4. juli 2019
Kære Mogens Jensen,
Et stort tillykke med udnævnelsen til Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk
samarbejde!
I Globalt Fokus1 har vi med glæde læst den politiske forståelse, der er indgået mellem Socialdemokratiet
og støttepartier den 26. juni 2019.
Vi er særligt positive over at læse om den nye regerings ambitioner på klimaområdet for at leve op til
forpligtigelserne i Paris-aftalen og om at arbejde for en ny klimabistand. Vi er desuden begejstrede for
at se, at aftalen indeholder et ønske om at bekæmpe fattigdom ude og ligeså vigtigt herhjemme, respekt
for internationale konventioner, samt at I vil arbejde for større lighed, bedre vilkår for afviste asylansøgere, modtagelse af kvoteflygtninge, bedre vilkår for personer med handicap, integration af klima og
miljø i Finansministeriets regnemodeller og en forbedring af uddannelsessystemet i Danmark.
I Globalt Fokus er vi klar til at understøtte jeres arbejde i Danmark og ikke mindst uden for Danmarks
grænser. Vi har knap 80 medlemsorganisationer, der sidder med ekspertise og viden inden for en række
emneområder, og som meget gerne vil inddrages i arbejdet med at indfri en række af de ovenfor nævnte
ambitioner. Fra Globalt Fokus’ side står vi til enhver tid klar som repræsentant for de danske NGO’er
eller til at formidle kontakten til de rette organisationer.
Det spændende ved jeres fælles aftale er, at I med mange af aftalens punkter indskriver en plan for opnåelsen af verdensmålene for bæredygtig udvikling. Vi er glade for, at I henviser direkte til verdensmålene i Danmarks internationale arbejde – selvom målene naturligvis også gælder for Danmark selv. I
civilsamfundet er vi i den forbindelse netop udkommet med en SPOTLIGHT-rapport, som indeholder
over 150 anbefalinger fra flere end 25 danske NGO’er til, hvordan man politisk kan bidrage til opnåelsen
af verdensmålene. Vi håber derfor på, at du på baggrund af den fælles aftale indgået mellem jer og støttepartierne vil arbejde for, at:
-

-

verdensmålenes opnåelse ikke kun ses i et internationalt perspektiv, men først og fremmest tilgås ud fra at løse de udfordringer indenfor bæredygtighed, vi har herhjemme i Danmark.
den nye regering udarbejder en handlingsplan for, hvordan regeringen vil opnå verdensmålene
i Danmark og sammentænke det med Danmarks internationale indsats. Handlingsplanen kan
eventuelt sammentænkes med den handlingsplan på klimaområdet, som der lægges op til i jeres
aftale. Handlingsplanen bør bl.a. indeholde en screeningsmekanisme af al fremadrettet dansk
lovgivning i henhold til opnåelsen af verdensmålene.
du som minister på flere vigtige områder opstiller egne konkrete succeskriterier for at bidrage
til opnåelsen af verdensmålene.
Statsminister Mette Frederiksen bliver ansvarlig for at opnå verdensmålene i Danmark.

Vi ser frem til samarbejdet med dig og dine kollegaer, og vil med glæde mødes over en kop kaffe til en
snak om ovenstående. I er til enhver tid velkomne til at række ud til os.
De bedste hilsner,
Formand, Globalt Fokus,
Rasmus Stuhr Jakobsen

Globalt Fokus er Danmarks største samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i internationale udviklings-, miljø- og humanitære aktiviteter. Læs mere om Globalt Fokus her.
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