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Klima- og Omstillingsrådet: Stem på dem,
som lover klimahandling nu
Hvis du vil gøre noget for klimaet ved folketingsvalget, skal du stemme på et parti, som lover reduktioner he
og nu. Det er afgørende for at bevare chancen for at nå Parisaftalens mål. Hertil kommer, at reduktioner her
og nu vil styrke det internationale momentum for klimahandling, som spirer frem i disse år.
AUTOMATISK OPLÆSNING
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Sidste valg var et klimavalg. Det bør dette også blive.
KRONIKEN 31. OKT. 2022 KL. 15.58

KLIMA- OG OMSTILLINGSRÅDET
Rådet består af: Jens Friis Lund er professor. Anders Bjørn er post.doc. Anders Blok er lektor. Thilde Bech
Bruun er lektor. Line Marie Thorsen er post doc. Joachim Peter Tilsted er ph.d.-studerende. Asker Voldsgaard
er ph.d.-studerende.
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Hvorfor er det så vigtigt at sænke drivhusgasudledninger med det samme?
Det er det, fordi det er vores bedste chance for at minimere de enorme skader
og risici, den globale opvarmning medfører. Ethvert ton CO2 tæller. Og
reduktioner nu tæller mere end fremtidige reduktioner, da drivhusgasserne
bliver hængende i atmosfæren og øger opvarmningen.

Vi vil sikre flere mennesker
til velfærd og virksomheder.

Hvis den nuværende globale trend i udledninger og opvarmning fortsætter,
risikerer vi at overskride 1,5 graders opvarmning allerede omkring 2030.
Grænsen på 1,5 grader er vigtig, fordi omfanget af klimaskader stiger
dramatisk med enhver yderligere opvarmning, og fordi vi risikerer, at
klimaforandringerne bliver selvforstærkende allerede ved 1,5 grader.
FN’s klimapanel vurderede for fire år siden forskellen på 1,5 og 2 graders
opvarmning, som begge nævnes som mål i Parisaftalen. Det kan virke som en
lille forskel, men det er det ikke.
Vurderingen viste, at klimaskaderne er langt højere ved 2 grader og var med til
at cementere 1,5 grader som smertegrænsen for global opvarmning. Siden da
har de seneste par års hedebølger, storme, skybrud og oversvømmelser
kloden rundt sat endnu en tyk streg under vigtigheden af at respektere denne
grænse.
Hertil kommer, at temperaturstigningerne kan være selvforstærkende.
Eksempelvis kan store mængder metan bundet i permafrosten i Sibirien
slippe ud allerede ved 1,5 graders opvarmning. Samlet set er det derfor på
ingen måde ligegyldigt, om vi snakker 1,5 eller 2 graders opvarmning.
På sigt kan nye teknologier muligvis hjælpe med at nedbringe mængden af
CO2 i atmosfæren. Men det vil koste – både i form af penge og knappe
ressourcer. Og disse teknologiers potentiale for at hjælpe os i fremtiden er per
definition usikre. Og mens vi venter på teknologierne, vil temperaturen og
CO2-koncentrationen i atmosfæren stige. De katastrofer og konflikter vi ser
allerede nu ved 1,2 graders opvarmning, viser med al tydelighed, hvad der er
på spil.
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gælder særligt for et velstående land som vores, der har en lang historie med
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høje udledninger bag sig. Alle muligheder for hurtige reduktioner skal tages i
brug her og nu. Det skal de af tre grunde.
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For det første for at købe os tid til at iværksætte mere langsigtede reduktioner.
For eksempel kan vi ikke på et-to år levere grøn strøm til at elektrificere hele
det danske samfund.
Alt imens vi udbygger denne kapacitet, bør vi derfor finde andre, direkte
reduktioner, f.eks. ved at spare på strøm og varme. For det andet skal vi
reducere her og nu, fordi vi skal gå foran de fleste andre lande i verden.
Det skal vi, fordi vi er et rigt land med et stort historisk ansvar for klimakrisen.
De fleste fattige lande forventer helt berettiget, at vi lever op til det ansvar og
går foran. Ved at reducere hurtigere end det globale gennemsnit er vi med til
at skabe ’plads’ i atmosfæren til, at de kan møde deres befolkningers helt
basale behov.
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Den tredje grund til, at vi skal gøre alt for at opnå hurtige reduktioner, er, at vi
skal hæve ambitionerne hos andre rige lande. Det kræver troværdighed, hvis
man skal presse på andre i international sammenhæng. Den opnår vi kun ved
selv at indføre markante reduktioner med det samme.
Fine langsigtede målsætninger gør det ikke alene. København har netop
måtte krybe til korset og erkende, at man ikke når det internationalt
berømmede mål om klimaneutralitet i 2025. Vi skal derfor ikke bare pege på
vejen – vi skal også betræde den.

