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Kroniken: Dette valg skal
være et klimavalg
Danmark bør påtage sig rollen som global leder i kampen mod
klimaforandringer. Det bør vælgerne presse på for til det kommende
valg.
KRONIKEN 3. MAJ 2019 KL. 15.03

MEST LÆSTE
DF’s traﬁkordfører er taget i
farlig og ulovlig kørsel
DANMARK

Facebook bekræfter: Vi har
blokeret Rasmus Paludan
MEDIER

12 ansatte suspenderet i sag om
formodet svindel i
Bygningsstyrelsen
DANMARK

ANDREAS LLOYD, BJARKE DAHL MOGENSEN, LIV DETLIF OG RUNE BAASTRUP PÅ VEGNE AF SÅ
ER DET NU: GØR VALGET GRØNT.
Kronikørerne har skrevet på vegne af Så er det nu: gør valget grønt. Listen over medunderskriver og
organisationer fremgår af faktaboksen.
LÆS ARTIKLEN SENERE
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FOR ABONNENTER

Det forestående folketingsvalg er det mest betydningsfulde nogensinde. For
de næste fire år er afgørende, hvis vi skal opfylde Paris-aftalens målsætninger
og undgå eskalerende klimaforandringer.
Derfor inviterer vi nu folketingskandidaterne til at underskrive en grøn
generationskontrakt, hvor de forpligter sig på at tage de nødvendige skridt,
der kan sikre et Danmark i balance med natur, miljø og klima.
I disse måneder er det, som om danskerne i fællesskab er ved at erkende, at det
er værre, end vi vidste: at klimaforandringerne ikke bare vil give højere
temperaturer, mere ekstremt vejr, og stigende verdenshave, men vil ramme
vores samfund på måder og i et omfang, vi ikke kan overskue konsekvenserne
af.
Hvilken rolle skal Danmark spille i forsøget på at afværge denne globale
trussel? For det kræver jo løsninger i en skala, der rækker langt ud over
Danmarks grænser. »Hvad kan lille Danmark udrette alene?«, siger danske
politikere igen og igen.
Historien viser, at det har en betydning at gå forrest – som enkeltpersoner og
som land. Danmarks egen historie er fyldt med styrken i eksemplets magt.
Med vores vindsektor, vandsektor, energibesparelser og verdens højeste salg af
økologiske varer har vi inspireret lande verden over til at hæve deres grønne
ambitioner.
Disse eksempler er skabt af en visionær dansk politik, der gennem skrap
lovgivning og insisteren på høje miljøstandarder har skabt grobund for en
underskov af nyskabende virksomheder. Eksemplerne viser, at
markedskræfterne først er i stand til at hjælpe med at få de nødvendige
teknologiske løsninger i anvendelse, når det sker i et samspil med stærke
samfund og stater, der inspirerer og planlægger langsigtet.
Den massive globale udfordring, vi står over for i dag, kræver et visionært
lederskab, der kan omstille vores samfund, så det sikrer trivsel og velfærd
uden at overskride de planetære og miljømæssige grænser.
Lederskab kommer aldrig fra de mange på en gang. Det kræver, at nogen går
forrest. Vi tror, at det både er i Danmarks og klodens interesse, at vi påtager os
det lederskab.
Derfor har vi et afgørende valg at træffe ved det kommende folketingsvalg: Vil
vi forholde os afventende som nu og håbe, at de store lande går forrest? Eller
vil vi selv træde den sti, de andre kan følge?
Vi står midt i en omfattende natur-, klima- og miljøkrise: Den globale
opvarmning er blot én af flere udfordringer. Det handler om insektdød.
Sprøjtegifte i vores drikkevand. Plastforurening i verdenshavene.
Galopperende skovrydning.
Det er ikke naturen eller klimaet, der er ude af balance. Det er os. Vores
problemer er menneskeskabte. De følger af tusindvis af små og store
beslutninger fra politikere, virksomhedsledere og forbrugere.
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Menneskeskabte problemer skal løses af menneskehænder. Vi skal forholde os
til det grundlæggende spørgsmål om, hvordan vi kan leve på og med den
klode, vi bebor, uden at ødelægge grundlaget for vores eksistens.
Der er et valg at træffe. Og uret tikker.
FN’s klimapanel (IPCC) fremhæver, at de kommende 10 år bliver afgørende,
hvis vi skal forsøge at undgå, at den globale opvarmning overstiger 1,5 grader
over det førindustrielle niveau.
Vi skal på globalt niveau bremse væksten i klimagasudledningerne her og nu,
mere end halvere dem før 2030 og opnå nettonuludledninger senest i 2050.
IPCC fastslår, at det ikke er ’bæredygtighedspejlemærker’ eller ’ambitiøse
nettonulemissionsmål’ 30 år ude i fremtiden, der er brug for. Det er konkret
handling nu og her inden for alle facetter af samfundet og i et omfang, som
måske bedst kan sammenlignes med mobiliseringen omkring Anden
Verdenskrig.
Hvis vi fortsat tøver, risikerer vi at runde 1,5 graders temperaturstigning
allerede i 2030 og sandsynligt 3-4 grader i 2100.
Det vil blandt andet resultere i hedebølger, der vil gøre flere af verdens
megabyer i eksempelvis Mellemøsten ubeboelige flere måneder hver sommer.
Det vil ramme os alle og destabilisere samfund og økonomier på tværs af
kloden. Men det vil især ramme fattige nationer: de, som har bidraget mindst
til problemet, og som har vanskeligst ved at isolere sig fra det.
Dét vil betyde nye massive flygtningestrømme. Hvis ikke der handles nu,
forudser Verdensbanken, at klimaforandringerne i 2050 vil tvinge flere end
143 mio. mennesker fra Sydasien, Afrika syd for Sahara og Latinamerika fra hus
og hjem på flugt fra områder, som rammes af havspejlsstigninger, tørke og
lignende.
Hvad skal vi fortælle vores børn og børnebørn om vores tanker og valg præcis i
de år, hvor vi endnu havde magten til at trykke stop og skifte retning, hvis vi
vælger at lade stå til?

