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INTRODUKTION
Vores fremtid er uskreven. Hvilken vej vi vælger at gå, er op til os at
afgøre. Ved at fortsætte som nu og overskride planetens grænser gør vi
det umuligt for jordens økosystemer at opretholde liv. Men vi står med
muligheden for at handle.
Vi skal tænke stort. I en verden fyldt af politiske enkeltsager vælger vi
derfor helheden. En Grøn Retfærdig Fremtid optegner en fremtidsvision
for 14 områder af vores samfund og de valg, der kan føre os derhen. Vi
har villet skrive historien om et fremtidigt samfund, som både er grønt,
regenerativt og til gavn for mennesker og natur.
Erklæringen fokuserer på fremtiden og optegner visionen for et
samfund, vi mener, er værd at kæmpe for. Den er et vidnesbyrd om
vores urokkelige forpligtelse til fremtiden og styrker det håb, vi har om at
nå derhen. Vi håber, at den vil begejstre, inspirere og give mange lyst til
at engagere sig i det arbejde, der skal skabe vores fremtidige samfund.
Den grønne omstilling har brug for en håbefuld historie for at få os
igennem de udfordringer, vi står over for. En Grøn Retfærdig Fremtid er
vores bud på de første kapitler af den historie.

2022
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DE BÆRENDE PRINCIPPER
Danmark skal have klimamål og klimapolitik, der er i overensstemmelse
med klimavidenskaben. FN’s klimapanel fortæller os, at klimakrisen er
tiltagende med en hastighed og skala, hvor de næstbedste løsninger ikke
er gode nok. Ifølge mange udregninger bør Danmark overhovedet ikke
have lov til at udlede mere, da vi historisk har forbrugt langt over
planetens bæreevne. Vi er kommet alt for sent i gang, og der er ikke
længere noget, der hedder et for højt ambitionsniveau. Danmark skal
bidrage til at begrænse den globale opvarmning til maks. 1,5 grader som
vedtaget i Parisaftalen i 2015. Derfor skal vi accelerere vores kortsigtede
reduktioner og markant forøge vores langsigtede mål i overensstemmelse
med klimavidenskaben. Det betyder, at Danmarks drivhusgasudledninger
skal være reduceret med minimum 90 % i 2030 (fra 1990-niveau), gå i
nul før 2032, og at vi skal reducere vores udledninger lineært frem mod
2032. Den udledning som Danmark bruger ud over sin andel af det
globale CO2-budget for 1,5 graders målet, skal tilbagebetales i form af
netto-negative emissioner senest i 2035. Danmark skal vise, at vi kan
gennemføre den nødvendige handling, som klimakrisen kræver af os.
Vi skal have klimapolitik, der prioriterer hurtige og sikre reduktioner.
FN’s klimapanel understreger, at hurtige, omfattende og hidtil usete
reduktioner i alle sektorer er det vigtigste, vi kan gøre i dag for at
begrænse omfanget af klimakrisen. Dem sikrer vi med kendte
klimaløsninger og CO2-budgetter, der angiver, hvor meget vi kan udlede
årligt. Alle politiske beslutninger skal fra i dag være klimamæssigt
forsvarlige og bidrage til et levedygtigt samfund for mennesker og natur.
Heldigvis kender vi allerede de løsninger, vi som samfund skal bruge som
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svar på klimakrisen. FN’s klimapanel har udgivet tusindvis af sider med
politiske og tekniske løsninger, der kan bremse den globale opvarmning.
Dem skal vi bruge - for kun med kendte løsninger kan vi skabe sikkerhed
for fremtiden og garantere, at den nødvendige omstilling kommer til at
ske.
Men de danske klimamål skal være langt mere end blot CO2reduktioner. For CO2-reduktioner alene skaber ikke et retfærdigt og lige
samfund. Derfor skal de danske klimamål indeholde visionen for det
samfund, vi ønsker, både under og efter den grønne omstilling.
Grundlæggende frihedsværdier, økonomisk, social og politisk lighed
samt værdige liv og arbejde skal være grundsøjler i alle aspekter af
omstillingen. De økologiske kriser og sociale kriser skal løses sammen.
Danmark skal med sin nationale og internationale klimaindsats vise
resten af verden, hvordan kampen for en klimaretfærdig verden kan blive
til konkret politik.
Hvordan omstillingen skal se ud er et demokratisk anliggende. Derfor
skal vi skrue op for demokratiet. Flere stemmer skal høres oftere - ikke
kun hvert fjerde år i en stemmeboks. Den grønne omstilling skal
udformes i samarbejde med stærke nationale og lokale borgerting, hvor
vi borgere bliver givet viden og magt til at kunne skabe det samfund, vi
ønsker at leve i. Med en demokratisk og videnskabeligt funderet
bæredygtig omstilling skal vi udvikle, genoprette og bevare en levende
verden, som kan bestå.
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UDDANNELSE
Klimakrisen kræver, at vi uddanner os i at skabe og opretholde et
bæredygtigt samfund. Vores uddannelser skal adressere tidens største
kriser og udfordringer og skabe vores fælles forståelse for dem. Unge
som gamle skal få en langt mere grundlæggende klima- og
naturforståelse. Vores grundskole skal være stedet, hvor bæredygtigt
medborgerskab for lov til at vokse for første gang. Og fremover vil
uddannelser give elever i alle aldre en forståelse for klimaet, der gør, at vi
kan registrere og handle på klima-, miljø- og biodiversitetskrisen. Og
vores uddannelser skal indrettes, så vi får løftet alle de nødvendige
opgaver i den grønne omstilling.
