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D. 21. februar 2008 indsendte Tony Andersen fra VesterGror/det Internationale Permakultur
Netværk en ansøgning om støtte til et arrangement i DGI‐byen i forbindelse med FN´s
Klimakonference 2009.
D. 28. februar holdes et møde mellem Levende Hav ved John Holten‐Andersen (JHA) og 92‐
gruppens sekretariat ved Troels Dam Christensen og Tove Ryding om afholdelse af et
græsrodsklimaforum under COP15. 92‐gruppen lover at indkalde til et bredere møde for alle
NGO’ere om emnet.

Marts

D. 2. marts stiftes Klimabevægelsen. Der afholdes en workshop for alle, der vil være med til
at arbejde for et Klimaforum under COP15. Denne workshop resulterer i en række møder i
marts og april om indholdet i og rammerne for et Klimaforum. Her annoncerede Tony
Andersen et møde i DGI‐byen omhandlende organiseringen af en Græsrøddernes
Klimakonference (den samme som Tony indsendte ansøgning vedr. 21. februar). Invitationen
blev samtidig sendt ud til et stort antal organisationer, herunder 92‐gruppen.

April

Den 4. april afholdte Tony Andersen mødet i DGI‐byen for at tale om Græsrøddernes
Klimakonference. Bente Hessellund Andersen (BHA) og Safania Eriksen fra NOAH og Rikke
Fog‐Møller fra Klimabevægelsen deltog.
D. 24. april afholdes et møde for en bred kreds af folk på Christiansborg om ESF, Klimaforum
og 92‐gruppens rolle. Det blev besluttet at lave et oplæg til 92‐gruppen, hvor Klimaforum‐
tanken skitseres og hvor 92‐gruppen opfordres til at engagere sig.

Maj

D. 7. maj holdes møde hos CARE indkaldt af 92‐gruppen. Der deltager ca. 30 personer fra en
bred vifte af organisationer. Her fremlagdes forslaget til Klimaforum og kredsen opfordredes
til at bakke op om ideen. Troels Dam Christensen meddeler at 92‐gruppen som sådan ikke
har mandat til at engagere sig i et sådant Forum, hvilket dog ikke forhindrer de enkelte
medlemmer i at gøre det. BHA opfordrede 92‐gruppen til klart at melde tilbage til det
politiske system, at man ikke havde intentioner om at afholde et klimaforum. Resultatet
bliver at der indkaldes til et særligt møde for alle interesserede d. 15. maj i Demokratihuset
på Vesterbro.
D. 15. maj stiftes initiativet ”Civilsamfundets Klimaforum”. Der dannes et foreløbigt
sekretariat.

D. 27. maj er der COP15 dialogmøde i Udenrigsministeriet (UM). JHA præsenterer forslaget
om et Klimaforum og spørger hvad UM har tænkt sig at stille op med 10.000‐20.000
aktivister i København under topmødet? Svaret er at det har UM overhovedet ikke skænket
en tanke!
D. 29. maj afholdes et formelt møde i Udenrigsministeriet vedrørende CFK. Bente Hessellund
Andersen, Rikke Fog‐Møller, John Holten‐Andersen og Tony Andersen deltager på vegne af
CFK og fra UM deltager 5 topembedsmænd med Gert Aagaard Andersen i spidsen. UM
virker ret lydhøre overfor vores synspunkter og kunne godt se det relevante i, at vi som
civilsamfundsorganisationer laver et ”katalog” over løsninger på linje med det som
Industrien vil lave i Parken. Vi bliver bedt om at lave et egentligt projektoplæg med indhold,
organisation og budget.
Juni

I juni begynder arbejdet med projektoplægget som afleveres til UM i en første version i
midten af juni.

Juli

Derefter går alt i stå – undskyldning: Sommerferie. Det er umuligt at få nogen som helst
tilkendegivelse fra ”systemet” – UM, Statsministeriet, Klimaministeriet mm. – og da denne
tavshed varer ved langt ind i august, beslutter vi at gå direkte til Folketinget.

