
 

 
 

92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 22 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, 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, VedvarendeEnergi, U-landsforeningen Svalerne, U-landsorganisationen Ibis, WWF Verdensnaturfonden, 
Dansk Røde Kors (observatør). 

Til  
Undervisningsminister 
Tina Nedergaard 
Undervisningsministeriet 
Frederiksholms Kanal 21 
1220 København K 
 
Den 10. februar 2011 
 
 
Ang. den danske indsats for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 
 
 
Kære Tina Nedergaard 
 
Uddannelse og viden er afgørende forudsætningen for et bæredygtigt dansk samfund. 
Derfor har 92-gruppen længe fulgt den danske indsats for Uddannelse for Bæredygtig 
Udvikling (UBU), herunder arbejdet med FN ti-året for Uddannelse for Bæredygtig 
Udvikling (2005-2014). 
 
I den forbindelse har vi deltaget i – og bidraget til – udarbejdelsen af den danske strategi 
for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i forbindelse med FN ti-året, som kom i 2008.   
 
I november 2010 arrangerede vi en halvvejskonference for ti-året på Christiansborg, med 
deltagelse af en række internationale kapacitetspersoner samt repræsentanter fra de 
politiske partier, for at gøre status over den danske indsats. 
 
Vores konklusion efter halvvejskonferencen er, at selv om den danske strategi for UBU 
kom i 2008, er indsatsen i Danmark stadig meget mangelfuld og fragmenteret. Uden en 
betydeligt styrket indsats vil det ikke lykkes at omstille Danmark til bæredygtighed i globalt 
perspektiv. Dette er ikke bare bekymrende ift. Danmarks globale ansvar men i lige så høj 
grad i forhold til, at viden og uddannelse om bæredygtig udvikling er en afgørende 
forudsætning for udviklingen af det erhvervsliv, vi som danskere skal leve af i fremtiden. 
 
I forbindelse med konferencen fremlagde 92-gruppen en række anbefalinger til den 
danske regering for at styrke indsatsen med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. 
Anbefalingerne vedlægges her. De er alle vigtige i forhold til en styrket dansk indsats, men 
hvis vi skal fremhæve én, er det ønsket om, at der udarbejdes en handlingsplan for den 
danske indsats. Siden den danske strategi kom i 2008 har der ikke været en handlingsplan 
for at følge op på denne. Vi mener, at den danske strategi bør revideres for at sikre en 
bredere og mere ambitiøs indsats, og at der skal udarbejdes en handlingsplan der sikrer 
gennemførelsen af strategien. 
 
Vi håber, at du som ansvarlig minister for en væsentlig del af den danske indsats for 
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling vil arbejde for at styrke den danske indsats, 
herunder sikre udarbejdelsen af den nævnte nationale handlingsplan. 

 

92-gruppen 
 

c/o CARE Danmark 
Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N 

Tlf: 35 245090 ell. 35 245092 
e-mail: tdc@92grp.dk 

Website: www.92grp.dk 
Koordinator: Troels Dam Christensen 

________________________ 



 

 

 
Vi vil i den forbindelse gerne i nærmere dialog med dig om mulighederne, og holder gerne 
et møde med dig om sagen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Troels Dam Christensen 
Koordinator, 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling     
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


