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ALTERNATIVET: UAMBITIØST AT VENSTRE SLØJFER GRØNNE AMBITIONER  

”Danmark skal både med ambitioner og løsninger gå forrest i den grønne omstilling 
– og da absolut ikke gå den anden vej,” siger Christian Poll, der er klima- og 
miljøordfører for Alternativet. Udmeldingen kommer, efter at Regeringen har meldt 
ud, at de vil sænke ambitionerne på klimaområdet. 

Onsdag meldte energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt ud, at regeringen vil sænke CO2-
reduktionsmålene fra 40 til 37 pct. Udmeldingen kommer blot måneder før COP21, som finder sted 
i Paris i slutningen af november. 

Det kalder Alternativets klima- og miljøordfører for en decideret håbløs beslutning: 

”Det er en håbløs beslutning, der sender et klar signal til omverdenen om, at Danmark, der engang 
var et grønt foregangsland, ikke tager klimakrisen seriøst. Vi burde gå den stik modsatte vej; vi 
burde hæve ambitionsniveauet – ikke sænke det,” siger Christian Poll, der er klima- og 
miljøordfører for Alternativet. 

Regeringens udmelding går i en anden retning end flere internationale stemmer, der betoner 
behovet for, at verdenssamfundet sætter afgørende ind i forhold til klimakrisen. Senest har både 
FN og USA’s præsident, Barack Obama, meldt ud, at klimakrisen er en af vor tids største 
udfordringer. Og netop klimakrisen fik en særlig plads i Kinas seneste fem-års-plan. 

”At blive taget seriøst internationalt hænger tættere og tættere sammen med at byde ind med både 
ambitioner og gode løsninger i forhold til at imødegå de værste konsekvenser af klimakrisen. Og 
Danmark har en unik position til at gøre netop det, men den er vi ved at formøble,” siger Christian 
Poll og fortsætter: 

”Derfor glæder det mig, at Mette Abildgaard fra De Konservative har meldt ud, at partiet ikke vil 
være med til en sænkelse af målene. Det tyder på, at De Konservative vil tilbage til det 
ambitionsniveau, de anlagde, da Connie Hedegaard var klima- og energiminister. Det er meget 
håbefuldt,” afslutter Christian Poll. 
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