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Her er den så. En ensidet hur-
tig beskrivelse af Agenda 21, 

som kan være på én side. Jeg har 
også medtaget en liste citater af 
Agenda21’s gerningsmænd til bag-
siden af din flyer, som skulle un-
derstøtte mine korte beskrivelser.

En advarsel skal lyde: Brug det-
te til at starte med, men lad det ikke 
være din eneste viden om dette me-
get komplekse emne. For at kom-
me det til livs er det nødvendigt at 
kende fakta. Undersøg, lær detal-
jerne, find ud af, hvem NGO-spil-
lerne i dit samfund er; identificer, 
hvem der er blevet ofre for politik-
kerne, og rekruttér dem til jeres 
kamp: Og tag så livet af Agenda 
21. Det er sådan, at det skal gø-
res. Informationerne nedenfor er 
kun det første skridt. Held og lyk-
ke med jagten.

Hvad er bæredygtig 
udvikling?
Ifølge dets forfatterne er formålet 
med bæredygtig udvikling at inte-

grere økonomiske, sociale og mil-
jømæssige politikker for at opnå 
et reduceret forbrug, social retfær-
dighed og bevarelse og genopret-
ning af biodiversitet. Tilhængere af 
bæredygtighed insisterer på, at en-
hver samfundsmæssig beslutning 
skal baseres på det miljømæssige 
aftryk, som fokuseres på tre dele; 
globalt brug af jord, global under-
visning og global befolkningskon-
trol og reduktion.

Social retfærdighed  
(Social uretfærdighed)
Social retfærdighed beskrives 
som retten og muligheden for 
alle mennesker ”til at have lige 
meget nytte af de ressourcer, som 
samfundet og miljøet byder på.” 
Omfordeling af værdier. Privat 
ejendom er en social uretfærdig-
hed, eftersom ikke alle formår at 
opnå rigdom. National suverænitet 
er en social uretfærdighed. Man-
gel på almen sundhedspleje er en 
social uretfærdighed. Alt dette 

er et led i Agenda 21-politikken.

Økonomisk fremgang
Public Private Partnerships (Of-
fentlige private kompagniska-
ber) (PPP). Specielle aftaler mel-
lem regeringen og visse udvalgte 
virksomheder, som får skattelet-
telser, bevillinger og regeringens 
magt i form af ekspropriation for 
at implementere bæredygtig po-
litik. Monopoler sanktioneret af 
regeringen.

Lokale bæredygtige 
udviklingspolitikker
SmartVækst, Wildland’s Network 
(tidligere: Wildland’s Project), 
Resilient Cities, regionale vi-
sionsprojekter, STAR-bæredyg-
tige samfund, grønne jobs, grønne 
byggekoder, ”Going Green,” alter-
nativ energi, lokale visioner, faci-
litatorer, regional planlægning, 
historisk bevarelse, frednings-
servitutter, udviklingsrettighe-
der, bæredygtigt landbrug, omfat-

tende planlægning, vækstledelse, 
konsensus.

Hvem står bag det?
ICLEI[1] - lokale regeringer for 
bæredygtighed (formelt, Interna-
tional Council for Local Environ-
mental Initiatives). Byer betaler 
ICLEI for at sørge for ”lokale” 
byplaner, software, oplæring, 
etc. Yderligere grupper inklu-
derer American Planning Associ-
ation, The Renaissance Planning 
Group, International City/ Coun-
ty Management Group, hjulpet af 
US Mayors Conference, National 
Governors Association, National 
League of Cities, National Asso-
ciation of County Administrators 
og mange flere private organi-
sationer og officielle regerings-
repræsentationer. Fonde og re-
geringstilskud driver processen.

Hvor opstod det?
Begrebet ”bæredygtig udvikling” 
blev første gang præsenteret for 
verden på siderne i en rapport fra 

Agenda 21/Bæredygtig  
udvikling – én nem lektion.
Bevidstheden om Agenda 21 
og bæredygtig udvikling løber 
tværs over nationen i takt 
med, at borgere i fællesskab 
efter fællesskab erfarer, hvad 
deres byplanudviklere faktisk 
er i gang med. Mens bevidst-
heden vokser, modtager 
jeg flere og flere opkald om 
redskaber til at hjælpe akti-
vister med at kæmpe imod. 
Mange klager over, at folke-
valgte bare ikke vil læse 
detaljerede rapporter eller se 
lange videoer. ”Kan du give os 
noget, der er hurtigt og let at 
læse, og som vi kan dele ud”, 
bliver jeg spurgt. 

