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Ang. Biodiversitetskonventionens 10. partskonference (COP 10) i Japan, 18.-29. oktober 2010.

Kære Karen Ellemann
Den 10. partskonference i Biodiversitetskonventionen i Japan bliver et meget vigtigt møde. Her i
2010 har verdenssamfundet måtte erkende, at det oprindelige globale mål om at nedsætte tabet af
biodiversitet i 2010 ikke bliver nået. Ligeledes har EU erkendt, at heller ikke fællesskabets målsætning på området i 2010 bliver opfyldt.
Hvis nedgangen i verdens biodiversitet derfor reelt skal standses, må der langt stærkere politiske
beslutninger og handlinger til. I den forbindelse er Biodiversitetskonventionsmødet i Japan afgørende.
Vi sender dig nedenfor og vedhæftet 92-gruppens holdning til, hvad Danmark bør arbejde for i forbindelse med Biodiversitetskonventionsmødet, og håber, at du vil afse tid til at mødes med os før
COP10 for at diskutere dette.
Betydningen af en forstærket indsats frem mod 2020 – der må være stor sikkerhed for, at vi
denne gang når målet.
På COP10 skal der diskuteres en ny strategisk plan for indsatsen for 2011-2020. På baggrund af
at det ikke er lykkedes verdens regeringer at nå de oprindelige mål for 2010, er det afgørende, at
den nødvendige fornyede indsats frem mod 2020 giver større sikkerhed for at målene nås. Det er i
den forbindelse helt nødvendigt, at der skabes sikkerhed for den nødvendige indsats både via øget
finansiering og politisk og planlægningsmæssig prioritering. Danmark må arbejde for ambitiøse,
resultatorienterede og målbare mål for 2020, og en ny forpligtende international strategi med klare
delmål og tidsfrister for den nationale og internationale indsats.
En ny ABS protokol skal vedtages – hensynet til de fattigste, indfødte folk og miljøet må
sikres.
På mødet skal der efter planen vedtages en protokol for adgang til og udbyttedeling ifm. udnyttelse
af genetiske ressourcer (ABS). En sådan aftale er en væsentlig forudsætning for en fremtidig ret92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 23 danske miljø- og udviklingsorganisationer.
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.
92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Amnesty, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk International
Bosætningsservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace,
IWGIA, 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, Dansk Røde Kors (observatør)

færdig og bæredygtig udnyttelse af de genetiske ressourcer. Udviklingslandene lægger stor vægt
på en sådan vedtagelse, som en afgørende del af gennemførelsen af Biodiversitetskonventionen.
Der er hårde forhandlinger i gang og den danske indsats op til og under COP10, vil være vigtig for
at sikre en endelig aftale og vel og mærke en aftale, der er retfærdig og tilgodeser både udviklingsinteresser – herunder ikke mindst fattige lokalbefolkninger og indfødte folks rettigheder – og miljøinteresser.
Øget finansiering er en forudsætning – både direkte bidrag og nye innovative mekanismer.
En væsentlig forudsætning for at nå målet om at standse nedgangen i den globale biodiversitet er
tilstrækkelig finansiering. I øjeblikket er denne ikke til stede, og det er afgørende, at Danmark her
går i front, både mht. øget dansk støtte til udviklingslandene og mht. konkretisering, vedtagelse og
igangsætning af nye innovative finansieringsformer. Uden en sådan indsats vil den globale finansiering fortsat være utilstrækkelig og indsatsen dermed ligeså.
Andre emner som Danmark bør prioritere.
Også på en række andre vigtige områder som skovbevarelse, beskyttelse af den marine biodiversitet, samtænkning af klima og biodiversitetsindsatsen samt biobrændstoffer er der brug for en
stærk og aktiv dansk indsats.
92-gruppens synspunkter er yderligere beskrevet i det vedlagte papir, som vi håber, at du og regeringen vil tage højde for i jeres arbejde med topmødet.
Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen, på vegne af 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, som i denne
sammenhæng tegnes af:
Afrika Kontakt
Care Danmark
Danmarks Naturfredningsforening
Det Økologiske Råd
Greenpeace
IBIS
Kvindernes U-landsudvalg
Mellemfolkeligt Samvirke
Natur og Ungdom
Nepenthes
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net
U-landsforeningen Svalerne
Vedvarende Energi
WWF Verdensnaturfonden
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