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Når tre forskere afviser, at mennesket påvirker 
klimaforandringerne, er der ingen grund til at 
stole mere på de 97, der har sandsynliggjort, at 
mennesket faktisk gør det.

Mikkel Dencker, Dansk Folkepartis klimaord-
fører vil ”ikke udelukke tesen om, at de er men-
neskeskabte”. Men det handler ”mere om tros-
spørgsmål, og det synes jeg først og fremmest 
hører til i en kirke og ikke i politik,” sagde 
Dencker til Information i fredags.

Dagen før havde hans forgænger på ordfører-
posten, Per Dalgaard, i Radio 24syv sagt, at der 
er ”ingen i Dansk Folkeparti, der tror på, at kli-
maforandringerne er menneskeskabte” - ret så 
dramatisk, hvis det er sandt.

De to DF’ere går trods alt ikke så vidt som 
præsident Donald Trump, der i årevis har kaldt 
menneskeskabte klimaforandringer et fup-
nummer, og som med virkning fra næste år 
trækker USA ud af Paris-aftalen.

Der er historisk belæg for, at mennesket ikke 
har betydet noget for de historiske klimatiske 
bundvendinger som istiderne. Men der er også 
belæg for, at temperaturer og CO2-udledning 
er steget bemærkelsesværdigt hurtigt, efter at 
industrialiseringen tog fart.

Det betyder langt fra, at  mennesket er ”alle 
klimaforandringers moder”, thi Moder Natur 
går sine egne veje og vildveje, som heller ikke 
menneskeligt modspil kunne forhindre.

Men det er farligt at gøre det til en trossag, 
der hører hjemme i en kirke. I øvrigt er selv po-
litik i høj grad en trossag, så efter Dencker egen 
definition hører klimaforandringer også hjem-
me i politik, for uanset årsagen er forandringer 
i klimaet bestemt ikke et trosspørgsmål.

De sker, og det burde være både en politisk og 
en almenmenneskelig pligt at bremse dér, hvor 
bremses kan. Heldigvis udtrykker klimaaftalen 
fra Paris trods alle sine fejl og mangler en vis 
vilje hos næsten 200 lande - stort set kun USA 
undtaget - til at erkende problemet.

Ét er erkendelse, noget andet vilje og evne til 
at handle. Nok så mange velmente bønner gør 
det ikke alene. Det gør handling. Amen ...

LEDER DF-politiker, mener at årsagerne til klimaforandringerne først og sidst er en trossag ...

Vejrudsigt for kloden 

SYNSPUNKT

Af Susanne Zimmer
Folketingskandidat, Alternativet 
Purkervej 1, 9520 Skørping 
susanne.zimmer@alternativet.dk

KLIMA: Selvom onde tunger 
påstår, at fælles ansvar bety-
der, at ingen har eller tager 
ansvar, så er det min opfat-
telse, at fælles ansvar er 
godt udgangspunkt for 
mange udfordringer. Jeg 
husker ungdomsfester og 
oprydningen bagefter, jeg 
husker fælles opgaveskriv-
ning i skolen og på min ef-
terfølgende uddannelse, jeg 
husker min første og mine 
senere arbejdspladser, hvor 
vi hver især tog ansvar for at 
skabe en god arbejdsplads 
og den bedste læring for ele-
verne. Jovist var der en en-
kelt eller to, som smøg sig 
uden om ansvaret. Men 
overordnet set har jeg har 
haft den oplevelse, at fælles 
ansvar har været en styrke i 
forhold til at løse en opgave.

På den baggrund var min 
glæde stor, da jeg oplevede, 
at Lars Løkke sammen med 
194 andre af verdens ledere 
tog fælles ansvar for vores 
klima. I 2015 vedtog de am-
bitiøse mål på klimaets veg-
ne, alle var enige og opstem-
te, nu skulle der ske noget. 

