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København den 14. marts 2008

Ang. behovet for øget samarbejde og koordination mellem Klimakonventionen og
Biodiversitetskonventionen
Kære Connie Hedegaard og Troels Lund Poulsen,

Det næste halve år byder på en vigtig chance for at styrke samarbejdet mellem Klimakonventionen
og Biodiversitetskonventionen, hvilket vil være helt afgørende, hvis det skal lykkes at standse de
globale klimaændringer og bevare verdens biologiske mangfoldighed.
I Klimakonventionen er rammerne for den forhandlingsproces, som skal lede frem til
klimatopmødet i København i 2009, lige nu ved at blive fastlagt. Og i Biodiversitetskonventionen
afholdes snart en partskonference, som rummer vigtige muligheder for gennembrud i
konventionsforhandlingerne, og som samtidig vil definere konventionens fokus frem til 2010.
I 92-gruppen har vi fulgt de to konventioner tæt siden Rio-topmødet i 1992, og synergi mellem
processerne er en vigtig mærkesag for os. Vi ser en tydelig forskel på de to konventioners
kompetencer og arbejdsmetoder, men samtidig et væsentligt overlap mellem de emner,
konventionerne behandler. Således er f.eks. skovbevarelse afgørende under begge konventioner,
og klimaændringer er en kritisk trussel mod verdens biodiversitet, ligesom bevarelse af
biodiversiteten er afgørende for økosystemernes evne til at modstå klimaændringer.
Derfor er koordinering og samarbejde helt afgørende for at opnå de nødvendige resultater under
de to konventioner. Men desværre oplever vi, at kommunikationen og samarbejdet mellem de to
konventioner er meget mangelfuldt, og vi ser et stort behov for en målrettet indsats for at forbedre
dette.
På mødet i regeringens COP 15-Forum i februar 2008 fremgik det, at regeringen er opmærksom
på denne problemstilling og vil arbejde for at finde løsninger, som gavner både klima, biodiversitet
og lokalbefolkningerne i verdens fattige lande. Det glæder os.
I 92-gruppen ønsker vi at gøre opmærksom på de konkrete muligheder, vi ser for at fremme
samarbejde og synergi mellem de to konventioner. Vi opfordrer til, at I udnytter disse muligheder
og gør en aktiv indsats for at bygge bro mellem konventionerne, samt at I sikrer, at den danske
indsats i de to konventioner er velkoordineret.

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer.
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.
92-gruppen består af: Afrika Kontakt, 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.

På Klimakonventionens seneste partskonference anerkendtes værdien af samarbejde mellem de
internationale processer, og i The Bali Action Plan skrev man således, at konventionens fremtidige
forhandlingsproces skal informeres af andre relevante internationale processer.
Da Biodiversitetskonventionens teknisk-videnskabelige komite mødtes i Rom i februar, blev der
fulgt op på formuleringen i The Bali Action Plan, og konventionens sekretariat er nu ved – i
konsultation med de andre Rio-konventioner – at udarbejde et forslag til Terms of Reference for en
ekspertgruppe under Biodiversitetskonventionen, som skal kunne levere rådgivning om biologisk
mangfoldighed til Klimakonventionens forhandlingsproces. Desuden fremlagdes konkrete forslag
til, hvordan kommunikationen mellem konventionernes teknisk-videnskabelige komiteer kan
styrkes. Med sådanne tiltag vil Klimakonventionen kunne drage nytte af den ekspertise og de
erfaringer, som Biodiversitetskonventionen besidder, og de to konventioner vil få mulighed for
målrettet at supplere hinandens arbejde. Det er derfor vigtigt at sikre, at der sker konkrete
fremskridt på dette punkt, når den endelige beslutning om hvilke initiativer, der skal iværksættes,
træffes til Biodiversitetskonventionens 9. partskonference i Bonn i maj 2008.
Når Klimakonventionens parter mødes i Bangkok i starten af april, skal der udarbejdes et
arbejdsprogram for opfølgningen på The Bali Action Plan. Her er det vigtigt, at døren til
Biodiversitetskonventionen og andre relevante internationale processer holdes åben, samt at
rammerne for processen konstrueres således, at der reelt vil være muligheder for at levere input til
arbejdet under Klimakonventionen.
Biodiversitetskonventionens 9. partskonference afholdes derefter i Bonn i midten af maj. Ud over
samarbejdet med Klimakonventionen vil også ulovlig tømmerhugst være et stort punkt på
dagsordenen. Hvis det lykkes at opnå fremskridt på dette område, vil det skabe bedre muligheder
for, at Klimakonventionen kan etablere en effektiv mekanisme, som giver økonomiske incitamenter
til at mindske afskovningen i troperne.
Umiddelbart efter Biodiversitetskonventionens partskonference afholdes møde i Klimakonventionens teknisk-videnskabelige komite. Eftersom dette møde også finder sted i Bonn, vil der f.eks.
være mulighed for at invitere nøglepersoner fra Biodiversitetskonventionen til mødet for at
informere om resultatet af partskonferencen samt for at levere biodiversitets-relateret input.
Kort sagt byder det næste halve år på oplagte muligheder for at skabe den nødvendige sammenhæng mellem disse to vigtige processer og derved sikre, at vedtagelserne i den ene konvention
ikke modarbejder formålet med den anden konvention men derimod styrker synergien. Vi opfordrer
til, at I som de to ansvarlige ministre på området arbejder for dette, og fra 92-gruppens side står vi
til rådighed for videre dialog om, hvordan dette kan ske.

Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen
Koordinator for 92-gruppen
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