Bæredygtighed skal indskrives i uddannelsernes formål og indgå i al
undervisning. Det vil sætte rammerne for, at samspillet mellem
mennesker og natur bliver synligt på alle uddannelsesniveauer fra
grundskole til universitet. Grøn omstilling og bæredygtig dannelse skal
være et bærende element i vores uddannelser - på samme måde som
demokrati er det i dag. Gør vi grøn omstilling og bæredygtighed centralt
for uddannelsernes formål og undervisning, vil fremtidens medborgere
og beslutningstagere være langt bedre rustet til at handle på klima-, miljøog biodiversitetskrisen.
Lærere og elever skal være en del af forandringen. Lærerstuderende og
færdiguddannede undervisere skal opkvalificeres til bedre at forstå og
formidle klimaforandringerne. Dermed rustes de til at undervise den
næste generation i at forstå, analysere og handle i en verden i forandring.
For at uddannelserne kan favne og højne alle elevers handleevne,
7

tværfaglighed og kreativitet, skal undervisere kunne tilpasse deres
undervisning til deres elever. Fremtidens uddannelser skal derfor give
lærerne en højere grad af frihed samt mulighed for kreativitet i
udarbejdelsen af undervisningsmateriale, så bæredygtighed bliver
gennemgående. Det skal give hver eneste akademisk uddannede og
erhvervsuddannede konkret faglighed og egenskaber til at bidrage i den
grønne omstilling. Eleverne skal også kunne engagere sig i stærke grønne
råd, der skal have medbestemmelse over udformningen af den grønne
omstilling på deres uddannelser.
Ansvarlige uddannelsesinstitutioner skal også inkorporere bæredygtighed i hele deres virke. Det betyder for det første, at
uddannelsesstederne nedbringer det økologiske fodaftryk fra deres egen
drift. Uddannelserne skal også udadtil være bannerførere for at sprede
den oplysning og viden, som er væsentlig for at kunne handle i et
samfund, der de næste mange år skal omstille sig grundlæggende.
Uddannelsesinstitutionerne skal spille en aktiv rolle i omstillingen til et
bæredygtigt samfund i samarbejde med andre institutioner, virksomheder
og civilsamfundet. Praksisnært projektarbejde uden for uddannelsesstedernes fire vægge skal også give alle elever i både grundskoler og på
ungdomsuddannelser en bedre forståelse af det samfund, vi lever i. Kun
med uddannelser, der afspejler og inddrager verden udenfor
klasseværelset, kan vi uddanne os til fremtiden.
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BYGGERI OG BOLIGER
At have tag over hovedet er en menneskeret. Måden, vi bygger og bor på,
kan ikke udlede så store mængder CO2, som det gør i dag. Vi har
allerede størstedelen af alle de bygninger, vi skal bruge i fremtiden, og vi
skal ikke bygge nyt bare for at gøre det. Når vi endelig bygger, vil måden,
vi bygger på, se helt anderledes ud - fra første spadestik til færdigt
bygningsværk. Det er vores opgave som samfund at minimere alle
bygningers ressourceaftryk så meget som muligt. Vi skal værdsætte vores
bygninger ved at forbedre dem, bruge dem og værne om dem, så de kan
huse behov for mennesker, klima og miljø.
De mest bæredygtige bygninger er dem, som kræver mindst mulig energi
og allerede er bygget. Derfor skal vores byggerier have et langt større
fokus på renovation og vedligehold. Vi skal optimere driften af vores
eksisterende bygninger, og ofte handler det om bedre energieffektivitet.
Vi skal varmeisolere bedre, og flere bygninger skal begynde at producere
mindst lige så meget energi, som de forbruger, ved at samtænke
energiproduktion og bygninger. Desuden skal nedrivning af gode,
fungerende boliger selvfølgelig stoppes øjeblikkeligt. Boligerne skal i
stedet gives nyt liv, og vi skal værne om energien og ressourcerne, der er
lagret i murstenene.
Gamle bygninger kan bestå i århundreder - det skal moderne bygninger
også kunne. Gennem strømlinede krav og standarder om bedre
byggemasse, energikrav og et loft over CO2-udledning per kvadratmeter
nybyggeri, skal vi fremover kunne renovere og opbygge et grønt
Danmark. Vi skal også tænke i alternative boformer, og hvis huse skal
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bygges, skal de være mindre og bedre udnyttet. For boliger, der har flere
fællesarealer og bedre mulighed for delefællesskaber, kan gøre, at
mennesker behøver mindre plads. Som landets største bygherre står den
danske stat med muligheden for hurtigt og effektivt at kunne forbedre,
hvordan vi planlægger og anlægger bygninger og infrastruktur i
Danmark. Vi skal lade de nye visioner påvirke igangsatte anlægsprojekter, så de bliver genovervejet med henblik på, om de kan forenes
med et klimaneutralt samfund. I stedet for kunstige øer og gasledninger
skal vi have projekter, der kan indgå i og accelerere den grønne
omstilling.
Vi skal bruge andre og mere bæredygtige materialer, når vi bygger. En
grøn byggestrategi skal sørge for, at byggerier i Danmark består af de
mest bæredygtige materialer og har energieffektivitet som bærende
princip. Genanvendelse af byggematerialer vil blive normen for
fremtidens byggerier, og nye byggematerialer skal udvikles og benyttes
baseret på bedst mulig holdbarhed og lavest mulig CO2-udledning. Også
hvilke materialer vi benytter til at bygge nyt er afgørende for den grønne
omstilling af byggeriet. I dag er problemet beton og stål, der både er
begrænsede ressourcer og enormt udledende. Derfor skal vi i Danmark
øjeblikkeligt reducere vores forbrug af beton og stål kraftigt. Det gør vi
først og fremmest ved at bygge mindre. Og det nybyggeri, der er
nødvendigt, skal vi bygge af bæredygtige materialer. Eksempelvis er
trækonstruktioner med tømmer fra bæredygtig skovdrift ikke bare langt
mindre klimabelastende. De lever også op til alle byggekrav, er mindre
tunge at opsætte og varmeisolerer meget bedre end eksempelvis beton.
