Torsdag den 18. Februar 2021
Kære Dan
Klimakrisen er en sundhedskrise – globalt og i Danmark.
WHO understreger, at klimaforandringer er den største trussel mod folkesundheden i det 21. Århundrede,
dvs nu. Derfor skal Danmark være et grønt og ambitiøst foregangsland .
Folkesundhed er en vigtig politisk mærkesag – på tværs af de politiske partier og bredt i befolkningen, så
det giver dig nogle handlemuligheder at inddrage helbredsforhold i klimakrisen.
Lykkes den grønne omstilling - således at temperaturen ikke stiger og luftforureningen bliver mindre – så
kan vi i Danmark allerede nu undgå mange sygedage, sygdomme, indlæggelser og for tidlige dødsfald.
Samtidigt opnår vi store besparelser i sundhedsvæsenet og i samfundsøkonomien generelt, samt
besparelser til klimatilpasning og katastrofehåndtering.
Klimaforandringer påvirker vores verden og folkesundheden på flere fronter. Globalt stiger risikoen bl.a.
for hungersnød, krig og massive strømme af klimaflygtninge, som også vil påvirke Danmark. Desuden er
der risiko for at nå faretruende tipping points, som gør, at vi ikke længere kan nå at få kontrol over
klimakrisen.
I Danmark oplever vi allerede nu hyppigere hedebølger og herved et stigende antal varmerelaterede
dødsfald, længere pollensæson og flere børn og voksne med allergi og astma, flere tilfælde af
infektionssygdomme, fx alvorlige flåtsygdomme og forurening som følge af oversvømmelser og
forurening af mad og drikkevand. Desuden er luftforureningen fra afbrænding af fossile brændstoffer
ansvarlig for ca 4000 dødsfald i Danmark årligt samt massiv sygelighed med heraf følgende
hospitalsindlæggelser. Luftforureningen påvirker også udviklingen af fostre og nyfødte.
Hvis sundhedssystemet skal kunne følge med i de kommende årtier, skal klimaforandringerne bremses
nu. Danmark skal være det grønne foregangsland vi er blevet lovet.
Indsatser for klimaet gavner helbredet og indsatser for helbredet gavner ofte klimaet, f.eks flere cykelstier
– også uden for byerne, sund og mere plantebaseret kost i institutioner og kantiner, nedsættelse af
luftforureningen, ren luft, rent vand, ren mad.
Dan, du er god til at kommunikere, til at lytte, og du har handlemuligheder. Du har som klimaminister
mulighed for at arbejde på tværs af sektorer og ministerier, politikere og befolkning vil forstå det
overordnede budskab, om at der skal handles nu, da klimakrisen er en sundhedskrise allerede nu.
Vi støtter dig, udnyt dine handlemuligheder, anvend de gode argumenter om klima og folkesundhed.
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