Annonce

Men hvad er mulighederne så? Vi gør allerede flere gode ting, der lægger
sporene på den lange bane. Udbygning af vind- og solenergi peger i den
rigtige retning. Det samme gælder udfasningen af olie og gas i Nordsøen, selv
om slutdatoen på 2046 ligger for langt ude i fremtiden, og de første politiske
skridt mod CO2-afgifter på et virksomt niveau. Hertil arbejder mange
kommuner allerede med ambitiøs klimahandling.
Men vi skal gøre meget mere, og vi skal gøre det nu og her. Særligt vigtige er
tiltag, som bremser vores energiforbrug med fokus på industri og på de af os,
som kan forandre vore vaner uden at sætte vores velfærd og gode liv over styr.
Et lavere energiforbrug sænker udledningerne med det samme og letter
opgaven med at sikre, at vi kan producere nok ren energi til den nære fremtid,
hvor vi skal sige helt farvel til kul, olie og gas. Og det vil tilmed være med til at
afbøde dén energikrise, vi står i lige nu.
Hvad kan vi gøre lige nu og her? En nyvalgt dansk regering vil inden for en
måned kunne beslutte at reducere hastigheden på motorvejene, vedtage et
midlertidigt stop for nye infrastrukturprojekter, opfordre alle private
husstande til at sænke varmen og eliminere unødvendigt energiforbrug
såsom varmelamper, ukrudtsbrændere og overflødig kørsel.
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en større lovpakke. Den kunne indeholde et tiltag med henblik på at begrænse
biltransport i landets fem største byer. Sådanne tiltag kunne omfatte en
trængselsafgift og nedlæggelse af parkeringspladser kombineret med støtte
til cyklisme, offentlig transport og delebilsordninger.
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Lovpakken kunne indføre en høj afgift på flyrejser, som bliver højere med
længden af ruten og for hver gang, man flyver. Den kunne også indeholde en
plan om, at alle offentlige køkkener fremover serverer primært vegetariske og
veganske måltider, samt en øget støtte til energirenovering og udskiftning af
olie- og gasfyr med varmepumper. Sidst kunne lovpakken forbyde reklamer
for fossil energi og kød, for at pengestærke interesser ikke skal kunne bremse
den normændring til forbrugsmønstre, som spontant er undervejs.
På årsdagen for regeringsdannelsen kunne endnu en lovpakke præsenteres.
Den kunne etablere en ny fond, som opkøber økonomisk trængte svine- og
kvægbrug samt støtter omlægning til plantebaseret landbrug.
Dette ville tilmed frigøre arealer, som kunne omlægges til natur. Den kunne
også indeholde et nyt regelsæt for bæredygtigt byggeri, så nye bygninger er
energi-positive og med krav til maksimumstørrelse for nye private boliger.
Hertil kunne komme en ny afgiftsstruktur for biler, som favoriserer delebiler
og små elbiler, samt en langsigtet plan for infrastrukturudvikling, der
favoriserer offentlig transport og delesystemer over privatbilisme.
Lovpakken kunne indeholde en grøn jobgaranti, så alle får en plads i den
grønne omstilling, og ingen i klimabelastende erhverv skal frygte for, om
omstillingen vil føre til arbejdsløshed. Trepartsforhandlinger kunne
indkaldes med henblik på igen at reducere arbejdsugen, så vi kan veksle
privatforbrug for fritid. Sidst kunne lovpakken sigte mod at begrænse
ulighed, hvilket i sig selv vil have en positiv klimaeffekt på grund af
velhavende borgeres ressourcetunge forbrugsmønstre.
I erkendelse af behovet for lokalt og folkeligt medejerskab i omstillingen
kunne regeringen endvidere skabe en grøn demokratifond, der støtter
civilsamfund, kommuner og demokratiske virksomheder til nye samarbejder.
Herunder til at skabe lokale klimaborgerting i alle kommuner, udbrede
brugen af borgerbudgettering og skabe lokalt medejerskab i udbygningen af
vind- og solenergi med lokale almennyttige fonde.
Ovenstående er blot eksempler, og man kunne helt sikkert tænke på flere og
måske endnu bedre tiltag. Pointen er at illustrere den grad af handlekraft,
som kræves. Og tænk engang hvad det kunne føre med sig. Tag med os på en
kort rejse ind i en mere bæredygtig fremtid:
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Ud over at sænke udledningerne øjeblikkeligt vækker den nye danske
regerings klimahandling international opsigt.