Med mere træ og andre langt mere bæredygtige bygningsmaterialer kan
vi bygge os ind i en mere bæredygtig fremtid.
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Vi skal skabe gode, billige boliger til hele Danmark. Vi mener, at retten
til gode hjem er en grundpille i et bæredygtigt samfund. Boliger skal være
skabt til og for mennesker og ikke for at skabe profit til private
investeringsfonde. I et retfærdigt boligmarked skal det ikke være muligt
at tjene penge på at spekulere i ejendomme; boligers hovedformål skal
være at huse folk på bedste og billigste vis. Flere almene boliger og en
høj progressiv ejendomsskat kan sørge for, at alle har ret til en bolig, de
kan betale. Ved at sikre et tilgængeligt boligmarked får vi plads og hjem
til alle og levende lokalsamfund, der skal skabe rammerne for det
bæredygtige samfund, vi skal leve i.
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TRANSPORT
I Danmark skal man kunne komme fra A til B uden at forværre klimakrisen undervejs. Den danske transportsektor står lige nu for omkring en
tredjedel af vores samlede CO2-udledning. Og det er endda uden at
indregne den lige så store klimapåvirkning fra danskernes brug af
international luftfart og søfart. Vi skal have infrastruktur, der ikke
undergraver vores fremtidige overlevelse, velvære og velstand, men
fremmer dem. Danmark skal have en sammenhængende, gennemtænkt
og langsigtet transportplanlægning, der sikrer en grøn tråd lige fra
fodgængeren til den kollektive trafik. En transportsektor, der sætter
klima, miljø og mennesker først.
Vi skal gøre op med bilens dominans i vores trafikplanlægning. I dag er
den danske infrastruktur særligt indrettet efter biler. Samtidig er det
netop privatbilismen, der står for langt de fleste udledninger i
transportsektoren. Det ensidige fokus på udskiftning til elbiler vil kun få
ressourceforbruget og antallet af biler til at stige. Vi skal hen imod et
samfund med langt færre biler end i dag, hvor størstedelen af os kan
være uafhængige af privatbilisme, når vi ønsker at bevæge os rundt i
landet. I dag hænger livet mange steder i landet ikke sammen uden en
bil. Vi skal skabe en transportsektor, der giver alle i hele landet friheden
til at kunne bevæge sig klimavenligt - og det gør vi bedst ved at give
danskerne muligheden for at fravælge bilen. Derfor skal den sidste
fossilbil være solgt i Danmark i 2024. Hvor der i dag kører 2,5 millioner
fossilbiler rundt på de danske veje, skal der i 2030 køre under en million
fossilbiler rundt. Og inden 2035 vil den sidste fossilbil have forladt
vejene, til fordel for renere luft og stabilt klima.
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Gang, cyklisme og kollektiv transport vil spille hovedrollerne i vores
transportsektor. Sådan får vi en transportsektor, der er langt mindre
areal-, ressource- og energikrævende. Vi skal have et samfund, hvor det
bæredygtige valg af transportmiddel er nemmest og billigst. Hvor det
bliver sikkert at færdes som fodgænger og cyklist i hele landet - med
plads og design, der giver fortrinsret til bløde trafikanter. Det kræver en
udvikling, hvor en hurtig, pålidelig og effektiv kollektiv transport gør det
let og billigt at skifte bilen ud med tog, bus eller letbane. En udvikling,
hvor indenrigsfly er fortid, og hvor stærke udenlandske togforbindelser
gør størstedelen af udenrigsfly overflødige. Og en udvikling, hvor de
fleste tilbageværende biler er delte - både gennem samkørsel og
delebilsordninger.
Danmark skal have en fossilfri transportsektor. Vi skal frigøre os fra
transportsystemets negative konsekvenser som forurening, trængsel,
ulykker og støj. Det vil kræve et stop af ny fossil infrastruktur såsom
motorveje og bilbroer, der fastlåser os i afhængighed af fossile brændsler.
Det vil kræve en ny fly- og bilbeskatning baseret på kørsel, brændstof,
vægt og ejerskab - og ikke blot køb. Og det vil kræve planlægning, samt
at alle projekter vedtages på et oplyst grundlag om de miljømæssige,
klimamæssige og menneskelige konsekvenser. Alt dette vil bane vejen for
en ny fossilfri transportsektor, hvor grønne alternativer får lov til at
udfolde sig. Det vil skabe et Danmark, hvor det er muligt for både
mennesker og varer at komme bæredygtigt rundt til alle afkroge af
landet.
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LANDBRUG
Det danske landbrugs problemer skal løses med en bæredygtig omstilling. For i dag står landbrugets problemer i kø. Landbruget har en
enorm klima- og miljøbelastning og lider af udpinte jorde. Desuden
optager landbruget over halvdelen af Danmarks areal - plads, vi ikke kan
bruge til livgivende natur. Og oveni det har landbruget i Danmark store
økonomiske problemer, idet det står med en enorm gæld og er midt i et
svært generationsskifte af landbrugere. Den grønne omstilling af
landbruget kan løse alle de problemer og skabe et robust, bæredygtigt og
velfungerende dansk landbrug. Det vil starte en ny æra, der sikrer, at
landbruget ikke fortsætter med at undergrave det naturgrundlag, som det
bygger på. Det gør vi eksempelvis ved at sikre, at det, vi producerer og
spiser, ikke bidrager til afskovning eller skader sårbare miljøforhold herhjemme og globalt. I landbruget skal vi sikre bedre jord, sund mad og
hurtige CO2-reduktioner.
