr og vind 

eller høst på bestemte tidspunkter, og skal 

hverken gødes eller have sprøjtegift for at 

give et godt udbytte. Desuden kan skoven 

binde og lagre CO2, og så kan den ikke 

mindst øge naturarealerne i Danmark og 

skabe rekreative områder. Det håber vi i 

Danmarks Naturfredningsforening, at rege-

ringen vil arbejde videre med. 

  

 

Det er alt i alt en imponerende rapport med 

40 anbefalinger, som Klimakommissionen 

har udsendt. Når man ser på transportsiden, 

er det fint, at Klimakommissionen lægger 

stor vægt på betydningen af et intelligent 

energisystem, og vigtigheden af elbiler som 

led heri, samt at vi i en overgangsperiode 

bliver nødt til at supplere de rene elbiler 

med plug-in hybridbiler – det er dem, der 

har batteri, som kan oplades, men har en 

benzin- eller dieselmotor som reserve.  

Der er dog også nogle mangler i rapporten. 

F.eks. er anbefalingen af en kørselsafgift ret 

løst formuleret, og der mangler trængsels-

afgift (bompenge) i de store byer. Sådanne 

afgifter er nødvendige for at dæmpe den 

forurenende biltrafik til fordel for tog, bus-

ser og cykler.   

 

 

Klimakommissionen undervurderer effekt-

en heraf, idet den ser på tiltag hver for sig.  

Den siger således, at selv omfattende over-

flytning fra bil til kollektiv trafik og cykling 

vil blive ædt op af stigende biltrafik. Men 

denne stigning skal jo netop dæmpes via 

afgiftspolitikken, samtidig med at vi forbed-

rer forholdene for cykling og kollektiv 

trafik. Vi skal have en simpel kørselsafgift, 

indtil roadpricing bliver muligt.  

 

 

Vi er enige i forslaget om, at også de så-

kaldte plug-in hybrid biler får lempet deres 

afgift. Vi har her selv foreslået Folketinget 

en delvis afgiftsfritagelse, som er større jo 

længere rækkevidde bilens batteri har på en 

opladning, se www.ecocouncil.dk. 

Flybrændstof er i dag helt afgiftsfritaget og 

det forvrider konkurrencen for de langt 

mere miljøvenlige tog. Danmark bør indfø-

re en passagerafgift på fly og på EU-niveau 

arbejde for afgifter på flybrændstof.  



  
 

 

 

 

”Der er mange aspekter ved biobrændstof-

fer der gør, at sagen ikke er så klar.” Sådan 

skriver Klimakommissionen i deres rapport, 

der udkom d.28. sep. I rapporten anerkender 

Klimakommissionen, at der er problemer 

med biobrændstoffer i forhold til klimabe-

lastning, fødevareproduktion og knaphed på 

biomasse. 

 

Både for miljøet, verdens fattigste og os 

selv er det en god nyhed, at Klimakommis-

sionen anerkender, at biobrændstof ikke er 

uproblematisk.  Biobrændstof (som produ-

ceres af biomasse) har hidtil været brandet 

som ’den miljørigtige benzin’, men virke-

ligheden er, at der er adskillige miljømæssi-

ge problemer forbundet med det. Heriblandt 

udledning af NO3, skovrydning og en ener-

gikrævende proces (baseret på fossile 

brændstoffer). 

 

 

Socialt set er biobrændstof heller ikke bæ-

redygtigt. Når vi bruger fødevarer som 

majs, hvede og palmeolie til at producere 

biobenzin og -diesel, presser det priserne på 

fødevarerne op. Det er et stort problem for 

verdens fattige, der i forvejen bruger op til 

80% af deres indkomst på mad. OECD 

vurderer, at 1/3 af de stigende priser på 

landbrugsvarer i de kommende år vil skyl-

des vores produktion af biobrændstof.  

Endeligt er biobrændstof ikke et holdbart 

bud på vedvarende energi for os selv. For 

på længere sigt vil vi i takt med verdens 

stigende befolkning blive konfronteret med 

et uundgåeligt problem: land til opdyrkning 

er en knap ressource. 

