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Unge satte dagsordenen til debat:
- EU skal være med til at løse
klimaproblemer
Politikerne +k ikke lov at vælge emnerne til debatmøde i miljøorganisation

Det var et engageret ungepanel, der fremlagde problematikker for EP-kandidaterne. Foto: Henrik Louis.

Del artikel !
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Af: Natasha Jahanshahi

AALBORG: Rollerne var byttet om, da miljøorganisationen NOAH bød til debat om

klima og EU.

Her skulle Nre unge klimaaktivister præsentere deres visioner for, hvordan EU kan

komme klimakrisen til livs, mens EP-kandidaterne måtte lytte og stille spørgsmål.

UNGE I PANELET
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Vis mindre 

EU skal sætte rammerne
Budskabet fra de Nre unge i panelet var klart.

Der er brug for, at EU sætter rammerne for klimaforandringerne. Det er ikke nok, at

den enkelte gør sit bedste.

Ungepanelet savner konkrete planer for, hvordan EU blandt andet ville reducere

forbrug og produktion af tøj og sætte en stopper for forurening af naturen.

- Vi forsøger at få jer voksne til at forstå den klimakrise, vi er i. Der skal tages et

fælles ansvar for klimahandlingerne, og vi mangler strukturel forandring, sagde

Mathilde Christiansen fra Den Grønne Studenterbevægelse Aalborg.

Jørgen Grøn fra Folkebevægelsen mod EU var ikke enig med de studerendes forslag.

Ifølge ham skal forandringerne skal startes af græsrødder.

- Lobbyister har størstedelen af magten i EU, så derfor er det vigtigt, at man

organiserer sig i græsrodsbevægelser og skaber en forandring, sagde han til

ungepanelet.

Otte politikere var mødt op for at gøre de unge klogere på, hvor krydset skal sættes 26. maj. Foto: Henrik Louis.

Dyrearter dør hver dag
Et af de steder, hvor de unge paneldeltagere mente, at der skal tages ansvar, er når

det kommer til at bevarelse af truede dyrearter.

- Man kan ikke sige klimakrise uden at sige biodiversitetskrise, sagde SoNe Graarup,

som er formand for Danmarks Naturfredningsforenings studenterafdeling i Aalborg.

Mathilde Christiansen - Den Grønne Studenterbevægelse.

SoNe Graarup Jensen - Formand for Danmarks Naturfredningsforenings

studenterafdeling i Aalborg.

Marie Hedegaard Jørgensen - Arbejder for Gode Penge og redaktør på

magasinet Respons.

Saskia Kjellström - Stifter af tøjfællesskabet The Clothing Club.
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- Hver dag mister vi op mod 200 dyrearter i verden, og her er EU virkelig vigtig, for dyr

kender ikke til landegrænser. Min drøm for EU er, at medlemslande skal stå til ansvar,

sagde hun.

Foto: Henrik Louis.

Hun brugte planerne om en tredje limfjordsforbindelse, der skal gå hen over øen

Egholm som eksempel på, hvor EU bør gribe ind.

På øen bor nemlig fredede dyr, som Danmark af EU er forpligtet til at passe på. Men

de kan risikere at uddø, hvis man bygger en motorvej, fortalte hun.

Vis mindre 

Det var folketingskandidat Marie Bjerre (V), der var erstatning for Søren Gade (V),

lodret uenig i.

DET SAGDE DE OGSÅ..

- Jeg var ikke klar over, at der er en truet fugl. Det er da helt grotesk, hvis

vi udrydder den, sagde Ditte Bundgaard (DF) om arten lysbuget

knortegås, der bor på Egholm.

- Det ville være en god idé hvis miljø blev vægtet lige så højt som penge,

når der skal tages beslutninger i EU, Jørgen Grøn (Folkebevægelsen mod

EU)

- Vi har hængt i bremsen alt for længe. Der er væsentligt _ere visioner og

mod til at tænke nyt blandt ungdommen, end blandt os, Thorsten

Ringaard (EL).

- EU bør skrives ind i public service-kontrakten, Philip Tarning-Andersen

(R) om udbredelsen af viden om, hvad der egentlig foregår i EU.

- Det eneste sted, vi virkelig kan gøre noget, der batter er i EU, Dina

Raabjerg (K) om klimaudfordringerne.

- Der mangler nogle i EU, der ved noget om videnskaben bag

klimaforandringer. Ellers var vi ikke kørt så meget af sporet, Philip

Tarning-Andersen (R).

- Der skal produceres meget mindre, og det, der produceres skal være i

bedre kvalitet, Saskia Kjellström (ungepanelet) om tøjindustrien.
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- Det bliver for meget, hvis EU skal blade sig i de enkelte landes infrastrukturer, sagde

hun.

- Hvis vi ikke gøre noget ved biodiversiteten, så får vi et stort problem. For så

forsvinder insekterne, sagde Morten Klessen (S) til stedfortræder Marie Bjerre input til

EU-debatten. Han blev bakket op af Ditte Bundgaard (DF) og Dina Raabjerg (K).

Flere emner såsom støtte til små banker frem for store og vækst i bæredygtige

virksomheder blev diskuteret til debatmødet, der skulle bringe de unge vælgere

tættere på, hvor de skulle sætte deres kryds.

Vis mindre 

KANDIDATER TIL EUROPA-PARLAMENTET I PANELET

Thue Grum-Schwensen (SF)

Philip Tarning-Andersen (R)

Morten Klessen (S)

Jørn Grønkjær (Å)

Ditte Bundgaard (DF)

Jørgen Grøn - Folkebevægelsen mod EU

Dina Raabjerg (K)

Thorsten Ringaard (EL)

Marie Bjerre (Folketingskandidat (V)) var erstatning for Søren Gade (V)
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