Historien viser, at det har en betydning at
gå forrest - som enkeltpersoner og som
land
»Men«, vil du måske indvende, »er vi ikke allerede godt i gang? Og vil
teknologien klare resten?«.
Desværre er tallene dybt alarmerende. Globalt set er CO2-udledningerne steget
stort set uafbrudt over de sidste halvtreds år. Faktisk er de kun faldet en smule
lige efter oliekrisen i 1979 og finanskrisen i 2007-08. I 2018 steg udledningerne
nok engang til det højeste niveau nogensinde.
Over halvdelen af den globale menneskeskabte CO2-udledning er sket i løbet
af de sidste 25 år. Og selv om priserne på vind- og solenergi falder markant,
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udgør disse energikilder fortsat mindre end 5 procent af det hastigt stigende
globale energiforbrug. Det vil kræve drastiske politiske tiltag at opfylde Parisaftalens mål. Den politiske vilje har hidtil været for svag.
Herhjemme har vi fortalt hinanden, at vi er et grønt foregangsland. Men det er
en historie, vi bliver nødt til at revidere. Om end de danske CO2-udledninger er
faldet ca. 30 procent siden 1990 ifølge FN’s sædvanlige opgørelsesmetode, så
skyldes hovedparten af dette fald, at vi i kraftværkerne har erstattet kul med
biomasse, som i realiteten ikke er CO2-neutral.
Hertil kommer, at FN’s tal ikke medregner danskeres flyrejser og store import
af varer. Den totale CO2-belastning forbundet med den gennemsnitlige
danskers forbrug og levevis på cirka 16 tons CO2-ækvivalenter per år er blandt
de højeste i verden.
Den er ca. tre gange det globale gennemsnit og tårnhøjt sammenlignet med
de 1-2 tons per person, som klimaforskere er enige om, at vi gennemsnitligt
skal holde os indenfor i år 2050, hvis Paris-aftalens målsætning skal nås.
I Danmark overforbruger vi af klodens ressourcer for at opretholde vores
samfund og levevis. Det vil kræve en hidtil uset kursændring at komme i
balance med planetens bæreevne.
Men det er ikke umuligt. Med politisk vilje, menneskelig opfindsomhed og
teknologiske landvindinger kan vi skabe et samfund med en høj grad af
menneskelig trivsel og velfærd, et samfund i balance med naturens grundlag.
Hvor vores gamle og vores børn kan trække vejret uden at blive syge, og vi kan
åbne for vandhanen uden frygt for pesticider og kemikalier. Hvor energien
tappes fra solen og vinden, og vores mad er fri for pesticidrester og produceres
med respekt for økologiske grænser og i pagt med naturen. Og hvor de
ressourcer vi låner, føres tilbage i naturens cyklus.
Transformationen kan endda foretages på retfærdig vis, så de tungeste byrder
bæres af de bredeste skuldre. Kun på den måde kan vi sikre, at visionen om et
bæredygtigt samfund bliver en samlende vision for Danmark.