Allerede i 2016 steg CO2-

udledningen i Danmark, 
men hov, det var ikke det, de 
aftalte, men ikke desto min-
dre er CO2-udledningen ste-
get lige siden. Hvorfor nu 
det? Allerede inden Parisaf-
talen havde regeringen vars-
let, at den ville sænke ambi-
tionerne på CO2-området, 
og med vedtagelsen af rege-
ringens 2025 plan lå det 
fast, at udledningen for før-
ste gang i 25 år ville stige. 
Klimaminister Lars Christi-
an Lilleholt (V) kunne dog 
berolige med at, “det er helt 
på linje med regeringens po-
litik”. Så det er med åbne øj-
ne, regeringen lader CO2-
udslippet stige, og DF bifal-
der de sænkede ambitioner, 
“… det glæder mig meget 
med en regering, der ser 
mere pragmatisk og mere 
realistisk på det,” siger 
Dansk Folkepartis klima- og 
energiordfører, Mikkel 
Dencker. 

Nu råber flere klimafor-
skere vagt i gevær. Vi risike-
rer en dominoeffekt som føl-
ge af vores klimaaftryk. 
Temperaturen vil måske sti-
ge med 4-5 grader og vand-
standen med 10-60 meter; 

så bliver vi danskere også 
klimaflygtninge!

Nu bliver Lars Christian 
Lilleholt bekymret, og jeg 
bliver meget bekymret, når 
han begynder at tale om 
nedsættelse af et råd og må-
ske et panel, når han sætter 
fokus på opmagasinering af 
CO2 og taler om internatio-
nal handling. Der er så man-
ge ting regeringen allerede 
kunne have taget initiativ til 
- og stadig kan.

Regeringen kunne have 
sat sig i førersædet og be-
sluttet at alle vores dieseltog 
skulle udfases, at elbiler 
skulle være afgiftsfri, at al 
fossil energi skulle være 
skiftet til bæredygtig energi 
i 2035. 

I stedet har vi haft visions-
løse politiske beslutninger 
og en deraf følgende slingre-
kurs, som har været ødelæg-
gende for erhvervslivets 
grønne udvikling og investe-
ringslysten i den grønne ud-
vikling. F.eks. er elbilsalget 
gået helt i stå. I 2018 er kun 
0,4 procent af alle nyindre-
gistrerede biler elbiler, hvor 
det i 2017 var hver anden bil 
i Norge. Sol- og vindenergi-

en bidrager denne sommer 
til en væsentlig lavere del af 
vores el produktion end sid-
ste år. Kun to pct. af vores el-
forbrug kommer fra solen, 
men faktisk kunne solceller 
på alle de industrielle tage 
dække 1,5 gang Danmarks 
elforbrug. Men usikkerhed 
omkring tilskud og afreg-
ning har bremset investe-
ringslysten i solenergi.

Fra at være i toppen gen-
nem fem år er Danmark nu 
røget ned på en 13. plads på 
indeks over grøn klimapoli-
tik (2017). Fra at være en 
del af fællesskabet er vi nu 
blevet den, der smyger sig 
udenom og satser på at an-
dre tager ansvar.

De politiske beslutninger 
er afgørende, men det er og-
så afgørende, at vi som bor-
gere og forbrugere ændrer 
vaner. Jo rigere vi er, jo mere 
forbruger vi, og jo mere CO2 
udleder vi. Danske forbru-
gere indtager positionen, 
som de 5. største CO2 syn-
dere i EU.

Vi har brug for en CO2-
mærkning på alle vores va-
rer, så vi kan se, hvor miljø 
belastende fremstillingen 
har været. På nuværende 
tidspunkt, er det nærmest 

umuligt at vurdere om frem-
stillingen af en spansk tomat 
er mere belastende end en 
økologisk dansk tomat, om 
kalkunkød er mere CO2 be-
lastende end kyllingekød.

Og hvad med møbler og 
tøj?