Den internationale presse spreder historierne, og civilsamfundet i vore
nabolande begynder at presse på for, at deres politikere gør noget lignende.
Tiltagene og den nye regerings klare og tydelige kommunikation om
klimakrisens alvor betyder også, at mange flere herhjemme selv begynder at
agere anderledes. Flere dropper de lange flyrejser til fordel for ferier i det
nære.
Mange fravælger at eje en bil til fordel for offentlig transport og delebiler. I
stedet for nybyggeri vælger folk at renovere og energieffektivisere. En
bevægelse mod at bo på mindre plads og flere sammen begynder for alvor at
tage fart. Disse mange selvvalgte tiltag blandt danskerne får udledningerne til
at falde hurtigere, end nogen havde regnet med, var muligt.
Samtidig vokser den folkelige bevidsthed om at se og høre alle udsatte i den
grønne omstilling. Sikkerhedsnettet under alle borgere styrkes, og den nye
grønne jobgaranti er en succes, der sikrer alles levegrundlag og hjælper
omstillingen på vej uden gule veste i gaderne. Flere engagerer sig lokalt, så
fællesskaber og det nære demokrati styrkes. Fortællingen om et opdelt
Danmark er faldet fra hinanden.

LÆS OGSÅ
Sådan får vi mere robuste børn
KRONIKEN

Alternativet: Klimakamp og
demokratikamp er samme kamp
KRONIKEN

Kresten Schultz Jørgensen:
Folkestyret er under pres som
sjældent før
KRONIKEN

MARIE
KAMPMANN

Og snart inspirerer det danske eksempel til en bredere international respons
på klimakrisen. Først begynder Tyskland, Sverige og England at iværksætte
mange af de samme tiltag som os. Kort efter følger hele EU trop. Vi ser et
markant fald i de globale udledninger allerede i år 2025. Håbet om, at vi måske
alligevel kan nå 1,5-graders-målet, spredes som ringe i vandet.
Meget af dette lyder måske nok lidt som ønsketænkning. Man kan allerede
høre magtelitens svar: Det er alt for drastisk.
Vi har brug for olie og gas i en global energikrise. Vi er jo allerede ambitiøse.
Og Danmarks udledninger fylder jo ikke meget i det store billede. Sådanne
tiltag ville gøre Danmark fattigere og ikke skabe den samme vækst. Og
hvordan skal det overhovedet finansieres?
Men måske er det mest drastiske faktisk, hvis vi vælger ikke at gøre mere her
og nu. For virkeligheden er tættere på det, vi netop har beskrevet, end man
måske skulle tro. Faktisk har flere lande omkring os allerede indført
forskellige dele af den politik, som vi netop har beskrevet.
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Wales og Østrig har f.eks. indført midlertidige stop for nye motorveje. Og
ideen om at sænke fartgrænserne på motorvejene har været debatteret i EUParlamentet samt flere europæiske lande.
Luxembourg har gjort al offentlig transport gratis i kampen mod bilos og
trafikpropper. Det samme gjorde man for ti år siden i Estlands hovedstad,
Tallin, og siden da er privatbilismen i bymidten faldet på trods af en generel
stigning i bilisme i landet. Byer som London, Milan, Stockholm og Göteborg
har indført trængselsafgifter med klare reduktioner i biltrafikken i byerne til
følge.
Flere af vore nabolande, som England, Tyskland, Norge og Sverige, har
flyafgifter, som stiger med længden på flyrejsen. Østrig og Frankrig har indført
forbud mod flyrejser på ruter, hvor der eksisterer togforbindelser, og i Holland
har man arbejdet for det samme i flere år.
På fødevaresiden har Holland og den belgiske delstat Flandern mål om at
reducere deres animalske produktion i de kommende år, og den tyske
landbrugsminister har bebudet, at antallet af landbrugsdyr skal ned. Og skal
Irland opfylde sit klimamål for 2030, betyder det, ifølge revisionsfirmaet
KPMG, at dets kvægbestand skal reduceres, hvilket debatteres i landet netop i
disse dage.

