
 

 

Sæt verdensmålene i spil! Den 29. maj 2019 
København 

Kære Margrethe Vestager,  

 

Nyt Europa1 og Globalt Fokus2 følger og engagerer os løbende i europæisk politik, både hver for sig, sammen og 
igennem de europæiske netværk af NGO’er, som vi er en del af – henholdsvis SDG Watch Europe og Concord Europe.  

Vi skriver til dig nu, fordi vi håber at se dig blive valgt som den kommende formand for EU-Kommissionen. Skulle det 
blive tilfældet, vil vi gerne henlede opmærksomheden på nogle politiske emner, som vi mener mangler både ørenlyd 
og genlyd i EU, men som vi samtidig mener er essentielle for EU’s fremtid.  

Overordnet anser vi bæredygtig udvikling som bevægelsesgrund og motivation for al fremtidig politik i EU. Bæredygtig 
udvikling er selvfølgelig klimaforandringer og miljøudfordringer, som heldigvis er kommet på dagsordenen i den 
seneste tid, men bæredygtig udvikling er også andre ting. Det er lighed, det er migration, det er konflikt, det er 
sundhed, det er skattebetaling, det er vækst, det er velfærd, det er ligestilling mellem kønnene og det er meget mere.   

Bæredygtig udvikling er først og fremmest den ’lim’ og gensidige afhængighed der ligger mellem økonomiske, sociale 
og miljø- og klimamæssige aspekter. Politisk handling inden for ét område har med andre ord positive og negative 
effekter inden for andre områder.  Verdensmålene for bæredygtig udvikling er for os at se dén samlende politisk 
vedtagne vision og ramme, der kan føre os og EU ind i en bæredygtig fremtid med et holistisk syn på udfordringer og 
systemiske løsninger for øje. Vi mener derfor, at EU skal gøre opnåelsen af verdensmålene centrale for al politisk 
handling i fremtiden. 

På den baggrund håber vi, at du i dit fremadrettede arbejde, forhåbentlig som formand for EU-Kommissionen, vil 
arbejde for følgende: 

- at de dele af EU-Rådets anbefalinger fra Sibiu 9. maj 2019, som anbefaler fokus på bæredygtig udvikling, 
bliver løftet ind i den nye kommission som hovedfokus.  

- at flytte ansvaret for verdensmålenes opnåelse til den, som har ansvaret for EU’s opnåelse af en bæredygtig 
fremtid, nemlig formanden for EU-Kommissionen. 

- at gøre bæredygtig udvikling til det overordnede mål for den næste Europa Kommission (2019-2024). 
- at involvere alle aktører bredt på tværs af sektorer og lande, så de kan understøtte kommissionens arbejde 

med at nå en bæredygtig udvikling. 
- at formanden for EU-Kommissionen tager ansvar for at udvikle og implementere en visionær, transformativ 

og inspirerende ”Sustainable Europe 2030” strategi, som samtlige kommissærer kan bidrage til, ved at hver 
kommissær får opstillet delmål og retningslinjer for sit arbejde, hvori positive bidrag til verdensmålenes 
opnåelse både inden- og udenfor EU’s grænser er i fokus. 

- at hver enkelt kommissær årligt skal rapportere på sit bidrag på baggrund af sociale, økonomiske samt miljø- 
og klimamæssige indikatorer.  

Vi håber, at du har læst vores brev med interesse, og vi vil med glæde understøtte dit fremadrettede arbejde med 
information, indspark, analyser eller lignende. Vi står samtidig til rådighed for eventuelle møder, skulle det blive 
aktuelt.  

De bedste hilsner, 

Formand, Nyt Europa, Lone Loklindt Formand, Globalt Fokus, Rasmus Stuhr Jakobsen 

 

                                                           
1 Nyt Europa er en NGO, der arbejder for et mere bæredygtigt og inkluderende Europa.  
2 Globalt Fokus er Danmarks største samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer engageret i 
internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. 


