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AUTOMATISK OPLÆSNING

For nylig gjorde præsidenten for østaten Vanuatu noget helt særligt. På FN’s
generalforsamling i New York rejste han sig og erklærede at landet ønsker en
global aftale om udfasning af fossile brændsler. Dermed er Vanuatu det første
land, der bakker op om en aftale der direkte udfordrer vores afhængighed af
olie, gas og kul. Danmark bør som et selverklæret grønt foregangsland straks
følge trop.
Hvorfor har vi brug for en global aftale om udfasning af fossile brændsler? Vi
har jo Parisaftalen, som forpligter verdens lande på at holde den globale
temperaturstigning til 1,5 grader. Men Parisaftalen har klare begrænsninger.
Den siger intet om at udfase olie, gas og kul, som er de primære årsager til
klimakrisen. Og så hviler den på at lande selv melder klimamål ind og
efterfølgende overholder dem. Den er med andre ord ikke skrap nok.
For at bremse opvarmningen, skal vi stoppe med at udlede drivhusgasser. Vi
har et stadigt mindre budget, vi kan bruge af, hvis vi vil holde
temperaturstigningen under 1,5 grader. I Klima- og Omstillingsrådet har vi
vist, hvordan Danmarks klimamål fører til klar en overskridelse af den danske
andel af budgettet. Og hvis vi bliver ved med at udlede drivhusgasser på
globalt plan, som vi gør nu, så overskrider vi målet om 1,5 grader omkring
2030.

Annonce

SENESTE NYT
Støjberg vil nå klimamål uden
CO2-afgift i landbruget
7 MINUTTER SIDEN

Professor: På nuværende
tidspunkt giver CO2-afgift kun
incitament til mindre landbrug
12 MINUTTER SIDEN

Fortsætter alligevel
Alligevel er der en masse kæmpestore olie- og gasprojekter, som står til at blive
godkendt de næste otte år. Lige nu bruger de største olieselskaber omkring
600 millioner kroner hver dag på nye projekter, som kommer oveni de steder,
de allerede nu udvinder olie og gas. Samtidig spytter statskasser verden over
milliarder i ny olie, gas og kul, mens vedvarende energi bliver nedprioriteret.
Ny forskning viser, at disse projekter udgør reelle bomber under vores fælles
fremtid. For at undgå katastrofal opvarmning, skal vi demontere dem.
Derfor bør Danmark også erklære sin støtte til den globale aftale. Danmark
har lukket for udvinding af olie og gas i Nordsøen efter 2050 og var med til at
danne det internationale partnerskab Beyond Oil and Gas Alliance. Denne
alliance er dog en frivillig klub, som næppe kan sikre udfasning af olie og gas
på globalt plan. Ved at støtte op om en multilateral aftale, kan Danmark gøre
en positiv forskel i international klimapolitik.

Nyt udspil fra Socialdemokratiet:
Landbruget skal lukke mankoen
til 2030-målet, og en CO2-afgift
bliver afgørende
15 MINUTTER SIDEN

»Det er greenwashing af dårlige
aftaler«: Regeringens lange liste
over grønne aftaler indeholder
støtte til luftfarten og
kompensation til fiskere
4 TIMER SIDEN

Politikere og organisation: Sæt
klimaaftalen for affald på pause i
forsyningskrisen
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håndfuld lignende eksempler. Der er for eksempel globale aftaler som
bandlyser landminer og kemiske våben. På miljøområdet lykkedes det at
Vil du være med til at realisere
beskytte ozonlaget gennem en global aftale, og netop nu forhandler verdens
Holbæk kommunens store
lande om en global aftale om at begrænse plastik.

klimaambitioner?

For mange af disse aftaler gælder at enkelte foregangslande ofte var vigtige
for, at aftalen kom i hus. Og i flere tilfælde gik der ikke længe fra at de første
lande erklærede deres støtte til en aftale var i hus. Tænk hvis Danmark kunne
være et sådant land for en global aftale om fossile brændsler.

Holbæk Kommune

Læs Mere

Der findes allerede stort momentum bag en aftale om at udfase olie, kul og
gas. Klimaforskere, nobelprismodtagere, storbyer, politikere og
organisationer verden over bakker op. Amsterdam, Sidney, og den globale
klimabevægelse støtter projektet. Paven er med.
Verdenssundhedsorganisation erklærede sin støtte i september. Danmark og
danske byer bør ikke stå udenfor dette selskab.

Vil du være med til at realisere
Holbæk kommunens store
klimaambitioner?

Udfordringerne

SE ALLE JOBS

Der findes gode bud på, hvordan en aftale kan se ud. Forskning peger på
elementer som et stop for nye projekter, mål og datoer for udfasning, som
stemmer overens med Parisaftalen, og et klart fokus på retfærdighed.
Retfærdighed betyder, at aftalen tager hensyn til eksisterende uligheder
såsom hvem der bedst kan udbygge vedvarende energi og hvem der bærer det
største ansvar for klimakrisen.
Nogle vil måske indvende, at det ikke er realistisk. Hvordan får man
olieproducenter som Norge, USA, Australien og Saudi Arabien til at
underskrive aftalen? Men netop derfor er den vigtig. En global aftale vil lægge
et fornyet pres på de lande, som står udenfor og modsætter sig nødvendig
udfasning.
Krigen i Ukraine og den globale energikrise bekræfter, hvilken trussel
afhængighed af fossile brændsler udgør. Vi kan vælge at lave en global aftale,
som styrer udfasningen på en kontrolleret måde. Eller vi kan vente til
temperaturen stiger yderligere, og løbe risikoen for at kaos, konflikt og
uretfærdighed vil diktere udfasningen af fossile brændsler.

Holbæk Kommune

Læs Mere
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Vi har gjort det før. Lavet globale aftaler for vores fælles sikkerheds skyld. Og vi
kan gøre det igen. Det kræver, at Danmark bakker op om Vanuatu, Vatikanet
og resten af bevægelsen for en global aftale om fossile brændsler.
Beslutningen om dansk opbakning bør være en del af diskussionen om
globalt klimalederskap i den igangværende valgkamp. Lad os være det
foregangsland, politikerne påstår vi er, og støtte op om denne vigtige aftale.

Deltag endelig i debatten – her kan du læse vores tips og formalia.
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Er debatindlægget klar, eller har du et udkast, mail det meget gerne til:
debat.klimamonitor@pol.dk
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