Af Tom Deweese
Foto: Cnahir90_WikimediaCommons_CC BY-SA 40
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1987 ”Our Common Future”[2] 
(Vores fælles fremtid) lavet af de 
Forenede Nationers verdenskom-
mission om miljø og udvikling 
forfattet af Gro Harlem Brundt-
land, vicepræsident for Sociali-
stisk Internationale (SI). Begre-
bet blev første gang fremsat som 
officiel FN-politik i 1992 i et do-
kument, der hed ”UN Sustainable 
Development Agenda 21”[3] (FN 
Bæredygtig Udvikling Agenda 
21), som blev udfærdiget på FN’s 
UNCED, i dag ganske enkelt re-
fereret til som ”Agenda 21”.

Hvad giver Agenda 21 
herskende autoritet?
Mere end 178 lande tiltrådte 
Agenda 21 som officiel politik 
ved en underskrivelsesceremo-
ni på mødet, UNCED. Amerikas 
præsident George H.W. Bush un-
derskrev dokumentet for USA[4]. 
Alle lande forpligter sig til at ved-
tage målene for Agenda 21 ved 
at underskrive aftalen. I over-
ensstemmelse med Agenda 21 un-
derskrev Bill Clinton Executive 
Order # 12852[5] i 1993 for at ska-
be ”President’s Council on Sustai-
nable Development”[6] (præsiden-
tens råd for bæredygtig udvikling) 
for at ”harmonisere” amerikansk 
miljøpolitik med FN-direktiver 
som skitseret i Agenda 21. 
Denne Executive order påbød alle 
føderale regeringskontorer at ar-
bejde med stats- og lokalsam-
fundsstyrer i en fælles bestræ-
belse på at ”genopfinde” styrer ved 
at anvende de guidelines, som er 
skitseret i Agenda 21. Med det re-
sultat dukker bæredygtig udvikling 
med assistance fra grupper som 
ICLEI nu op i alle byer, amter og 
stater i landet som regeringspolitik.

Afslørende citater fra 
planlæggerne
”Agenda 21 foreslår et opbud af 
handlinger, som er beregnet til 
at blive implementeret af ET-
HVERT menneske på jorden... 
det kræver specifikke ændringer i 
alle menneskers aktiviteter... Ef-
fektiv udførelse af Agenda 21 vil 
KRÆVE en grundlæggende re-
orientering af ALLE mennesker 

ulig noget, verden nogensinde 
har oplevet...”
Agenda 21: The Earth Summit 
Strategy to Save Our Planet (Eart-
hpress, 1993). Emphases – DR[7] 
(Agenda 21: UNCED’s strategi 
for at redde vores planet).

Det haster med at ind-
føre det, – men vi ved 
ikke, hvad det er!

”Livets realiteter på vores pla-
net dikterer, at fortsat økonomisk 
udvikling, som vi kender det, ikke 
kan blive opretholdt... Derfor er 
bæredygtig udvikling et hand-
lingsprogram for lokal og global 
økonomisk reform, - et program 
der endnu ikke er fuldt defineret.“ 
The Local Agenda 21 Planning 
Guide, published by ICLEI, 
1996[8] (Den lokale Agenda 21 
planlægningsguide).

”Ingen forstå r t i l  fulde, 
hvordan eller endda om bære-
dygtig udvikling kan opnås; der-
imod er der voksende consensus 
om, at det skal gennemføres på 
lokalt niveau, hvis det nogensin-
de skal kunne opnås på globalt 
niveau.” The Local Agenda 21 
Planning Guide, published by 
ICLEI, 1996.

Agenda 21 og privat 
ejendom
”Jord... kan ikke behandles som 
et almindeligt aktiv kontrolleret 

af enkeltpersoner og underlagt 
markedets pres og ineffektivi-
tet. Privat ejendomsret er også 
det primære instrument for ak-
kumulering og koncentration af 
rigdom og bidrager derfor til so-
cial uretfærdighed.” Fra en rap-
port fra FN’s Habitat I-konferen-
ce i 1976[9].

”Beslutninger om privat jord-
brug er ofte drevet af stærke øko-
nomiske incitamenter, der resul-
terer i adskillige miljømæssige og 
æstetiske konsekvenser... Nøg-
len til at overvinde det er via 
samfundspolitikker...” Report 
from the President’s Council on 
Sustainable Development, page 
112 (Rapport fra Præsidenten’s 
Råd om bæredygtig udvikling).