Hvad skal vi fortælle vores børn og
børnebørn om vores tanker og valg præcis
i de år, hvor vi endnu havde magten til at
trykke stop og skifte retning, hvis vi
vælger at lade stå til?
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»Det er fuldstændig overdrevet. Vi er nødt til at samle dem i hold«. Sådan
beskrev Søren Hermansen, leder af Samsø Energiakademi, invasionen af
japanske, kinesiske, amerikanske, koreanske, britiske, italienske og tyske
journalister og tv-hold, der kom for at høre historien om, hvordan man på
Samsø var tæt på at være det første CO2-neutrale øsamfund i verden.
Beslutningstagere på tværs af kloden leder med lys og lygte efter eksempler på
og erfaringer med, hvordan vi kan skabe samfund, der sikrer høj velfærd og
livskvalitet uden et miljømæssigt overtræk.
Som et lille, dynamisk og velorganiseret samfund har vi unikke muligheder
for at blive dét sted, folk kigger hen. Hvad der lykkedes i lille skala for Samsø
over 10-15 år fra 1996 og frem, kan vi gøre i hele Danmark.

LÆS MERE
Dansk kvindesamfund: Drop
delingen af børnechecken
I GÅR

Leonardo da Vinci: Manden, der
kunne (næsten) alt
1. MAJ

Ulighedens svøbe: Vi har brug for
økonomisk demokrati
30. APRIL

Det er ikke første gang, vi som samfund står over for fundamentale
udfordringer.
Da globaliseringen første gang ramte den danske økonomi i 1870’erne, truede
billigt udenlandsk korn med at undergrave hele vores økonomi. Frem for at
rejse toldmure eller søge at sænke prisen lykkedes det dansk landbrug at
omstille sig til animalsk produktion med en hast, ingen havde set før.
Historikerne peger på, at især andelsmodellen for delt ejerskab og samarbejde
var helt afgørende for at kunne enes om at gå efter kvalitet gennem det fælles
Lurpak-mærke, koordinere omstilling af produktionen og sikre afsætning af
produkterne. Dengang foreslog Højre at indføre toldmure som svar på krisen,
men bønderne i Venstre sagde nej: Vi vil vinde på kvalitet og effektfuld
omstilling!
Andelsbevægelsen var også afgørende for udbredelsen af den nye
vindteknologi, der blev udviklet af videnskabsmanden Poul la Cour, også
kaldet ’Danmarks Edison’.
Som højskolelærer på Askov Højskole fik han i 1891 bygget en forsøgsmølle på
stedet og gjorde en række opfindelser, der placerede ham internationalt som
vindelektricitetens opfinder. I 1903 var han medstifter af Dansk
Vindelektricitets Selskab, på Askov uddannede han ’landlige elektrikere’ og
blev hovedkraften bag den tidlige elektrificering af de danske landdistrikter.
ANNONCØRBETALT INDHOLD FRA TOYOTA