August

Den 27. august sendte vi et brev til folketingets partier samt ordførere for miljø, energi og
klima.
Den 23. august bringer Politikken artiklen ”Staten skal støtte græsrødder til klimatopmøde”
om Klimaforum.

September

Sendte brev til stats‐, udenrigs‐, og miljøministeriet
Den 10. september bringer Berlingske Tidende artiklen ”Medvind til klimatopmøde for
folket” om Klimaforum.
Den 11. september blev det nævn i radioavisen at flere partier i folketinget er positive
omkring at støtte et alternativt civilsamfundsmøde i forbindelse med COP15.
Det Radikale Venstre udtaler, at de har afsat 50 mio. til vort initiativ i deres Finanslovsforslag.
Omk. D. 28. september holdt Folkekirkens Nødhjælp, WWF, CONCITO og Folkehøjskolernes
Forening et møde hvor de diskuterede "samling på de forskellige folkelige initiativer".
Den 29. september møde i Civilsamfundets Klimaforum. På dette møde fremlægger Christian
Friis Bach (CFB) et forslag om, at der skal være en organisatorisk platform, der omfavner alle
initiativerne i forbindelse med COP15. Han foreslår et civilsamfundssekretariat. Han
pointerer, at han vurderer, at vi er nødt til at gå sammen, hvis vi skal kunne få støtte til
Civilsamfundsaktiviteter. Vi pointerer, at vores proces inkl. dialogen med UM kører videre –
at vi ikke ønsker at sætte denne proces på stand‐by.

Den 30. september møde i Udenrigsministeriet, hvor vi blev bedt om i løbet af en uge at
udarbejde et mere gennemarbejdet oplæg på ca. 10 sider, som derefter hurtigt skulle
behandles politisk. Hvis udfaldet var positivt, ville de derefter betale os for at lave en egentlig
projektbeskrivelse.
Oktober

Den 1. oktober udsender Christian Friis Back et notat om et såkaldt Civilsamfundets
Klimasekretariat. Sekretariatet skal ifølge notatet være ”en lille og effektiv platform”.
Den 7. oktober bringer Information artiklen ” Ngo'er risikerer at stå uden tag over hovedet”
om Klimaforum.
Den 21. oktober afholder Folkekirkens Nødhjælp et mødei egne lokaler med henblik på at
danne Civilsamfundets Klimasekretariat. På mødet tales også om klimaforum, og at der
foreligger en detaljeret ansøgning om Civilsamfundets Klimaforum.
Den 22. – 23. oktober afholdes COP15‐CAMP, hvor klimasekretariatet etableres officielt og
ved samme lejlighed omdøbes til People’s Climate Action (PCA).

November

Den 4. november meddeler Udenrigsministeriet v/ Geert Aagaard Andersen og Ketil Karlsen,
at det er besluttet at imødekomme vores anmodning om økonomisk støtte til at udarbejde
et fuldt gennemarbejdet projektforslag til Klimaforum.
Den 10. november afholder PCA stiftende generalforsamling. Civilsamfundets Klimaforum får
to pladser i bestyrelsen, som bestrides af Thomas Meinert Larsen fra Klimabevægelsen og
Tony Andersen fra Vester Gror (begge fra forberedelsesgruppen). Samme dag indgås
finansloven. Der er afsat 11. mio. kr. fra klimareserven og 27 mio. kr. fra Udviklingsbistanden
som er øremærket civilsamfunds‐aktiviteter.

December

Den 1. december sender Civilsamfundets Klimaforum projektforslaget til
Udenrigsministeriet.