”Nuværende livsstils- og for-
brugsmønstre hos den velhaven-
de middelklasse, som involverer 
højt indtag af kød og brug af fos-
sile brændstoffer, husholdnings-
apparater, klimaanlæg i hjemmet 
og på job, samt forstadsbebyggel-
ser er ikke bæredygtigt”. Maurice 
Strong[10], fremtrædende gene-
ralsekretær ved UNCED, 1992.

Genopfindelse af  
ledelse

   ”Vi har brug for et nyt samar-
bejde om beslutningsprocesser, 
der fører til bedre beslutninger, 
hurtigere ændringer og mere for-
nuftig brug af menneskelige, na-
turlige og finansielle ressourcer 
for at nå vores mål.”Rapport fra 

Foto: Dr. Sam Musa, WikimediaCommons, CC BY-SA 4.0.

Det er muligt at 
støtte uafhæn-
gig journalistik!

Vi modtager gerne 
frivillige donationer:

Bank: GLS bank. 
BIC: GENODEM1GLS. 
IBAN: DE57 4306 
0967 1185 9021 01.

Reference: Free21DK.

Venligst, brug  
SEPA-overførsel for 
mindst mulig afgift.

For støtte via med- 
lemsskab af vores 
forening find info på 

www.Free21DK.org

Mange tak for  
 din support!
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President’s Council on Sustai-
nable Development[11].

”Individuelle rettigheder bli-
ver nødt til at træde i baggrun-
den frem for de fælles. ”Harvey 
Ruvin[12], næstformand, ICLEI. 
The Wildlands Project.

”Vi skal gøre dette område 
til et usikkert og ugæstfrit områ-
de for kapitalister og deres pro-
jekter. Vi må tage veje og plø-
jemarker tilbage, sætte en stopper 
for konstruktion af dæmninger, 
rive eksisterende dæmninger ned, 
genoprette floder og gøre titusind-
vis af millioner af hektarer eller 
nuværende beboet jord til vild-
mark igen.” Dave Foreman[13], 
Earth First.

Hvad er ikke  
bæredygtigt?
Skiløjper, kvæg på græs, pløjning 
af jord, bygning af hegn, indu-
strier, enfamiliehuse, brolægning 
og asfalterede veje, skovhugst, 
dæmninger og vandreservoirer, 
elmaster og økonomiske syste-
mer, som ikke formår at sæt-
te den rette værdi på mijøet.” 
UN’s Biodiversity Assessment 
Report”[14] (FN’s biodiversitet-
vurderingsrapport).

Skjul Agenda 21’s FN-
baggrund for folket
”Deltagelse i en planlægnings-
proces, som FN er fortaler for, 
ville højst sandsynligt få mange 
konspirationsfikserede grupper 
og individer i vores samfund på 
banen... Dette segment i samfun-
det, som frygter en ”one-world 
government” og en FN-invasion 
af USA, hvor individuel frihed 
ville blive fjernet, ville arbejde 
aktivt for at besejre enhver folke-
valgt embedsmand, som tilslut-
tede sig ”konspirationen”, ved at 
tage kampen op mod LA21. 
Så vi kalder vores proces noget 
andet, såsom omfattende plan-
lægning, vækstledelse eller smart-
vækst.” J. Gary Lawrence[15], 
rådgiver for præsident Clintons 
Council on Sustainable Develop-
ment (Råd for bæredygtig udvik-
ling).
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Vil du støtte os i, at vi når frem til en 
fast papirud givelse, hvert kvartal?
Til at bistå os med at ”sejle skibet søstærkt i havn”, 
leder vi efter flg. frivillige kolleger til Team-Free21DK:

Brug kontaktformularen på www.free21DK.org

Vores layoutere arbejder også i 
vores egne skabeloner, så alle 
artikler får samme grafiske 
udtryk – uanset sprog.

Vi mangler især, og det vil glæde 
os, at kunne tiltrække kreative 
layoutere med adgang til Adobe 
InDesign, min. vers. 4.

Layoutere
Er du sprogligt kyndig? Har du 
grundig kendskab til først og 
fremmest tysk eller engelsk?

Måske til norsk eller til svensk? 
Oversættere er isærdeleshed 
efterlyst. Send os en mail og 
forhør dig om „jobbet“.

Oversættere
Før vi layouter og udgiver en 
artikel, gennengår vores korrektur-
læsere alle vores oversatte tekster.

Har du styr på det danske sprog, 
er du skrap til grammatik og kan 
du lide at „arbejde med sproget“?

Tøv ikke med at kontakte os.

Korrekturlæsere


