Kære Dan,
Vi var mange, der sad helt yderst på stolen, da Klimarådet med vanlig elskværdighed leverede
deres vurdering af regeringens indsats. Men kritikken var barsk og utvetydig: Der mangler
konkrete strategier og der er ikke dokumentation for, at Danmark vil nå det politisk vedtagne mål
på 70% CO2-reduktion.
Dit svar var uklart. Du mente, at det sådan set går meget godt - og du kan love at I knoklede alt,
hvad I kan for at opfylde kravene.
Det minder om den Støjbergske retorik, hvor man glider uden om kritikken og blot svarer med en
påstand. Du gentager også igen og igen: ”Vi er allerede kommet 1/3 af vejen”.
Og du bakkes op af Statsministeren, som siger, at vi er FORAN i bestræbelserne.
NEJ, Dan Jørgensen, det er ikke rigtigt - og NEJ, hr minister, Danmark er IKKE kommet 1/3 af vejen.
Regeringen har foreløbig kun peget på at plukke de mest lavthængende frugter til en skønnet
reduktion af 7 mio ton CO2. Beregningen vil først udmøntes hen ad vejen og give 1/3 af det
samlede bidrag. Det påpeger Klimarådet - og det ved du også godt.
Klimarådet sætter store spørgsmålstegn ved regeringens påstand om et stort teknologisk fix i
slutningen af årtiet. Du svarer, at I har afsat 16 mia. Tror du Klimarådet har overset dette beløb og
nu pludselig kan indse, at målet er indenfor rækkevidde? NEJ, det virker som en desperate, der vil
udvikle det ultimative våben for at vinde en verdenskrig.
NEJ, Dan Jørgensen - der findes ikke forskere eller forskermiljøer, der står foran et gennembrud
med CO2-fangst eller CCS lagring. I virkeligheden findes der næppe nogen, der tror på jeres
fremskrivninger om en energimæssig rentable metode til et projekt i den målestok, der forventes.
Og er der noget med, at biobrændsel skal reduceres, så aftapningsstederne bliver færre?
Man kunne med rette forvente, at der ville have lydt et ramaskrig i medierne. Det skete ikke.
Klimarådets vurdering blev hurtigt neddroslet og gjort til en bi-historie. Du kunne tørre sveden af
panden og fortsætte som hidtil.
Dette er måske den største katastrofe!
Fra 8 ud af landets 8 universiteter har advarslerne under næsten hele din ministertid lydt uden
ophør. NGO har stået foran din dør i månedsvis. Debattører, klimanørder, græsrødder og især de
fortvivlede unge har skreget sig hæse på efterlysning af planer og strategi.
Til ingen verdens nytte, fordi regeringen har holdt detaljerne, fremskrivninger, ideer tæt til
kroppen - ifald der altså har været nogen. Men der er ikke sluppet noget ud - ikke udover store
armbevægelser, udokumenterede forsikringer og hensigtserklæringer. Klimaministeriet er blevet
et ekkokammer for klicheer, mens en folkelig entusiasme langsomt kvæles i politisk demagogi.
Det er også dit ansvar Dan Jørgensen, at inddrage befolkningen og folkeliggøre beslutningerne.
Det mindste du kan gøre, er at erkende, at Klimarådets kritik er fuldt berettiget - og regeringen
derfor er tvunget til at begrænse overforbruget, skabe klækkelige CO2-afgifter, ekspropriere
vådområder og beskatte flybrændstof. Bare for at nævne de mest oplagte emner.
Til gengæld vil du opdage, at der i befolkningen findes en massiv lydhørhed. Tro på det - eller gå på
kompromis med din politiske værdighed og fyld nationen med løgn.
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