I Eindhoven bygger de sole og laver vand til ‘benzin’
Læs mere

Det er ikke første gang vi som samfund
står overfor fundamentale udfordringer
Andelsbevægelsen voksede frem fra neden og skabte en helt ny, mere
demokratisk og konkurrencedygtig økonomi og et helt nyt samfund, som
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mange flere følte et meget større ejerskab til, fordi de selv eller deres onkel
deltog aktivt i brugsforeningen eller sad i andelsmejeriets bestyrelse.
Så hvad kan vi lære af andelsbevægelsen i dag?
At omfattende, effektiv og hurtig omstilling faktisk er mulig. At det kan føre
store gevinster med sig, også selv om vi skal acceptere forandringer og tab
undervejs. At ydre pres og gensidig afhængighed kan skabe grobund for helt
nye samarbejdsformer, økonomiske modeller og ja, over tid også samfund. Og
det kan have massive afsmittende effekter kloden over.
Akutte kriser kræver hurtig omstilling, og det kræver lederskab på alle
niveauer af samfundet: fra lokale ildsjæle som Søren Hermansen eller Poul la
Cour såvel som fra dem, vi stemmer på til de kommende valg. Derfor er det nu,
vi skal rejse os sammen. Børn og unge verden over gjorde det for nylig i en
hidtil uset målestok som verdenshistoriens måske største, koordinerede
strejke på tværs af landegrænser og kontinenter. Halvanden million anslår
man deltog, og opråbet var svært at overhøre. Dette pres peger på
demokratiets akilleshæl: at det endnu ikke har været politisk gangbart for de
nuværende generationer at prioritere de fremtidige generationers behov.
Derfor skal folketingsvalget i 2019 være et valg om klima, miljø og natur. Et
fremtidsvalg, hvor vi finder sammen om vor tids største udfordring og udviser
det ansvar, der skal til for at sikre fremtidige generationers livsvilkår.
Fordi vi vil vise, at vores generation handler på de uomgængelige
udfordringer, vi står over for. For klimaet, drikkevandet, verdenshavene,
skovene og verdens dyr og planter. Men også for vores efterkommere. Ingen af
dem har stemmeret. Men det har vi, og derfor er det vores ansvar at
sammensætte og præge det Folketing, der skal stå i spidsen for omstillingen.
Vi har ingen ret til at efterlade en klode i dårligere forfatning, end vi overtog
den.
Og vi skal erkende, at vi som samfund ikke p.t. er på en kurs, som bringer os i
mål. At der skal helt nye tiltag og forandringer til. Jo, som land har vi bidraget
med omfattende investeringer og visionær kraft, der har skabt ikke kun
vindmølleeventyr og økologisucces, men også unikke isolerings- og
pumpeløsninger, der vil være vitale for den globale omstilling.
Men opretholdelsen af vores nuværende samfund og livsstil medfører et
massivt overtræk på planetens miljø. Det må og skal vi forandre nu. I første
omgang for at opfylde vores bidrag til Paris-aftalen. Men også i håbet om at
blive et mønstereksempel på et samfund med høj velfærd og trivsel for alle
dets borgere, som kan opretholdes inden for planetens bæreevne, som hele
verden i dag har så hårdt brug for!
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Lad os derfor indgå en generationskontrakt, hvori vi sammen forpligter os på
at arbejde for følgende målsætninger allerede fra den kommende
valgperiode:
1. At Danmark bliver CO2-neutralt senest i 2040, og at vi når mindst 70 procent
reduktion i 2030. Folketinget bør beslutte ambitiøse og bindende klimamål
hvert femte år og tage ambitiøse skridt for at sikre en reduktion af
klimabelastningen af danskernes forbrug.
2. At 20 procent af Danmarks areal
udlægges til natur for at bremse
biodiversitetskrisen, hvor arter
uddør i et alarmerende tempo.

Politiken Historie

Ny udgave af Politiken
Historie ude nu. Stort tema
om efterkrigstiden og krigens
følger.
Prøv 3 udgaver for 299 kr.

3. At vi påbegynder en udfasning af
sprøjtegifte, så vi sikrer en bedre
beskyttelse af vores drikkevand, folkesundhed og miljø.

På hjemmesiden for initiativet www.såerdet.nu beskriver vi baggrunden for
disse specifikke målsætninger. Flere end 25.000 danskere støtter allerede
initiativets ambition om at gøre valget grønt, og i valgkampen vil vi bede alle
kandidater melde klart ud, om de også er klar til at forpligte sig på at gøre
Danmark grønt sammen med os.
8 KOMMENTARER
Ældste

Nyeste

Mest anbefalede

Søren Petersen

3 timer siden

Alene Danmark muligheden bare inden for havvind muliggør en prodution der svare til ca.
det dobbelte a danmark energi forbrug. Produtionen vil kunne neutralisere, danmark
direkte som in direkte CO/2 udledning. Dertil kommer alle de andre muligheder inden for
bølge energi, forgasning, a spildevand, gødning, gylle og tang dyrket i havet. Danmark
CO/2 negativt i 2035/40 er en realistisk mulighed.
Vi kan starte med at kræve en krone i grøn afgift pr. kg. direkte og in direkte udledning.
Give pengene til bage som grøn check. Halvdelen skulle gå til indbetaling på den enkelte
ATP. konto. ATP. skulle så sætte pengene i grønne energi anlæg.
Kan det lade sig gøre. Ja selvfølgelig. Ligesom da Kennedy satte USA. det mål at de
skulle sende mennesker til månen. Det lykkes jo. A samme grund kan Danmark godt have
en prodution a vedvarende energi i 2035/40 der neutralisere, Danmark direkte og in
direkte udledning.
Anbefalet af 3 andre - anbefal indlæg

Klag

Søren Petersen

3 timer siden

Hvis vi vedtog at der i Danske butikker kun måtte sælges økkologiske fødevare, eller
fødevare fra landbrug der var under omlægning. Ville vi kunne fremme omlægninger a
Dansk landbrug til økkologi. Og dermed øge bio biodiversiteten. Og beskytte grundvandet.
Afgiften på en krone pr. kg. CO/2. vil gøre vare med et højt klimaaftryk dyre i butikkerne og
dermed fremme grønne madvaner. Hvis man kunne få forslagne indført på EU. plan vil det
kunne få global betydning.
Anbefalet af 3 andre - anbefal indlæg