 

 

Vi håber, at regeringen vil lytte til Klima-

kommissionens anbefalinger, når den skal 

udforme et nyt energiudspil. For de skadeli-

ge konsekvenser af biobrændstof vokser, 

mens bevidstheden om konsekvenserne 

fortsat er lav – i EU, såvel som på globalt 

plan.  Vi håber derfor, at regeringen vil lade 

Danmark gå i spidsen. Vi må ikke glemme 

meningen med at skifte til vedvarende 

energi: Vi skal satse på energikilder, der er 

bæredygtige for både miljø og mennesker.

 

 

 

 

 

Den sidste forhandlingsrunde inden næste 

klimatopmøde, COP16, som bliver afholdt i 

Cancun i Mexico til december, blev afholdt 

i Tianjin i Kina her i starten af oktober. 

Forhandlingsrunden gav ikke det store 

skridt fremad, som alle havde håbet på. Selv 

om der var konstruktive diskussioner inden-

for flere områder, som f.eks. skovbevarelse 



  
 

og muligheden for at etablere en ny interna-

tional fond til finansierings af ulandenes 

klimaindsats, så står parterne stadigvæk 

langt fra hinanden når det handler om de 

store og følsomme emner.  

 

 

Alle taler om, at COP16 skal levere en 

balanceret pakke af beslutninger, som kan 

skabe grundlaget for, at en ny international 

aftale skal kunne vedtages ved COP17 i 

Sydafrika i 2011. Så snart ordet "balance" 

er sagt stopper enigheden dog. Alle vil have 

en balanceret pakke, der fremmer egne 

interesser og da rige og fattige lande har 

meget forskellige interesser, bliver det 

svært at enes.  

Ulandene vil - som det også er aftalt fra 

tidligere møder - have en ny forpligtelses-

periode for Kyotoprotokollen, der regulerer 

de rige landes udslip. Den nuværende for-

pligtelsesperiode ender i december 2012, og 

da der også skal være tid til at ratificere en 

aftale efterfølgende, skal en ny periode 

vedtages ved COP16. De rige lande vil have 

mekanismer til kontrol og rapportering af 

ulandenes, og specielt Kinas, initiativer.  

EU kan gå med til en ny forpligtelsesperio-

de for Kyotoprotokollen og Kina ser ud at 

kunne bevæge sig i forhold til øget kontrol. 

USA har dog ikke noget at tilbyde. De har 

kun krav til de andre parter og magter ikke, 

at komme med noget selv.  

 

 

Hvis COP16 skal blive en succes, skal USA 

kunne tilbyde noget. Alternativet er at gøre 

som Kinas chefforhandlere har foreslået: at 

forhandlingerne kører videre uden USA. 

Det ville dog være meget skidt for klimaet, 

hvis én af verdens allerstørste udledere af 

CO2 ikke deltog. Pilen peger derfor nu på 

USA.

 

 

 

Nu mobiliseres verden for at stoppe tilba-

gegangen i den biologiske mangfoldighed. 

Aldrig har det været vigtigere for verdens 

nationer at løfte blikket, vise handlekraft og 

enes om en ambitiøs plan for biodiversiten 

globalt. Den biologiske mangfoldighed 

forarmes dag for dag med mærkbare konse-

kvenser for naturen og vores velfærd kloden 

rundt. Hårdest rammes verdens fattige. De 

mister deres eksistensgrundlag når økosy-

stemerne svækkes og kollapser. 

 

 

Når 92-gruppen rejser til Japan for at delta-

ge i biodiversitetskonventionens 10. parts-

konference, COP 10, her i oktober, er det 

for at holde verdenssamfundet fast på den 

kurs, der blev stukket ud i Rio de Janeiro i 

1992.  

 

Med de sidste 10 års kontinuerlige tilbage-

gang, trods et globalt mål om at have brem-

set tabet af biologisk mangfoldighed i 2010, 

er der behov for langt mere ambitiøse mål 

og forpligtigende aftaler globalt. Her må 

alle levere – også den danske regering.  

92-gruppen forventer blandt andet, at par-

terne under COP 10 bliver enige om en 

protokol om Access and Benefit Sharing, 

som skaber klare og retfærdige rammer for 



  
 

adgangen til og ligelig fordeling af udbyttet 

ved udnyttelse af genetiske ressourcer. 

