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Kære Thor Pedersen, 

 

Jeg skriver til dig på vegne af 18 danske miljø- og ulandsorganisationer i 92-gruppen.  

 

Baggrunden for vores henvendelse er forslaget fra den franske og tyske regering om at 

lægge en afgift på flybrændstof og anvende provenuet på bekæmpelse af fattigdom og 

sygdomme i Afrika. 

 

Organisationerne i 92-gruppen vil opfordre dig og den danske regering til at bakke forsla-

get op. 

 

Vi har forstået, at forslaget blev positivt modtaget af bl.a. England og Holland på mødet 

blandt EU's økonomi- og finansministre d. 17. februar. Vi forstår også, at tilhængerne har 

tilkendegivet, at de støtter, at EU om nødvendigt går enegang. Det finder vi helt afgøren-

de, idet USA’s linie i de internationale klimaforhandlinger og forhandlingerne sidste år i 

ICAO ikke gør det realistisk at forestille sig, at USA vil gå med på en international afgift. 

Også beslutninger i den amerikanske kongres gør det usandsynligt. 

 

En afgift på flybrændstof ville være et kombineret middel til begrænsning af drivhuseffekt 

og forøgelse af u-landsbistanden, som jo såvel i EU som på globalt plan ligger langt under 

det mål på 0,7% af BNP, som de rige lande har forpligtet sig til i FN.  

 

 

92-gruppen 
 

c/o/ Danmarks Naturfredningsforening 
Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

Tlf: 39 17 40 32,  39 17 40 00 
Faxnummer: 39 17 41 41  

E-mail: 92-gruppen@dn.dk 
Website: www.92grp.dk 

Koordinator: John Nordbo 

________________________ 



 

Flytrafikken bidrager med 2-3% af de samlede udslip af CO2. Men da flyene udsender de-

res udstødning i stor højde, har den en 3 gange så stor skadelig indflydelse på klimaet. 

Samtidig er flybrændstof som noget af det eneste undtaget fra brændstofafgifter, og det er 

en af de hurtigst voksende sektorer for brug af fossile brændsler. Nogle prognoser peger 

på, at flytrafikkens andel af de samlede udslip kan tredobles i løbet af de næste to årtier. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

John Nordbo, på vegne af 92-gruppen, som i denne sammenhæng tegnes af: 

 

Arbejderbevægelsens Internationale Forum 

Care Danmark 

Danmarks Jægerforbund 

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk International Bosætningsservice 

Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark 

Det Økologiske Råd 

FN-forbundet 

Folkekirkens Nødhjælp 

Greenpeace 

Kvindernes U-landsudvalg 

Mellemfolkeligt Samvirke 

Natur og Ungdom 

Nepenthes 

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net 

Organisationen for Vedvarende Energi OVE 

U-landsorganisationen Ibis 

WWF Verdensnaturfonden 

 


