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ALTERNATIVET: COP21 SKAL SENDE DANMARK I DEN GRØNNE 
OVERHALINGSBANE 
 
Verdens største ambitioner på vegne af klimaet. Det er, hvad Uffe Elbæk ønsker, at 
regeringen tager med til COP21 i Paris i december: ”Snart vil alles øjne være på COP21, og 
det giver os en gylden mulighed for at vise, at Danmark er klar til at gå forrest med 
ambitioner og løsninger på klimakrisen,” siger Alternativets politiske leder. 
 
Udtalelsen kommer op til fredagens EU-forhandlingerne om en samlet position til COP21, hvor 
regeringen har meldt ud, at den kun vil hæve ambitionsniveauet, hvis andre gør det. Det budskab 
kommer i forlængelse af regeringens nedjustering af reduktionsmålet for 2020 fra 40 pct. til 37 pct. 
og de lækkede dokumenter fra regeringens finanslovsudspil, hvor de vil spare 340 mio. på klima 
og miljø. Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, kalder regeringens kurs direkte uansvarlig: 
 
”Klimaforandringerne er den absolut største trussel mod vores klode, vores liv og vores fremtid, og 
derfor er regeringens udmeldinger direkte uansvarlige. Den uambitiøse linje frem mod COP21 
kommer ikke just til at markedsføre Danmark som en nation, det er værd at kigge til, når 
morgendagens klimateknologier skal indkøbes,” siger han og fortsætter: 
 
”Fremskridt bliver ikke skabt af nationer, der venter på, at andre går forrest. Det bliver skabt af 
nationer af mod, visioner og handling, fordi det er dem andre kigger til for at finde løsninger og for 
at finde håb. Sådan en nation var vi dengang Svend Auken var miljøminister. Han lagde 
grundstenen for, at Danmark i dag er et af de få lande i verden, som har kombineret ambitiøs grøn 
politik og en solid økonomi. Jeg håber meget, at Danmark slår tilbage på det spor. COP21 giver en 
fantastisk mulighed for netop at vise vejen, og regeringen bør byde ind med verdens største 
klimaambitioner, så vi for alvor rykker frem i den grønne overhalingsbane igen”, afslutter han. 
 
Hvordan regeringen kunne have sendt os frem i overhalingsbanen igen, har Alternativet formuleret 
flere bud på, forklarer Christian Poll, der er Alternativets klima-, miljø- og naturordfører: 
 
”Set med vores øjne er det helt oplagt, at Danmark arbejder for, at EU byder ind med tre 
målsætninger: 1. En global omstilling til 100 pct. vedvarende energi senest i 2050, 2. En 
finansieringsplan for de lovede 100 mia. dollars årligt til klimaomstilling- og tilpasning i 
udviklingslandene, hvor private midler ikke erstatter men supplerer offentlige penge samt 3. En 
ændring af målsætningen fra, at den globale temperatur max må stige 1,5 i stedet for 2 grader,” 
forklarer han og afslutter:  
 
”Verden har brug for et eksempel på, at omstillingen kan lade sig gøre. Med dansk know-how og 
ekspertise kan vi være med til at accelerere den globale omstilling.” 
 
EU-landenes miljøministre mødes den 18. september i Rådet for at fastlægge en samlet EU 
forhandlingsposition til COP21. 
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