Klag

Michael Fos

2 timer siden

Samsø, som grønt forbillede, er noget idylisseret ævl.
En lille øuden industri, universiteter, hospitaler, ja uden alt det der gør et moderne land,
velfungerende og rigt.
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Vindmøller som ikke yder strøm 1/3 af året og solceller der ikke yder 9/10 af deres
kapacitet, er heller ikke noget at basere et moderne samfund på som kræver stabil energi
24/7.
Vi kender løsningen:
Byg atomkraftværker og byg mange af dem.
Verdens TOTALE energiforbrug er så gigantisk, at vi skal bygget 2 atomreaktorer, hver
dag, de næste 31 år, hvis verdens befolkning skal være CO2 fri i 2050.
Der er 184 atomreaktorer i Europa, og de leverer 30% af vores grønne strøm.
Atomkraft dækker allerede 2% af verdens samlede energiforbrug, med bare 450
atomreaktorer, og der er 55 nye under opførsel, så det kan godt lade sig gøre.
Glem Vindmøller, solceller og batterier.
De bygges i et tempo, der ikke engang kan følge med tilvæksten i Internettets
emergiforbrug.
Anbefalet af 3 andre - anbefal indlæg

Klag

Gustav Halberg

2 timer siden

Hvis vi nedsatte CO2 udledningen med 3 % pr år og befolkningstrykket med 2% pr år, vil vi
indenfor en generation, dvs ca. 30 år, være nede på 20 % af den nuværende udledning.
Halvdelen af landet kan så beplantes med skov, og Danmark vil blive et CO2
neutraliserende land - et forbillede for resten af verden.
Anbefal indlæg

Klag

Peter Hansen

2 timer siden

Åh gud , nu roder de tingene sammen igen , det lød ellers fornuftigt nok indtil punkt 2 og 3
kom på
En gang til for prins Knud - når man har et overforbrug , der overstiger klodens
biokapacitet , så skal man ikke tage hovedet under armen , og reducere hverken den
andel , vi kan udnytte , eller reducere størrelsen af råstofudbyttet - man skal bruge
hovedet og få så meget ud af det man har til rådighed , med mindste mulige aftryk
Anbefalet af 1 anden - anbefal indlæg

Klag

Søren Petersen

47 min. siden

Michael Fos. Samsø sælger energi når der er overskud. Og køber når der er underskud.
Over et år, bliver de selv forsynet.
Man kan godt gemme energi, i form a brint og E fuel til når der ikke er vind og sol.
Teknikken er på plads. Og vind og sol skal ikke hentes udefra som uran.
Anbefalet af 1 anden - anbefal indlæg

Klag

Otto Barreth

15 min. siden

Man bliver helt gron i hovedet, ved laesning af denne kronik.
Er det formaalet at gore folk bange, ligesom den skingre unge Greta Thumberg fra
Sverige og andre dommedagsprofeter.
Det naermer sig hysteri!
Sagen er enkel, hvis det er menneskene som foraarsager problemet, saa kaemp for at
begraense vores dominans, som plage baade fauna og ora.
Derefter...tag selv ansvar!
Vil I oplyse om,hvor mange gange I hver isaer, har ojet sidste aar?
Dernaest, se paa et verdenskort og prov om i kan nde den bette halvo og de faa klat oer.
Med de store ambitioner for Danmark, minder I om musen og Elefantens gungren...lidt
beskedenhed paa Danmarks vegne, ville klaede jer!
Hvor nder man den naevnte faktaboks?
Anbefal indlæg

Klag

Søren Petersen

4 min. siden

Peter Hansen. Lige nu er der et støre antal mennesker der ikke kan drikke vandet i hanen.
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På grund a sprøjte gift. Der blev brugt mellem 1985 og 2000. Dengang blev den regnet for
sikker. Det var den så ikke. Det er det samme med alle de andre gifte der er blevet fundet i
vores vand. De blev også regnet for sikre engang.
Hvorfor skulle dem vi bruger idag være sikre? Så hvis vi bliver ved med at bruge gift i
landbruget, ender vi med at må købe vores drikkevand og vand til madlavning i dunke i
super marked. Samtidig bliver der færre fugle. Når vi sprøjte, tager vi føden fra fuglene. Er
det det hver?
Anbefal indlæg
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