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Stort tillykke med udnævnelsen til Finansminister! 

Hos Globalt Fokus1 og 92-gruppen2 har vi ventet i spænding på både Socialdemokratiets og støttepartiernes 

fælles forståelsespapir og dernæst på din udnævnelse til Finansminister. Vi ser meget positivt på jeres 

markante fokus på klima, herunder integrationen af klima og miljø i Finansministeriets regnemodeller, samt 

på jeres fremhævelse af verdensmålene for bæredygtig udvikling. Som Finansminister sidder du netop med 

ansvaret for Danmarks opnåelse af verdensmålene og dermed en bæredygtig udvikling inden for landets 

grænser.  

Vi har fulgt tilblivelsen af verdensmålene og har siden arbejdet intensivt med gennemførelsen af dem, både 

internationalt og i Danmark. I den forbindelse har vi igennem de sidste tre år haft et godt samarbejde med 

din forgænger om implementering af verdensmålene i Danmark. Der er dog stadig et stort behov for en 

forstærket dansk indsats for at sikre gennemførelsen af verdensmålene, herunder vigtige positive og 

konkrete tiltag, som den nye regering kan tage.  

I midten af juni udgav vi en SPOTLIGHT-rapport med bidrag fra flere end 25 NGO’er og med over 150 

anbefalinger til, hvordan man fra politisk side kan sikre, at Danmark lever op til verdensmålene, herunder 

både gør Danmark mere bæredygtigt og bidrager bedre på den globale scene.  

Vi håber, at du og regeringen vil være interesseret i at følge op på disse anbefalinger, og herunder også vil 

være interesseret i at se på muligheden for at udarbejde en ny handlingsplan for verdensmålene, da den 

nuværende, fra den tidligere regering, i vores øjne ikke er tilstrækkelig. Dette bør dog ikke forhindre, at 

planen om en konsekvensvurdering af alle politiske forslag gennem en screeningsmekanisme, som foreslået 

af den tidligere regering, gennemføres hurtigst muligt.  

Der er i høj grad brug for en forstærket dansk indsats, hvis Danmark skal leve op til verdensmålene, men 

også store muligheder for at Danmark kan spille en mere proaktiv og ledende rolle i den globale indsats for 

at gennemføre verdensmålene. En indsats vi håber, I vil påtage jer som ny regering i Danmark. 

På baggrund af ovenstående vil vi og en kreds af vores medlemsorganisationer gerne diskutere disse 

muligheder med dig til et møde efter sommerferien. Vi håber, at du har mulighed for det, og vi vil foreslå, 

at der findes en dato i anden halvdel af august, så alle relevante aktører er tilbage fra sommerferie. Vi 

håber, at du vil bede dit ministerium arrangere et sådant møde. 

 

De bedste hilsner,    

Formand, Globalt Fokus,    Sekretariatsleder, 92-gruppen 

Rasmus Stuhr Jakobsen   Troels Dam Christensen 

   

                                                           
1 Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i internationale 
udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter (se www.globaltfokus.dk). 
2 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling er et netværk af 23 danske organisationer, der arbejder for global 
bæredygtig udvikling (se www.92grp.dk)  
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http://www.globaltfokus.dk/
http://www.92grp.dk/

