Klimabrev til Dan Jørgensen 03-12-2020
Hej Dan.
Tak for kaffe og godt, at du gik i dialog med os, for en stund. Det er jo et godt land vi lever i, når du
og vi kan være i dialog. Vi blev ikke rigtig færdige med vores dialog, så nu har vi lavet en
julekalender til dig, Dans Julekalender, som vi har indrykket i Dagbladet Information, hver dag
frem til jul. Vi håber du får læst budskaberne og vores undren over, hvad der foregår. Det er stadig
meget vanskeligt at forstå, hvorfor du og den socialdemokratiske regering ikke har gjort mere for
klimaet her og nu, når nu I blev valgt til klima, og I fik et forståelsespapir, hvor der fastslås, at der
skal handles resolut på klimaudfordringen.
Støttepartierne og diverse eksperter er jo også stærkt kritiske overfor den manglende
foretagsomhed, I udviser. Er I så mange for at støde de tilbageerobrede dansk folkeparti-stemmer
fra jer, at I prisgiver klimaet. Klimaet nærmest skriger på handling, på radikale tiltag. November
blev to grader varmere end gennemsnittet for de sidste 10 år. Isen smelter dobbelt så hurtigt som
tidligere antaget. CO2 udledningerne stiger stadig selv under coronanedlukningen. Den er helt gal
med klimaet. How dare you, ikke at handle nu og resolut, som Gretha Tunberg, bakket op af Fns
klimaråd og seriøse klimaeksperter kloden rundt, - sagde i FN til verdens ledere, bla. Jer.
December er en klam måned, hvor mange vender interessen mod julen og alverdens indkøb. De
udbetalte milliardstore feriepenge til forbrug er sikkert godt for kapitalistisk økonomi og dermed
finansministeriet, men det medfører jo forøget forbrug af jordens ressourcer og rovdrift på naturen.
Kapitalismen er god for finanskapitalen og de ekstremt rige, men den er en massakre på det sociale
og jordens ressourcer og biodiversitet. Det er dig, der skal fortælle jeres DF-vælgere, at vi er nødt
til at holde igen med forbruget, hvis der skal være noget til den næste generation om 10-20 år.
Det er forudset, at om 30 år er jordens ressourcerne brugt op og store dele af kloden lagt øde, hvis vi
fortsætter som nu. Der vil så komme millioner af klimaflygtninge og levestandarden vil rutche ned.
Fordelingskrige vil opstå og livet være præget af autokratiske regimer. Selv EU vil være drejet i den
retning for at Europa kan klare sig i det globale ræs mod bunden. Det er det scenarie, du skal se i
øjnene og forsøge at modvirke. Det gør du ikke nu. Du grønvasker vores førsteklasses billet ned i
afgrunden.
Komiske Ali fortalte om sejre i Irakkrigen, mens alle andre kunne se nederlaget. Det er det samme ,
når du grønvansker jeres politik. Det er komisk, Dan. Lad nu alvoren sive ind i dit ministerium og
resten af regeringen, Videnskaben har jo skrevet og forklaret det, helt entydigt. Vi er på vej mod
uoprettelige skader og tipping-points. Stop vanviddet nu.
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