Kernen af landbrugets omstilling skal være en reduktion af den
animalske produktion. Den animalske produktion står for omtrent 90 %
af udledningerne fra det danske landbrug, og Danmark er det land i
verden, der har flest svin i forhold til sit areal. Ved at reducere den
animalske produktion kan vi få et regenerativt og resilient landbrug, der
bliver gjort fri af høje drivhusgasudledninger og kan producere gode
fødevarer med mindre spild til gavn for flere mennesker. Færre dyr vil
både gøre danskerne sundere, give mere plads til andre fødevarer og frie
dyr og fremtidssikre landbruget økonomisk. Inden for de næste få år skal
vi derfor have halveret vores animalske produktion. Et sådant landbrug
vil frigive enorme mængder plads til natur og biodiversitet. Og det vil
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give os mulighed for at producere mad direkte til mennesker og dyrke
afgrøder, hvor både markerne, klimaet, livet på landet og fødevaresikkerheden er bedre.
Nye kræfter og hænder skal tage del i landbruget. I dag er gælden og
presset for stordrift og profitmaksimering i landbruget et stort problem.
Indretningen af landbrugets størrelse og form er afgørende for et nyt
dansk landbrug. I 1960’erne var der i Danmark 200.000 landbrug både
store og små bedrifter, hvor der i dag blot er cirka 8.000 store bedrifter.
Landbruget skal tilbage på flere hænder og demokratiseres, så der bliver
større diversitet på gårdene. I dag er det svært for unge jordbrugere og
små landbrug at starte op og klare sig. Derfor har Danmark brug for en
jordreform, hvor jorden fordeles bedre, og flere unge kan komme ind i
landbruget og tage del i fremtidens madproduktion. I Danmark har vi før
lovgivet om, hvordan det danske areal bedst kunne fordeles, så det ikke
kun var til gavn for de få. Det skal vi gøre igen. Vi skal gøre det muligt at
dele nogle af de største bedrifter op i mindre arealer og give nye, unge
jordbrugere mulighed for at købe mindre stykker af jorden. Udover en
jordreform skal staten sikre grøn videreuddannelse af jordbrugere og
opkøbe forgældede jorde og bedrifter. Det vil gøre landbruget mere
modstandsdygtigt over for klimaforandringer, fordi det giver muligheder
for flere dyrkningsformer og sikrer fremtidens jordbrugere.
Vi skal gøre landbruget fri fra den finansielle spændetrøje og støtte dem,
der omstiller sig. Det danske landbrug drukner lige nu i en gæld, der i
dag er på omkring 300 mia. kroner. Det har betydet, at flere og flere
udenlandske kapitalfonde opkøber dansk jord, fordi der ikke er danske
købere, der kan skaffe de enorme summer. Flere skal tage ansvar for
landbrugets udfordringer økonomisk, så de nuværende landbrug ikke
15

selv står med omstillingen. Et vigtigt skridt er, at der laves gældssanering
fra bankerne for de mest forgældede landbrug, og at staten opkøber
jorde. Sådan skaber vi i Danmark plads til den enkelte landbrugers
udfoldelsesmuligheder, og et nyt landbrug drevet for og af jordbrugere.
Samtidigt skal EU’s landbrugsstøtte bidrage til omstillingen. Derfor skal
den gives til de jordbrugere og producenter, der er bedst til at lagre
kulstof i jorden og producere klima- og miljøvenligt. Uden den historisk
tyngende gæld og med de rette tilskud kan landbruget forandres og
omstille produktionen til fremtiden.
Landbruget skal dyrke forskelligt og tænke lokalt. Det igangværende
arbejde med at udvikle et nyt landbrug inden for agroøkologi,
permakultur, skovlandbrug og sprøjtefrit regenerativt landbrug skal
fremmes, så nye landbrugsmetoder kan erstatte de eksisterende. Nye
metoder vil skabe et landbrug med større diversitet af forskellige
plantearter, herunder træer og flerårige planter, vil fremme
biodiversiteten og vil igen lagre kulstof i jorden. Lokale landbrug skal
være garant for fødevaresikkerhed og en grøn madproduktion. Derfor
skal vi understøtte eksempelvis andelsinitiativer, hvor forbrugeren får
leveret madvarer direkte fra jordbrugeren. Det vil sikre nærvær mellem
befolkningen og fødevareproduktionen i hele landet og et folkeligt
ejerskab over projektet med at fremtidssikre landbruget økonomisk,
socialt og miljømæssigt.
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BIODIVERSITET OG NATUR
Vi skal vende udviklingen for dansk biodiversitet. I menneskehedens
historie er arter aldrig uddøet i et hurtigere tempo end lige nu. I hele
Danmark, både til lands og til vands og i luften, går den biologiske
mangfoldighed tilbage. For at vende den fatale udvikling skal vi sikre
retten til eksistens for alle levende væsener. Vi skal vende udviklingen,
fordi biodiversitet og forsynende økosystemer spiller en helt afgørende
rolle i kampen mod klimaforandringerne. Og vi skal vende udviklingen
for at skabe en retfærdig verden, hvor mennesker ikke er hævet over alle
andre levende organismer.
Den danske natur skal have langt mere plads. Skal vi styrke biodiversiteten og naturen i Danmark, skal den have et langt større areal at
udvikle sig på. Både landbrug og infrastruktur optager lige nu
uforholdsmæssigt meget areal i Danmark. Omlægger vi i stedet en
tredjedel af vores land til naturområder, kan vi skabe en ny, levende og
sammenhængende natur i Danmark. Naturen skal strække sig over hele
landet og indtænkes i alle sektorer. En statslig jordfond, udtagning af
landbrugsjord og finansiering af mere urørt skov skal være med til at give
den nødvendige plads til naturen. Og så vil det kræve træer - rigtigt
mange af dem. Der er få handlinger, der er så afgørende, presserende og
simple som skovrejsning. Det kræver ingen teknologi, og det er sikkert og
billigt. Tager skovrejsningen vare på økosystemers lokale historie og
behov vil det være med at genskabe rammerne for mere natur. Det vil
understøtte biodiversitet, rense luften, sikre vores grundvand, forhindre
oversvømmelser, afkøle vores byer og suge CO2 ud af atmosfæren. Kun
med mere plads til natur bliver fremtidens landskab meget mere
mangfoldigt end i dag.