Juridisk bindende forpligtelser som sikrer 

fattige og oprindelige folks rettigheder, at 

udnyttelse af de genetiske ressourcer frem-

mer bæredygtig udvikling i udviklingslan-

dene, og at beskyttelse af den biologiske 

mangfoldighed bliver en realitet, er vigtige 

elementer i en ny protokol.  

 

Enighed om en ny protokol vil bane vejen 

for andre helt afgørende initiativer under 

partskonferencen. Det er essentielt at opnå 

enighed om et nyt globalt mål for bevarelse 

af biodiversitet og en ny strategisk plan 

indeholdende delmål og virkemidler, som 

gør indfrielse af målene realistiske inden for 

en 10-årig horisont. En global strategisk 

plan for biodiversitet er en hjørnesten i en 

global bæredygtig udvikling.  

 

 

Skal en ny strategi omsættes til virkelighed 

med mærkbare positive effekter, skal Bio-

diversitetskonventionen tilføres øget finan-

siering. Verdenssamfundet må indse, at 

investering i biodiversitet ikke er en udgift 

for samfundet men en investering for livet.

 

 

 

FN-tiåret (2005-2014) for Uddannelse for 

Bæredygtig Udvikling (UBU) er i 2010 

halvvejs. Tiåret blev vedtaget som en udlø-

ber af Johannesburg konferencen om bære-

dygtig udvikling i 2002. Erfaringerne viste, 

at arbejdet med en bæredygtig udvikling 

ikke kan lykkes uden en kraftig intensive-

ring af uddannelse for bæredygtig udvik-

ling. En indsats hvor handlingskompetencer 

er vigtige, og hvor der derfor lægges vægt 

på samspillet mellem teoretiske kundskaber, 

praktiske færdigheder og værdiprioriterin-

ger og holdninger.  

 

 

Uden en sådan indsats kan vi ikke nå frem 

til en bæredygtig udvikling, hvor kommen-

de generationer har samme muligheder som 

os. Tiåret er en international udviklingspro-

ces for uddannelse for bæredygtig udvikling 

med et bredt spekter af aktiviteter i forskel-

lige lande og på forskellige niveauer.   

 

 

Hvis det skal lykkes at skabe bæredygtig 

udvikling, er det nødvendig, at Danmark 

gør en større indsats ifm. ti-året og uddan-

nelse for bæredygtig udvikling i det hele 

taget. Derfor er der brug for en markering 

af, at vi nu er over halvvejs inde i FN-tiåret, 

og en markering der samtidig formulere 

politiske mål for, hvad der skal nås i den 

sidste halvdel af tiåret.  

 

Civilsamfundet må tage sagen i egen hånd, 

og invitere beslutningstagere og politikere 

til en halvvejs-markering, der samtidig 

overlevere en række anbefalinger om hand-

ling til politikerne. For der er brug for et 

større politisk ejerskab på området, såvel 

hos regeringen som hos resten af Folketin-



  
 

get. Den klimakrise vi befinder os i, kan 

ikke løses uden en uddannelsesmæssig 

omstilling, der arbejder med på de frem-

tidsvisioner som f.eks. klimakommissions-

rapporten netop har meldt ud. 

Øko-net, 92-gruppen og Idébanken fra 

Norge inviterer derfor, d. 10. november til 

en dansk halvvejskonference for FN-tiåret 

for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 

på Christiansborg, hvor status for ti-året og 

den danske og internationale indsats vil 

blive gennemgået, og en række anbefalinger 

til regeringen og Folketinget om de nød-

vendige initiativer i den sidste halvdel af 

tiåret vil blive præsenteret. 

 

Læs mere om halvvejskonferencen i kalenderen i dette nyhedsbrev og på www.eco-info.dk – og 

om UBU på www.ubu10.dk  

 

 

 
Det første drejer sig om manglen på en klar 

‘handlingsplan’ op til deadline i 2015. Den 

danske FN-ambassadør, Carsten Staur, 

understregede, som han gjorde på FN-

forbundets Christiansborg-konference i maj, 

at det drejer sig om: ‘Implementering, im-

plementering og så igen implementering.’ 