2009
Januar

Den 6. januar afholdt vi (forberedelsegruppen) møde med repræsentanter fra Københavns
Kommune, Udenrigsministeriet, DGI‐byen, PCA og konsulentfirmaet Bindslev A/S
Den 9. januar ekstraordinær generalforsamling i PCA. PCA‐bestyrelsen anbefaler, at der
oprettes en selvstændig og fuldstændigt uafhængig indstillingsenhed, et Advisory Board/
indstillingsudvalg, bestående af 7‐9 personer, der skal have mandat til at prioritere og
indstille til bevilling af midler til både fyrtårnsprojekter i civilsamfundet og til mindre
aktiviteter før og under COP15.
Den 13. januar bevillingsbrev fra Udenrigsministeriet til PCA om bevillingsprocessen – det
forventes, at der ved 1. ansøgningsrunde udelukkende fokuseres på CKF, folkehøjskolernes
projekt og et andet.

Den 20. januar ansøger Civilsamfundets Klimaforum PCA’s 1. bevillingsrunde om 11,6
millioner kr. til afholdelse af Klimaforum.
Den 28. januar afholder Foreningen Civilsamfundets Klimaforum stiftende generalforsamling.
18 organisationer deltager i den stiftende generalforsamling.
Den 31. januar bringer Arbejderen artiklen ”Dansk klimaforum stiftet” om Klimaforum.
Februar

Den 13. februar modtager vi indstillingen fra PCA om at der er bevilliget Klimaforum 100.000
til konceptudvikling og reserveret 7 millioner kr. på en række uacceptable betingelser.
Den 16. februar sender Civilsamfundets Klimaforum et brev til PCA, hvori det gøres klart, at
Civilsamfundets Klimaforum ikke accepterer PCA’s indstilling og de betingelser, der stilles.

Bemærk, at der med en frekvens på 3 ‐ 4 uger (undtagen i de perioder, hvor projektet har stået meget stille
pga. manglende svar fra Udenrigsministeriet) har været afholdt møder for alle, der har meldt sig som
interesserede, og at der efter følgende er udsendt referat heraf.
Allerede tidligt i forløbet har mange organisationer via enkeltpersoner været informerede og inviterede til
møderne. Mailinglisten over organisationer som har modtaget indkaldelser til møder i klimaforum
inkluderer følgende 40 organisationer:
NOAH, Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet, Klimabevægelsen, Danmarks Naturfredningsforening,
FN‐Forbundet (medlem af 92 grp), Landsforeningen for Økosamfund, Vestergror, Danske Kirkers Råds
klimagruppe, Levende Hav, 92 gruppen, Red Barnet, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, Agendacenter
Amager, Nepenthes, KlimaX, Nordisk Fokecenter for vedvarende Energi, Folkehøjskolernes Forening, MS,
Økumenisk Ungdom, Mellemkirkeligt Stiftsudvalg i Kbh, Plan Danmark Int., Greenpeace Norden, Dansk
Røde Kors, 3F, WWF, Det Økologiske Råd, Ibis, Care, LØB, OVE, INFORSE, Grønt Netværk, Kultur Vesterbro,
Dansk Cyklist Forbund, Foreningen Frit Tibet, Øko‐net, KMEK, FSC‐sekretariatet, SFU, Det Grønne
Hus/Energitjenesten
Desuden har der været masser af kontakt med Udenrigsministeriet ‐ det har ikke skortet på henvendelser
fra vores side. Endelig har vi henvendt os til den lange række af organisationer (de ovenstående 40) om at
støtte initiativet udfaldet er som følger:

Netværksgruppe (aktive støtter  21 organisationer)
Agenda 21 Center Nørrebro
Attac
Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet
Dansk Cubansk Forening
Det Økologiske Inspirationshus
Frie Bønder - Levende Land
Foreningen Frit Tibet
Foreningen Nordens Ungdom
FN Forbundet
Klimabevægelsen i Danmark

KlimaX
Kultur Vesterbro
Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK)
Landsforeningen for Økosamsund (LØS)
Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB)
Levende Hav
Miljøbevægelsen NOAH
Natur og Ungdom
Rådet for Bæredygtig Trafik
VesterGror
Øko-net