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Den danske natur skal beskyttes og have rettigheder. I dag er det kun
0,5% af Danmarks naturareal, der er beskyttet gennem lovgivning. Vi
skal sikre, at det areal, der bliver natur, også bliver beskyttet. Det samme
gælder også for havet. Vild natur skal prioriteres mange flere steder. Vi
skal have natur, der har biodiversitet som formål og ikke eksisterer til
kommerciel produktion som landbrug og skovdrift. Naturen vil
genoprette landskabets naturlige processer og stoppe tabet af
biodiversitet, hvis vi bare lader den arbejde i fred. Vi skal sikre et styrket
tilsyn af naturen gennem lovgivning, en Biodiversitetslov med et årshjul
som Klimaloven, finansiering og langsigtede handleplaner. Vi skal tage os
af vores natur, lige så godt som den tager sig af os.
Også i udlandet skal Danmark være en stærk og kompromisløs stemme
for naturen. Danmark skal være bannerfører i FN og EU for at få
vedtaget stærke internationale konventioner, der skal bevare og
genoprette biodiversitet. Vi skal beskytte naturområder i hele verden,
genoprette globale økosystemer og samtænke klimapolitik og
biodiversitetspolitik langt bedre. Skal vi lykkes globalt med at vende
udviklingen i tabet af biodiversitet, skal lande som Danmark være med til
at sikre mere bindende lovgivning både regionalt og nationalt. Med stærk
international lovgivning kan vi stoppe afskovning, standse ny udvinding
af fossile brændsler og gøre ecocide, hvor menneskelig aktivitet fører til
masseødelæggelse af naturen, til en international forbrydelse. Danmark
bør også sammen med andre ressourcestærke lande øge deres klima- og
biodiversitetsfinansiering for at beskytte biodiversitet globalt. En langt
stærkere global indsats vil skabe et beboeligt klima, sprudlende
biodiversitet og bedre livskvalitet for mennesker over hele kloden.
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ENERGI
Vi har brug for en fossilfri fremtid, hvor vi er fri af olie, kul, gas og
importeret biomasse og får vores energi bæredygtige kilder. Danmarks
energiforsyning skal være drevet af 100 % vedvarende energi senest i
2030. I dag udgør sol og vind blot 20 % af den samlede primære
energiproduktion, og vores samfund er derfor enormt afhængigt af
fossile brændsler. Danmark har brug for en grundlæggende nytænkning
af energisektoren, hvor vi skaber et sikkert, modstandsdygtigt og effektivt
energisystem.
Den bedste energi er den, vi ikke bruger. Derfor skal vi tage
energieffektivisering og energibesparelser alvorligt. Vi skal optimere
vores energiforbrug, så vi får den størst mulige gevinst for både klima og
samfund. Det betyder, at fjernvarme og varmepumper skal være i hjertet
af varmeforsyningen. Det betyder også, at bygninger skal efterisoleres, at
automatiske systemer skal hjælpe med at regulere varme- og
energiforbrug, og at energieffektive produkter skal være den nye normal.
Lykkes vi med en omfattende energieffektivisering af vores samfund, vil
Danmark i fremtiden drives og trives på langt mindre energi end i dag.
Et vedvarende energisystem betyder gennemgribende elektrificering.
Størstedelen af vores fremtidige energi skal være grøn. Men meget tyder
på, at vi kommer til at mangle grøn strøm i 2030. Det betyder, at
udbygningen af grøn strøm skal ske langt hurtigere og i langt større skala
end i dag. Så kan vi elektrificere alle de processer, hvor det er muligt, og
dermed prioritere energien bedst for klima og samfund. Hvor vi ikke kan
elektrificere, vil teknologier som Power-to-X, der omdanner store

mængder strøm til brint og andre grønne brændstoffer, skulle benyttes.
Dog kræver eksempelvis Power-to-X flere ressourcer end direkte brug af
grøn strøm. Derfor må produktionen af Power-to-X aldrig beslaglægge
strøm, der er bedre brugt andre steder. Samtidig skal vi blive ved med at
udvikle på bæredygtige teknologier og alternativer, der kan optimere
vores energisystem endnu mere.
Sol og vind er vores tætteste allierede for at skabe energi til os og til
udlandet. Disse to energikilder skal derfor udbygges markant i de
kommende år, for at vi senest i 2030 har en CO2-neutral energisektor.
Heldigvis er sol og vind både de billigste og hurtigste energikilder at
opstille. Vi skal også benytte os af overskudsenergi og backup-kapacitet,
når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Danmark har desuden
særligt gode økonomiske og geografiske forhold til at producere store
mængder af vedvarende energi, og vi kan dermed understøtte det
europæiske energibehov. Det er en solidarisk energipolitik, der bidrager
til at reducere den globale udledning.