De fleste af os vil gerne 
hjælpe miljøet. Vi kan se, 
hvordan salget af kød falder, 
og at flere skifter oksekødet 
ud med lyst kød.

Som forbrugere har vi ret 
til at vide, hvor meget CO2-
udledning produktionen af 
vores indkøb skaber, og vi 
har brug for, at der bliver 
sendt nogle politiske signa-
ler, for at få denne mærk-
ning i gang.

Endelig kunne vi begræn-
se CO2-udslippet betydeligt 
ved at gøre som en republi-
kanske delegeret, Carlos 
Curbelo, og en anerkendt 
amerikansk økonom, Gil-
bert Metcalf, foreslår og ar-
bejder med, nemlig at be-
skatte al CO2-udledning. 
Det ville ændre både pro-
duktionsforholdene og for-
bruget.

Mange, især regeringen, 
har i lang tid talt om, at det 
vigtigste for Danmark er 
økonomisk vækst, men Con-
citos, Danmarks grønne 
tænketank, har i den seneste 
måling vist, at langt over 
halvdelen af vi danskere me-
ner, at grøn omstilling er en 
forudsætning for vækst.

Så lad os nu komme i gang 
- det haster mere end nogen 
sinde!

Visionsløse klimabeslutninger
» Som forbrugere 

har vi ret til at vide, 
hvor meget CO2-ud-
ledningen produktio-
nen af vores indkøb 
skaber

Af Jakob Sølvhøj
MF, børneordfører (EL) 
Sortemosevej 157, 2730 Herlev

DAGINSTITUTIONER: Millionbe-
sparelser på vej på børne-
området. Det er desværre en 
overskrift, der er dækkende 
for den budgetbehandling, 
der lige nu foregår i mange 
af landets kommuner. På 
trods af, at der over en lang 
årrække er gennemført store 
besparelser, skal daginstitu-
tionerne og dagplejen holde 
for igen.

Man skulle ellers tro, at 
der var skåret mere end til 
benet. Tusindvis af stillinger 
er nedlagt, Antallet af perso-
naletimer pr vuggestuebarn 
er faldet med næsten 25 
procent. 

Endnu værre ser det ud, 
når man alene ser på den 
tid, det pædagogiske perso-
nale bruger sammen med 
børnene. Så er antallet af 
personaletimer pr. barn næ-
sten halveret. Helt så galt ser 
det ikke ud i børnehaverne, 
men det ligner.

Der er i det hele taget ble-
vet meget mindre til det en-
kelte barn, og dét i en perio-
de, hvor forskningen har talt 
med stadig større bogstaver 
om normeringernes betyd-
ning. Der er en dokumente-
ret entydig sammenhæng 
mellem normeringerne og 
den pædagogiske kvalitet. 

Normeringsforringelserne 
er i høj grad også slået igen-
nem på dagplejeområdet. 
Her har en kraftig reduktion 
i antallet af tilsynsførende 
pædagoger bl.a. betydet 
mindre tid til vejledning og 
pædagogisk sparring med 
dagplejerne. 

Det er alt i alt ikke under-
ligt, at mange forældre og 
ansatte har fået mere end 
nok af besparelser. Vi har i 
løbet af sommeren set mar-
kante protester i bl.a. Frede-
rikshavn og Ballerup, som 
forhåbentlig vil inspirere 
forældre og ansatte i andre 
kommuner til at sætte foden 
ned. Børneområdet kan ikke 
tåle flere besparelser. 

Tværtimod skal der rettes 
opr. Enhedslisten VIL have 
indført lovfastsatte mini-
mumsnormeringer. Det skal 
garantere, at der er de nød-
vendige rammer for at skabe 
pædagogiske kvalitet i alle 
dagtilbud, uden at vi der-
med fjerner ansvaret fra 
kommunerne eller forhin-
drer, at man lokalt tilfører 
området yderligere ressour-
cer.  

Der skal flere 
penge 
til børnene


