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København, d. 28. januar 2005 

 

 

Kære (partileder), 

 

Alle verdens lande skal tage et stort ansvar i forhold til at sikre det globale miljø. Danmark 

bør også spille en central rolle i dette. Vi vil derfor med dette brev og vedlagte analyse op-

fordre dig til at huske på behovet for at sikre det globale miljø og miljøet i u-landene og 

give det den fornødne opmærksomhed i den kommende valgperiode. 

 

Vedlagte analyse viser, at nedskæringerne på bistanden til miljø i u-landene i de seneste 

år har været langt større end først antaget. Den officielle udmelding har været, at der var 

tale om en engangsbesparelse på 500 mio. kroner. Men i 2005 er den reelle årlige bespa-

relse på 1,6 milliarder kroner, altså mere end 3 gange så meget.  

 

Med de efterhånden alt for få afsatte midler, er det svært at leve op til Danmarks ansvar 

for at sikre den miljøindsats, der er nødvendig i ulandene for at opfylde FN’s 2015 - mål. Et 

studie fra Verdensbanken har konkluderet, at der er alt for lidt opmærksomhed om miljøet 

og dets sammenhæng med kampen mod fattigdom. Og Verdensbankens præsident har 

for nylig udtalt, at udviklingen i miljøindsatsen sker ’alarmerende langsomt’, Han påpegede 

samtidig, at hvis den nødvendige vækst i ulandene ’ikke nås på en miljømæssig bæredyg-

tig måde, vil effekten på fattigdom og velfærd være katastrofal’.  

 

Vedlagte analyse viser også, at der er behov for klare og gennemskuelige udmeldinger fra 

den kommende regering om, hvor mange midler der afsættes, og hvad de skal bruges til. 

Både modtagerlandene, organisationerne som arbejder i dem og Danida har behov for et 

præcist overblik over hvilke midler, der er til rådighed, så det kan vurderes, om det er til-

strækkeligt, og om de anvendes hensigtsmæssigt. Analysen viser, at der er for stor uklar-

hed omkring dette, og det betyder, at debatten om miljø- og udviklingsbistanden bliver 

svært fremkommelig for alle parter.
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Vi ser frem til at kunne indlede en konstruktiv dialog om Danmarks indsats over for det 

globale miljø med den kommende regering og Folketinget snarest muligt efter valget med 

særligt fokus på at: 

 

 Der bør afsættes tilstrækkelige midler til at Danmark kan være med til at sikre den 

miljøindsats, der er nødvendig for at nå FN’s 2015-mål; 

 Danmark bør vende tilbage til den gamle, bredt vedtagne politiske beslutning om at 

yde 1 procent af BNI i ulandsbistand og 0,5 procent ekstra til det globale miljø og til 

afhjælpning af katastrofer og voldelige konflikter; 

 Der meldes klart ud om, hvor mange midler der afsættes, og hvad de bruges til. 

Uden en klar og gennemskuelig udmelding om størrelsen af den reelle miljøind-

sats forsvinder grundlaget for den nødvendige demokratiske diskussion om bistan-

den; 

 Der etableres en handlingsplan for miljøindsatsen i ulandsbistanden, så det bliver 

klart hvilke resultatmål, Udenrigsministeriet sætter op, og i hvilket omfang de opnås. 

 

Med venlig hilsen 
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