Men hvordan etablerer man effektiv harmo-

nisering mellem donorer og koordinering 

med modtagerlandene? Og hvordan sikrer 

man, at løfterne om bistand bliver opfyldt 

og retningslinjerne fra slutdokumentet bli-

ver fulgt? Slutdokumentets afsnit om en 

‘action plan’ giver ingen hjælp i så hen-

seende, og beslutningen om at gøre status 

ved et nyt topmøde i 2013 er højst en løftet 

pegefinger.  

  

 

 Endvidere blæser løfterne om ‘ fair handel 

og bistandsfinansiering’ fortsat i vinden. 

Præsident Obama argumenterede i sit ind-

læg under topmødedebatten kraftigt for en 

visionær afslutning af Doha-runden, som: 

‘hjælper ikke bare de store, ekspansive 

udviklingslande, men alle lande’. Men 

bortset fra et løfte fra den nye engelske 

vice-premierminister, Nick Clegg, om at nå 

0,7 % af BNP i 2013, var der larmende 

tavshed om ekstra bistandsmidler. Derimod 

var der mange henvisninger til den økono-

miske krises finanspolitiske realiteter. 

Obamas retoriske appel til alle donorer: 

‘Lad os opfylde vores gensidige forpligtel-

ser’, blev mødt med spontant bifald fra 

salen. Men som New York Times bemær-

kede i en leder med titlen ‘Missed Goals’ 

dagen efter, så var der ikke meget konkret i 

hverken appel eller modtagelse: ‘Talk is 

cheap. They have to deliver.’  

 

Endelig er der det store spørgsmålstegn om 

‘dansk opfølgning’. Kvantitativt ikke den 

største effekt i de globale anstrengelser, 

men symbolsk af væsentlig betydning både 

i forlængelse af ansvaret for slutdokumentet 

og af historiske årsager. Vil Danida opprio-

ritere støtten til landbruget og sikre, at ind-

satsen faktisk når de fattige i udviklingslan-

dene? Er man parat til at overveje nye me-

toder i bistanden til den private sektor, som 

inkluderer fattige erhvervsdrivende og ikke 

mindst kvinder? Og bistandsprocenten?  

Vi er blandt de lande, som bruger den øko-

nomiske krise som undskyldning for ned-

skæringer trods løfter om det modsatte. Er 

vi nu parat til at holde løfterne?  

Danmark har i mange år været ‘rollemodel’ 

i donorkredsen. Det forpligter. 

http://www.eco-info.dk/
http://www.ubu10.dk/


  
 

 

 

Så klar var Tanzanias premierminister Mi-

zengo Peter Pinda ved Lars Løkke Rasmus-

sens side event om inklusiv vækst og be-

skæftigelse under det netop overståede FN 

topmøde i New York om 2015 Målene.  

Han afviste ideen om, at velstand skabt af 

høje vækstrater automatisk siver ned og 

gavner de fattigste befolkningsgrupper.   

 

 

Både premierminister Pinda og Liberias 

præsident Ellen Johnson-Sirleaf, som også 

deltog i statsministerens side event, kom 

med en række bud på, hvordan vækst-

initiativer skal skrues sammen for at bidra-

ge til opfyldelsen af det første 2015-mål om 

at halvere antallet af ekstremt fattige, men 

erkendte samtidigt, at det ikke er nogen 

simpel sag.  

 

Præsident Johnson-Sirleaf talte på baggrund 

af Liberias historie som ’failed state’ om 

vigtigheden af modne institutioner og en 

robust forfatningsproces, samt at alle – især 

folk i landområder – skal have adgang til 

læring og sociale ydelser. At skabe sociale 

muligheder for liberianere er med til at 

genetablere deres værdighed, og folk kræ-

ver simpelthen, at vækst skal være inklusiv.  

Premierminister Pinda insisterede på, at 

fattige befolkningsgrupper skal involveres 

direkte i vækstinitiativer – ellers virker de 

ikke. Begge understregede landbrugssekto-

rens enorme betydning for deres landes 

muligheder for at bekæmpe sult og fattig-

dom.  

 

Under forhandlingerne om topmødets slut-

dokument var det især Danmark og Sydko-

rea, som pressede på for at få inkluderet 

økonomisk vækst og den private sektors 

rolle i dokumentet. Men selv om stort set 

alle bruger ordene ”inklusiv vækst”, så 

havde kun få under topmødet et bud på, 

hvordan økonomiske politikker præcist skal 

skrues sammen for at løfte en milliard men-

nesker ud af sult og 1,4 milliarder ud af 

ekstrem fattigdom.  

