Klimabrev til Dan Jørgensen 26.-11.-2020

Hej Dan.
Godt at se dig. Og fint at du samlede handsken op mht. varm kaffe.
Det er med blandede følelser vi mødes med dig i dag. Dengang du fik gennemført klimaloven,
klappede vi ad dig og følte , at vi havde fælles mål. Nu hvor der er gået et års tid, og
klimahandleplanen bliver rullet ud, står vi med en dyb skuffelse, føler os svigtet og forrådt af dig og
den socialdemokratiske regering.
Wammens hockeystav er ikke brugbar, da den bygger på passivitet og en religiøs tro på, at
teknologien vil klare den grønne omstilling. Ingen eksperter mener, at det vil ske. Og vi tror ikke.
Mens I venter på jeres hockeystav forværres klimasituationen, så efter knækket vil det blive endnu
sværere at modvirke klimakatastrofen. Hvorfor går du ind for hockeystaven, når selv dit eget
klimaråd og dit eget borgerting ikke gør det ?
Nu er landbruget skudt til hjørne indtil januar. Alle har længe vidst, at landbruget er en stor udleder
af drivhusgasser. Du har haft halvandet år til at finde en løsning på en co2-beskatning af
landbruget. Arbejder du og klimaministeriet overhovedet med en CO2 afgift på landbruget, som
alle eksperter anbefaler, og kommer du med forslag om det til januar.
Regeringen arbejder med en fase 1, 2 og 3, for grøn skattereform, siger I . fase 1 indeholder ikke
øgede afgifter på klimaforurenerne de første to år, altså i jeres regeringsperiode. Alle eksperter
underkender den plan, der er mere erhvervsstøtte end en klimaplan. Efter jer, kommer der
formodentlig en borgerlig regering, og de vil så fortsætte fase 1 med kæmpe tilskud til erhvervslivet
,og kun få afgifter på udledte drivhusgasser, hvis overhovedet nogen. Hvordan kan du modsige det
med facts og ikke løse fugle på taget.
Den grønne omstilling må ikke koste arbejdspladser, siger du. Men enhver samfundsændring
koster jo arbejdspladser, mens nye opstår. Dit job er jo ikke at sikre de nuværende arbejdspladser ,
men skabe nogle nye grønne. Hvordan vil du gøre det uden igen med en religiøs tro på, at dansk
erhvervsliv bare af sig selv vil gøre det ,når de får en stor pose penge.
Den vigtigste grund til, at vi kæmper for klimatiltag er, at bevare vores biodiversitet. Hvilke planer
har klimaministeriet for at medvirke til at fremme biodiversiteten.
Klimaændringerne har meget store negative sundhedsmæssige konsekvenser for befolkningen.
Desto længere tid du er om at få stoppet drivhusgasudledningerne desto flere vil lide under det og
desto flere skattekroner skal gå til sundhedssektoren. Hvornår vil du fremlægge beregninger for,
hvordan klimaet forværrer den almene sundhedstilstand.
Vores forbrug og fordelingen af forbruget har skabt klimakrisen.Vi bruger i Danmark svarende til
fire gange jordens ressourcer . Hvis vi fortsætter det nuværende forbrug så ødelægger vi det for
vores børn og børnebørn. Vil du tage det nødvendige initiativ til at nedsætte forbruget for at redde
klimaet og jordens ressourcer.
Vores samfund har udviklet en kultur, hvor forbrug i dagligdagen og i ferier belaster klimaet
meget. Vil du tage initiativ til at vi ændre på kulturen, så at forbruget nedsættes i dagligdagen og i
ferier.
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