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ALTERNATIVET: IDEOLOGISK STAMMEDANS GÅR DIREKTE UD OVER KLIMA
”Vi har længe ment, at regeringens omfattende besparelser på klima- og
miljøområdet skriger til himlen, og nu har vi så fået regeringens egen
klimarådgivers ord for det,” siger Rasmus Nordqvist, der er politisk ordfører for
Alternativet.
Udmeldingen kommer efter, at regeringens eget rådgiverorgan, Klimarådet, nu tilslutter sig koret af
stemmer, der advarer regeringen imod at neddrosle indsatsen på klima- og miljøområdet.
Klimarådets formand, professor i økonomi og tidligere overvismand, Peter Birch Sørensen,
forklarer i dagens Information, at der tværtimod er behov for at skrue op for tempoet på den grønne
omstilling.
”Vi hører nu fra selve Klimarådet, at regeringens kollissionskurs mod klimakrisen vil gøre
omstillingen langt mere besværlig at gennemføre samt dyrere, hvis vi venter til kl. fem minutter i
tolv – der er altså hverken ’grøn’ eller ’realisme’ tilbage i regeringens bebudede ’grønne realisme’.
Det bærer mere præg af at være en eller anden rituel stammedans om en forældet ideologi, at
regeringen fastholder en kurs, der strider mod al fornuft,” siger politisk ordfører Rasmus Nordqvist
og fortsætter:
”Som Klimarådet siger, så skal der handling til, og det lige med det samme, når Danmark skal tage
sin del af det globale ansvar. Gør vi det, vil vi i tilgift få både vækst og alle de arbejdspladser, som
vi alle ved vil blive skabt på klima- og miljøområdet.”
Med den kontante udmelding har Klimarådet meldt sig i koret af stemmer, der opfordrer regeringen
til at udvise ambitioner og fremsyn i forhold til klima- og miljøpolitikken. Tidligere har både DI,
Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevarer, Grundfos samt energiselskabet E.ON opfordret
regeringen til at investere i den grønne omstilling.
”Det er glædeligt og håbefuldt, at regeringen bliver råbt op fra alle kanter både i Danmark og
internationalt. Vi må og skal i gang med en seriøs og bæredygtig omstilling, og det er mig
uforståeligt, hvis regeringen oprigtigt tror, at det hele bliver lettere, hvis den stikker hovedet i
sandet og lader som om, at vi ikke er en del af en global verden,” siger Rasmus Nordqvist og
fortsætter:
”Jeg håber – men har godt nok mine stille tvivl om – at denne seneste udmelding vil have den
afgørende effekt, så regeringen dropper sin hovedløse og kortsigtede sparekurs målrettet klimaog miljøindsatsen.”
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