Stærk borgerinddragelse og medejerskab bliver afgørende for energiudbygningen. Herhjemme skal energiproduktionen ligge alle steder i
landet, og helt ideelt skal der være kort fra produktionskilde til
forbrugssted. Alle borgere skal kunne tilgå billig, sikker og pålidelig
energi. Landets kommuner skal løfte den fælles opgave, når der skal
findes områder, der skal bruges til fremtidens energiforsyning. Her skal
vi tage hensyn til både biodiversitet og borgere. Den demokratiske og
lokalt forankrede planlægning af energiudbygningen skal for alvor
igangsættes. Udvikling, implementering og drift skal foregå i tæt
s a m a r b ej d e m e d pr oj e k t er n e s l o k a l m i l j ø o g kom mu n a l e
energiborgerting. Folkelige energiprojekter skal være til gavn for
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borgerne, ikke bare gennem stikkontakten, men også i form af
medejerskab og retfærdig kompensation.
Et omstillet dansk samfund skal være drevet af bæredygtige kilder. Det
betyder, at vi skal vurdere alle energiformers faktiske udledninger og
miljøbelastninger. I dag udgør eksempelvis biomasse og biogas ca. 20 %
af den primære danske energiproduktion. Begge kilder anses i dag som
vedvarende i vores klimaregnskaber, selvom de begge er knappe
ressourcer, der i værste tilfælde udleder mere end olie og gas. Derfor
skal importeret biomasse til afbrænding udfases af energisystemet
hurtigst muligt og biogasproduktionen reduceres markant. Kun sådan
kan vi skabe de langsigtede løsninger, der skal udgøre et sikkert, robust
og klimavenligt dansk energisystem.
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TEKNOLOGI
Vi skal tro på innovation, men også handle på klimakrisen nu. Der
eksisterer store potentialer i at udvikle teknologi og kunstig intelligens
som redskab i klimakampen. Men potentielle teknologiske fremskridt
skal aldrig forblænde os for, hvad vi skal udrette her og nu for at skabe
de sikre reduktioner, klimakrisen kræver. Vores tro på fremtidig
teknologi er altså ingen undskyldning for ikke at have en plan, der kan
garantere, at omstillingen sker i tide. Sådan en plan skal bestå af effektive
og tilgængelige løsninger, og så kan ny teknologi være en ekstra trumf i
baghånden, når det en dag er opfundet. Men det er også vigtigt at huske,
at teknologi ikke har patent på den grønne omstilling. Mange oprindelige
folk verden over har samfund, der lever i overensstemmelse med naturen
og klimaet uden den store brug af teknologi. Vi skal være åbne for, at
andre veje end massiv teknologiudvikling kan lede os til et omstillet
samfund. Desuden er brugen af ny teknologi kun er tilgængelig for en
meget lille del af verdens befolkning og er afhængig af en uretfærdig og
ødelæggende udvindinelse af sjældne mineraler og andre knappe
ressourcer. Derfor skal Danmark vise, at en billig og tilgængelig
omstilling er mulig med et hav af ikke-teknologiafhængige løsninger,
samtidig med at vi sikrer, at de nødvendige teknologier, som vindmøller
og solceller, når længere ud i verden.
Vi skal bruge vores teknologi ansvarligt. Teknologi er hverken iboende
godt eller skidt, men det skal håndteres rigtigt. Vores teknologiudvikling
skal gå hånd i hånd med en stærk national og international lovgivning,
der skal sikre, at teknologi bliver brugt i overensstemmelse med værdier
som åbenhed, lighed og retfærdighed. Vi skal heller ikke bruge negative
emissionsteknologier på at kompensere for positive udledninger. For alle
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positive udledninger skal nedbringes, og negative emissionsteknologier
skal benyttes til at betale Danmarks CO2-gæld og råde bod på al den tid,
hvor vi har overforbrugt CO2. Det betyder, at teknologier, der fjerner
CO2 fra atmosfæren, ikke skal bruges som en undskyldning for at
fortsætte med at udlede CO2. Brugen af teknologi påvirker os alle, og
den løbende udvikling af passende retningslinjer for, hvordan teknologi
skal spille en rolle i vores samfund, skal altid være en demokratisk og
åben process.
Vi skal også bruge sikre teknologier, der understøtter jordens økosystemer. Jordens økosystemer virker som menneskekroppen på en
forunderlig og helt unik måde. Det har den gjort i årtusinder. Vi skal
derfor bruge teknologier, der gør det muligt, at de naturlige processer
styrkes og består - ikke nogen, der prøver at erstatte, simulerer og
manipulere dem. Det betyder eksempelvis, at geoengineering, der
manipulerer vores fintfølende økosystemer, ikke er ansvarligt at bruge.
Jordens økosystemer har selv de bedste svar på klimakrisen, og det er de
svar, vores teknologi skal understøtte.
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GLOBAL KLIMARETFÆRDIGHED
Danmark har et globalt ansvar. Klima- og naturkrisen påvirker
menneskers liv verden over, men på forskellige måder. De lande, der er
mest sårbare og påvirkes mest af ekstremt vejr som tørke og
oversvømmelser, er som regel også de lande, der har bidraget mindst til
at skabe klimaforandringerne. Det er en dobbelt uretfærdighed, som
Danmark skal bekæmpe. For på grund af vores historisk høje CO2forbrug har Danmark et ekstra ansvar. Derfor skal vi ikke bare forpligte
os og vise global solidaritet ved eksempelvis at tage imod de mennesker,
der nu og i fremtiden drives på flugt af klimaforandringer. Vi skal også
reducere vores udledninger hurtigere end andre lande og betale den
klimagæld, vi skylder på grund af vores historiske udledninger. Som rigt
og udviklet land har vi alle muligheder for at bidrage betydeligt til den
grønne omstilling på globalt plan.
