
Klimabrev til Dan Jørgensen 10-12-2020

Hej Dan
Der er sket meget i ugen siden sidst. Det skal der også, for vi har kun max ti år til at vende 
udviklingen. Verden over blev Danmark nævnt for at stoppe 8. udbudsrunde. Selv strålede du og 
kaldte Danmark et foregangsland. Fra 2050 bliver der ikke hevet mere gas og olie  op af den danske
undergrund, men Dan, de næste 30 år fortsætter olieselskaberne med at udvinde gas og olie. 
Klimaet venter ikke i 30 år. Så hvordan kan du være stolt af den beslutning ? Du skulle have stoppet
udvindingen om højst 5 år. Skorstene oser stadig drivhusgasser ud i atmosfæren. Der afbrændes 
stadig uansvarligt meget fossilbrændsel i industrien, landbruget og husholdningerne. CO2 kurven 
stiger stadig.  Alt imens klodens levesteder ørkenlægges og oversvømmes. 

Og  I har lavet en grøn skattereform i den forløbne uge, uden CO2 afgifter, som derfor roses af 
Danmarks mest CO2forurenende industrier, og fordømmes af  dit klimaråd, tænketanke, 
fagforningerne og Dansk Industri. Aftalen fortæller, at I vil undersøge muligheden for en CO2 afgift
frem til 2030. 10 år, hvor klimaet stadig ikke venter, men forværres eksponentielt. Dan, det er 
aftalebrud og hasardspil med kloden og dens indbyggere og liv. Det er utilstrækkeligt  med dine 
forlig omkring  biodiversitet, nationalparker og urørt skov, når klimaet forværres år for år, og  
kloden bliver mere og mere gold.
Dan, du når ikke de 70% reduktion på den måde. Her er råd til at nå 90% reduktion:

Som klima-, energi- og forsyningsminister har du mange håndtag, du kan skrue på. Vi vil godt pege 
på  fire helt centrale og højeffektive tiltag, mens vi venter på den supereffektive CO2 afgift på al 
produktion:

1. Du kan erklære klimanødtilstand i landet, som  New Zealand har gjort.
2. Du kan etablere klimaborgerting i alle landsdele, regioner og i alle kommuner 
3. Du kan indføre klimamærkning og klimacertificering af alle produkter, så at virksomheder, 

det offentlige og forbrugere kender klimaaftrykket af deres valg.
4. Du kan støtte CO2besparende tiltag og pålægge afgifter på CO2 ineffektive tiltag, som det 

sker med fjernvarmeafregningen.
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