 

 

Hvordan den danske regering vil føre sin 

nye udviklingspolitik, der har stort fokus 

netop på privatsektordrevet vækst, ud i 

livet, står endnu uklart, og udviklingsmini-

ster Søren Pind lovede i New York at over-

veje at etablere en gruppe, som ser på, 

hvordan vækstinitiativer med bistandspenge 

kommer de fattigste til gode. 

 

 

 

 

 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fik 

ved den danske side event om inklusiv 

vækst og beskæftigelse under FN’s 2015 

topmøde klar besked om, at Afrikas unge er 



  
 

nøglen til at skabe vækst og fremgang i 

Afrika. 

 

”Vi er den menneskelige kapital i Afrika, 

og vi vil have anerkendelse. Vi er Afrikas 

fremtid,” sagde 25-årige Ibrahim Ceesay, 

som repræsenterer Det Afrikanske Ung-

domspanel, der har rådgivet den danske 

regerings Afrika Kommission.  

 

Afrikas unge vil være med til at tage be-

slutningerne for deres egen fremtid og rakte 

en hånd ud til Statsministeren om at fortsæt-

te samarbejdet. De unge vil være med til at 

overvåge og følge op på de mange initiati-

ver omkring 2015-målene for at sikre, at 

hjælpen skaber en bæredygtig vækst og 

hjælper de fattigste. 

 

 

Lars Løkke Rasmussen og det fornemme 

panel med præsidenten fra Liberia Ellen 

Johnson-Sirleaf og Tanzanias premiermini-

ster Mizengo Kayanza Peter Pinda fik også 

at vide, at det vil være selvmord for Afrika, 

hvis ikke klimaforandringerne bliver brem-

set. Verdens ledere lod en enestående chan-

ce for at opnå en fair og bindende klimaaf-

tale passere i København sidste år under 

Danmarks lederskab, sagde Ibrahim Ceesay 

på vegne af ungdomspanelet. 

”Hvis ikke klimaforandringerne bliver 

bremset, vil vi ikke kunne nå 2015 Målene i 

Afrika.”  

 

 

Statsministeren takkede de unge for deres 

bidrag i debatten og var glad for, at der nu 

var unge, der ville være med til at sikre, at 

Afrika Kommissionens anbefalinger bliver 

omsat til handling. Lars Løkke Rasmussen 

lovede, at finde en måde hvorpå samarbej-

det med Det Afrikanske Ungdomspanel kan 

fortsætte.  

Det Afrikanske Ungdompanel består af 60 

unge afrikanere fra 23 lande. Initiativet til 

panelet blev taget af NGO-Forum tilbage i 

2008 med støtte fra den danske Afrika 

Kommission. 

 

Det Afrikanske af 60 unge afrikanere fra 23 lande. Initiativet til panelet blev taget af tilbage i 

2008 med støtte fra den danske Afrika Kommission. 

 



  
 

 

  

Onsdag d. 10. november  

kl. 12.00-17.00 

Fællessalen på Christiansborg  

København 

 

Uddannelse for en nødvendig bæredygtig omstilling  

– hvad skal Danmark gøre? 

Ved Øko-net, 92-gruppen og Idébanken 

 

Dansk halvvejskonference for FN-tiåret (2005-2014) for Uddannelse for Bære-

dygtig Udvikling – med anbefalinger til regeringen og Folketinget om initiativer 

i den sidste halvdel af tiåret. 

 

Konferencen er gratis.  

Sidste frist for bindende tilmelding er fredag d. 5. november 2010. 

Tilmeld skal ske via e-mail: eco-net@eco-net.dk eller tlf. 62 24 43 24. 

Der er bindende tilmelding til konferencen – med en no-show fee på 250 kr. (evt. 

framelding skal ske senest mandag d. 8. november, ellers sendes der efterfølgen-

de en faktura). 

Yderligere oplysninger: 

http://www.eco-info.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, bære-

dygtighed 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  

 

Nyt om grønne og økologiske arrangementer fra hele landet på:  

www.eco-info.dk  
 

 92grp@92grp.dk 

mailto:92grp@92grp.dk