De indirekte udledninger skal tælles med, så Danmark tager sin del af
byrden. Vi skal tage konkret politisk ansvar for de konsekvenser, vores
handlinger har i verden. Vi danskere udleder mere, end vi burde. I dag
udleder en dansker i gennemsnit 17 ton CO2 om året, mens Parisaftalen
fastlægger, at vi kun må udlede to til tre ton hver. Desuden har vi flere
udledninger fra blandt andet vores forbrug af importerede varer som soja
og biomasse, der efterlader et højt CO2-aftryk andre steder i verden. Når
man laver klimaregnskaber i dag, opgør man kun de udledninger, der
opstår inden for Danmarks grænser. Men vi skal tage ansvar for alle
vores udledninger. Det betyder eksempelvis, at vi skal medregne
udledningerne og skaderne, som den importerede soja til
svineproduktionen i Danmark medfører. Soja er nemlig direkte årsag til
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afskovning i det globale syd og transporteres desuden halvvejs rundt om
jordkloden. Vi skal værne om naturen og klimaet alle steder, hvor vores
handlinger har en påvirkning.
Danmark skal efterleve sine eksisterende internationale forpligtelser.
Der er brug for tillid og troværdighed, for at det internationale system
kan løse klimakrisen. Men Danmark har sammen med resten af Vesten
forsømt at levere på internationale løfter og forpligtelser igennem en
årrække. Det svækker styrken af det internationale klimasamarbejde.
Når FN’s rammekonvention skriver, at rige og udviklede lande skal tage
det største ansvar i klimakrisen, skal Danmark selvfølgelig gøre det. Vi
skal leve op til Parisaftalens mål og gå forrest i den globale grønne
omstilling. Vi skal leve op til løftet fra COP15 om at betale fem milliarder
i klimafinansiering til de mest udsatte lande. Og vi skal selvfølgelig sørge
for, at disse penge er nye og additionelle og ikke gives som lån.
Danmark skal kæmpe for højere internationale mål. Med global enighed
og handling kan vi hurtigst få bremset klimaforandringerne. Vi skal være
bannerfører for, at rige lande tager ansvar for klimatilpasning,
reduktionsindsatser og kompensation for klimarelaterede tab og skader.
Det er eksempelvis helt afgørende, at Danmark kæmper for en retfærdig
og behovsbaseret klimafinansiering til det globale syd. En finansiering,
der skal kanaliseres til de projekter, der hjælper flest mulige menneskers
levebrød, sundhed og evne til at modstå klimakonsekvenserne. Danmark
bør også kæmpe for at annullere det globale syds uretfærdige gæld til det
globale nord. Den udhuler netop nu klimafinansieringen, som det globale
syd modtager, og hindrer deres udvikling og klimatilpasning. At
Danmark stiller de nødvendige og ambitiøse krav på den internationale
scene, vil forbedre det internationale sammenhold og bane vejen for
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mere ambitiøst samarbejde og global klimahandling. Desuden skal
Danmark løfte marginaliserede og klimasårbare gruppers stemmer, så de
opnår anerkendelse og indflydelse på den internationale klimaindsats. Vi
skal også sikre en stærk inddragelse af civilsamfundet i international
klimapolitik, for de lever i allerhøjeste grad med konsekvenserne af de
politiske beslutninger. På den måde bliver alle disse menneskers viden
om klimakrisen central for de fremtidige internationale beslutninger.
Sidst, men ikke mindst, bør Danmark slette den gæld, mange lande i det
globale syd lige nu har til Danmark, idet gælden er uretfærdig samt
hindrende for deres udvikling og klimatilpasning. Danmark skal
efterfølgende kæmpe for, at andre lande forpligter sig på det samme i
internationale fora.
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ERHVERV OG ØKONOMI
Vi har brug for en økonomi, der harmonerer med klodens og
menneskers trivsel. I dag bruger vi hovedsageligt økonomisk vækst i
vores bruttonationalprodukt (BNP) til at vurdere, hvordan samfundet
klarer sig. Men vækst i BNP er et dårligt redskab til at måle
samfundsudvikling, fordi det hverken måler om mennesker eller natur
trives. Desuden medfører fokusset på vækst også en konstant stigende
udvindelse, brug og bortskaffelse af ressourcer. Skaber vi i stedet en
samfundsøkonomi, der er uafhængig af økonomisk vækst, vil vi få en
mere stabil og retfærdig økonomi. Derfor skal vores økonomi i højere
grad vurderes på baggrund af flere alsidige indikatorer. Og beslutninger
om samfundsøkonomi skal også altid tage højde for det, vi ikke kan sætte
en pris på. Dette er både konsekvenserne af forurening og ulighed samt
mål som god folkesundhed, uddannelse og trivsel. For vores
samfundsøkonomi skal arbejde for at opfylde alle de basale menneskelige
behov som mad og vand, skolegang og husly, samtidig med at vi holder
os inden for planetens grænser. Begynder vores økonomi at tage
udgangspunkt i, hvilke ressourcer vi har, og hvordan vi mennesker får
opfyldt vores behov med færrest mulige ressourcer, kan mennesker og et
stabilt klima sameksistere.
Vi skal benytte os af økonomiske værktøjer, der kan imødegå
klimaforandringerne. At gøre vores samfund uafhængigt af økonomisk
vækst vil givetvis tage år, men vi har brug for omgående handlinger, der
kan nedbringe vores CO2-udledninger. Derfor skal forurening enten
forbydes eller have en pris. Afgifter på CO2-udledninger skal derfor være
højere og svarende til de skader, forureningen forårsager. Når
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forureneren betaler, sikrer vi en retfærdig omstilling, hvor regningen ikke
lander hos de forkerte. Ved at sikre en parallel social kompensation vil vi
få et faldende forbrug uden social skævvridning. Det skal flytte os mod et
klimaneutralt samfund, hvor investeringer og entreprenørskab kan bestå,
men ikke sker på bekostning af vores fælles velfærd.
