Christian Poll ved Klimapåmindelsen den 20. januar 2022
● (JEG) I 1989 havde jeg læst kemi på DTU i fire år og manglede noget i mit liv… jeg var
i tvivl… manglede mening… Ind i auditoriet kom Finn Bro-Rasmussen og fortalte
med billeder af mænd i hvide beskyttelsesdragter om kemikalietromler, gravet ned i
klitterne ved Kærgaard Plantage. Her så jeg en ny mening – at kemikalier ikke bare er
legetøj for tryllekunstnere – der er også en bagside, og jeg måtte gøre mig dygtig for
at undersøge og løse de problemer!
● (OS) I 2005 startede jeg i mit nye job i Danmarks Naturfredningsforening. Det var mit
første møde med det slagkraftige civilsamfund. Jeg blev hurtigt forelsket i alle de
ildsjæle – som jer – der kæmper for en større sag. Jeg blev en del af det aktive
civilsamfund og var 10 år hos DN.
● I efteråret 2013 blev Alternativet præsenteret – det nye, grønne parti, som Danmark
havde ventet på, og jeg hoppede på det tog. Jeg blev ordfører for alt det grønne og
blev medlem af Folketinget fra 2015-2019. Det var nogle vilde år: 10 ordførerskaber
og en helt ny organisation, der eksploderede til 10.000 medlemmer på tre år.
● Eksempler fra mit virke i Folketinget:
o Europaudvalget – Barroso-direktivet (GMO) – jeg tog lead og de andre fulgte
efter (DF med, derfor flertal).
o Europaudvalget – pesticidvurderinger og –tilladelser. Jeg overvågede og skrev
udtalelser, som de andre tilsluttede sig.
o Energiudvalget – tilladelse til efterforskning efter geotermisk varme OG gas i
undergrunden på Lolland-Falster…
● Min faglighed var min styrke. Jeg vidste for det meste, hvad jeg talte om og hvad alle
de tekniske notater fra embedsværket handlede om.
● Kolleger fra andre partier spurgte og lyttede. Der var respekt om min viden.
● (NU) Derfor er det vigtigt, at I med jeres engagement og indsigt i klimasagen agerer
trojanske heste. I enhver samtale prøv at finde en mulighed for at fortælle om jeres
eget engagement og bevægelserne og hvad der skal ske nu, fordi klimakrisen kræver
hurtig handling. Og opfordr alle til at uddanne sig, for verden eksploderer i
kompleksitet, og de unge især skal overtage verden og klimakrisen. Det kræver indsigt
og snilde og overblik og empati for verden.
● Om lobbyister: Jeg havde overblik fra min tid som NGO og min faglige baggrund. Så
jeg kunne være åben for input fra lobbyister. For mange politikere var det svært, fordi
lobbyister kan være meget overbevisende. Jeg tror, det hører til sjældenhederne i
Danmark, at der er penge i lobbyisme.

