FN-forbundets repræsentantskab, forsamlet til møde lørdag den 8. december 2007, udtaler:

Klimaproblemer løses kun sammen med borgere og virksomheder
FN’s miljøtopmøde i København, december 2009, kan blive en milepæl på vej mod en mere
bæredygtig verden. Det kan også blive en fiasko. I disse dage mødes regeringsforhandlere og
repræsentanter for civilsamfund og virksomheder fra 190 lande på Bali, for at forsøge at nå til enighed
om en køreplan frem til 2009.
FN-forbundet bakker op om anbefalingerne i UNDP's seneste udviklingsrapport om, at rige lande må
udvise lederskab ved at nedbringe udledningen af drivhusgasser med mindst 80 procent af 1990niveauet inden 2050.
Desuden må de fattige landes muligheder for tilpasning til klimaforandringerne være i centrum for
ethvert internationalt samarbejde om fattigdomsbekæmpelse. Mere bistand er derfor nødvendig for at
kunne klimasikre bygninger, boliger og infrastruktur samt forebygge miljøkatastrofer.
Det er afgørende, at Bali-mødet vedtager en køreplan, der kan sikre, at reduktionsmål nås og indebærer
forpligtende tilsagn om hjælp til de fattigste lande, så de bliver i stand til at tilpasse sig
klimaforandringerne. Vi opfordrer derfor regeringen til, i forbindelse med forhøjelsen af
udviklingsbistanden at afsætte særlige midler hertil.
Danmark står som vært med et stort ansvar. Det forpligter til at demonstrere lederskab, bl.a. ved at gå
forrest i at gennemføre nødvendige tiltag, herunder naturligvis at regne udslip fra skibe og fly med i det
nationale CO2-regnskab.
Som vært skal Danmark også sikre gode rammer for, at de bedste løsninger kan nås, herunder at alle
relevante aktører har mulighed for at deltage og bidrage. Civilsamfundet og erhvervslivet er
nødvendige medspillere i at finde og gennemføre afgørende globale løsninger.
Det er derfor nødvendigt, at Danmark sikrer gode betingelser for civilsamfundets deltagelse i 2009topmødet og aktivt inddrager danske og udenlandske virksomheder, både i det officielle topmøde og
ved at sikre, at der kan afholdes et sideløbende NGO-forum, hvor også erhvervslivets medvirken i FN’s
Global Compact-initiativ kan udnyttes og styrkes.
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