Et lavere energiforbrug sænker
udledningerne med det samme
Helsinki besluttede sidste år kun at servere plantebaseret mad og lokale
bæredygtigt fangede fisk til arrangementer afholdt af byen. Den kinesiske
regering indførte i 2020 lovgivning, som skulle modvirke madspild på
restauranter. Den hollandske by Utrecht blev for nylig den første by i verden,
som besluttede at forbyde kødreklamer i det offentlige rum. I Frankrig har
man netop i år forbudt reklamer for fossil energi, og flere hollandske byer har
indført lignende forbud.
I det perspektiv er vi herhjemme på mange måder ved at sakke bagud i
klimakampen. Vi risikerer at blive ét af de lande, som politikere i andre lande
peger på, når de skal finde på argumenter for ikke at øge deres egen indsats.
Vil vi virkelig være sådan et land? Nej, vel.

Særligt ikke, fordi der er gode grunde til at tro på værdien i at forsøge at skabe
forandring ved at gå foran. Forskning i såkaldte positive sociale tipping points
peger på muligheden for at skabe hurtige forandringer i vores samfund.
Forandringer, som kan bidrage afgørende til at afbøde klimakrisen. Vi har for
nyligt oplevet et klimarelateret eksempel, som kan illustrere, hvad denne
forskning taler om Greta Thunberg og Fridays for Future skabte en helt ny
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Danmark bidrager allerede til at skabe fremtidens bæredygtige teknologier,
men vi halter efter, hvad angår at skabe de reduktioner her og nu, som
klimakrisen kræver. Ingen – heller ikke forskningen – kan forsikre os om, at det
er muligt for os herhjemme at skabe et globalt momentum ved at gå foran.
Men vi må spørge os selv, om chancen for at skabe et sådant momentum – som
er helt nødvendigt for at bevare chancen for at nå Parisaftalens mål – ikke er
større, hvis vi selv handler i overensstemmelse med klimaets tilstand?

Valdemar Lund Madsen til sin
farmor: »Nu er det jeres tur til at
betale os tilbage for pandemien«
FOLKETINGSVALG 2022

Øjenlæger advarer op til
halloween mod farvede
kontaktlinser
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Lad os derfor være et rigtigt
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foregangsland. Vise vejen. Vise
Få 15% rabat på Greentels
mobilabonnementer der
hinanden – og særligt vores unge,
støtter regnskoven og
vores børn og børnebørn – at vi tager
opsamling af havplast
hånd om situationen – at vi er
Se mere
ansvarlige og gør, hvad vi kan for ikke
at forringe deres fremtidsudsigter,
men i stedet skabe grobunden for en bedre og mere bæredygtig fremtid. En
fremtid vi kan tro på. En fremtid vi har lyst til.
Så når du står nede i stemmeboksen i dag: Stem på et parti, som lover
reduktioner her og nu, hvis du vil gøre noget for klimaet.
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