Vi skal sikre mere økonomisk lighed. Danmark skal være præget af en
stærk omfordeling af ressourcer, da lige samfund skaber en styrket
samhørighed i befolkningen og sikrer vished om, at man kan få sine
basale behov opfyldt, hvilket muliggør, at vi kan handle kollektivt og
drastisk på klimakrisen. Samfund, hvor mennesker er presset på social
og økonomisk sikkerhed, har sværere ved at udvikle sig bæredygtigt.
Løser vi ikke samfundets sociale udfordringer, vil de stå i vejen for
løsninger på klimakrisen og omvendt. Vi skal sikre den sociale og
politiske sammenhængskraft, der kan give den fornødne stabilitet for at
kunne skabe fælles forandringer mod et bæredygtigt samfund. Vi ved
desuden, at der er en stærk sammenhæng mellem højere indkomst og
større klimapåvirkning. Det betyder, at tiltag som formuebeskatning ikke
bare kan forhindre enorm økonomisk ulighed i vores samfund, men også
bringe Danmarks samlede ressourceforbrug ned på et mere forsvarligt
niveau.
Det er også væsentligt at definere, hvilket erhvervsliv vi ønsker i
Danmark. Vi ønsker som samfund ikke at huse virksomheder, der
nægter at omstille sig, har fossile investeringer og reklamerer for fossile
produkter og services. Vi vil skabe plads til virksomheder, der kan og vil
være en del af den grønne omstilling og investere i den. Det skal være et
erhvervsliv bestående af klimaansvarlige og mere demokratiske
virksomheder, der sælger holdbare og bæredygtige produkter og
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services, kan tilbyde værdige og grønne jobs og har andre mål end
profitmaksimering. Sådan bliver fremtidens virksomheder også en del af
et bæredygtigt samfund.
Klimakrisen kræver også historiske investeringer i omstillingen af vores
samfund. Offentlige og private penge skal investeres massivt i den grønne
omstilling. Penge skal afinvesteres fra fossile brændsler og ikkebæredygtige virksomheder. Pensionskasser, hvor de fleste danskere har
penge stående, kan ikke længere lave investeringer, der undergraver
vores fremtid. Deres enorme investeringer skal selvfølgelig være socialt
og økologisk bæredygtige. Det samme gælder naturligvis for alle andre
private investorer. Også staten skal rykke alle investeringer og tilskud fra
fossile til grønne aktiviteter og investere langt mere end i dag. Vi skal
derfor som minimum investere svarende til 2 % af BNP i den konkrete
udformning af den grønne omstilling. Det burde være tilstrækkeligt for at
nå en omkostningseffektiv, grøn omstilling, men vi må hele tiden være
klar på at opjustere, så vi sikrer, at vi når vores klimamål. En økonomi,
der arbejder direkte for den grønne omstilling, skal hjælpe os med at
træde ind et bæredygtigt samfund, lige så hurtigt som klimakrisen kræver
det af os.
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ARBEJDSLIV
Vi skal skabe en fair omstilling af arbejde. Alle jobs i et omstillet
arbejdsmarked skal være bæredygtige for klima, natur og de mennesker,
der skal udføre dem. Klimakrisen kræver, at mange nuværende jobs
erstattes af nye og anderledes jobs. I en retfærdig omstilling skal der
derfor være en jobgaranti, hvor de mennesker, der skal skifte arbejde, får
en hjælpende hånd til at komme videre. Vi skal sikre, at ingen bliver
glemt i omstillingen, og med jobgarantien skal staten tilbyde midlertidige
jobs i alt fra omsorgsarbejde til klimatilpasning. Den vil også sikre, at alle
kan omskole eller videreuddanne sig. Sådan kan vi lede alle videre til de
nye jobs, fremtiden skal bestå af.
Vi skal sikre gode, værdige jobs. Der skal skabes ordentlige forhold i de
mange nye jobs, der vil opstå som følge af den grønne omstilling. For
jobs er først bæredygtige, når de kommer med ordentlige arbejdsforhold,
en fair løn og gode rettigheder. Med stærke fagforeninger vil
medarbejderne få mulighed for at påvirke deres arbejdsliv og
arbejdsmiljø. De nye jobs skal ikke findes på et arbejdsmarked, der er
nedslidende og stressende. I stedet skal vil de findes på et
arbejdsmarked, der skaber grobund for velvære, mening og stærke
arbejdsfællesskaber.
Fleksible arbejdsliv vil give plads til alle. Arbejdsmarkedet skal kunne
rumme alle typer mennesker i alle dele af livet. Vi skal skabe et
arbejdsmarked, hvor alle bedre kan styre, hvor meget de arbejder. Siden
1990 har en gennemsnitlig arbejdsuge været 37,5 timer på trods af
utallige teknologiske fremskridt, der kunne have minimeret
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arbejdsmængden til en ny normal på eksempelvis 30 timer om ugen. Vi
har rig mulighed for at arbejde anderledes i dag. I fremtidens arbejdsliv
skal man kunne gå ned i tid, møde sent eller blive syg uden at miste tag
over hovedet eller mad på bordet. Vi skal normalisere, at arbejdsliv ser
forskellige ud, for det vil bringe en vigtig medbestemmelse og en
afgørende balance ind på vores arbejdsmarked.
Vi skal anerkende og give plads og tid til alt det, der ikke er lønnet
arbejde. For ikke alt arbejde er lønnet. Ulønnet omsorgsarbejde som
børnepasning, rengøring i hjemmet og graviditet opretholder vores
samfund. Det er en forudsætning for lønnet arbejde. Derfor skal vi have
et samfund og arbejdsmarked, der er lige for alle. Hvor omsorgsarbejde
for mennesker og natur bliver anerkendt og gives tid og plads. Desuden
er livet også så meget mere end arbejde. Vi lever liv med nære relationer,
kreativ udfoldelse og natur. Så vi skal kunne dyrke alt det, der ikke har et
prisskilt, for det har en stor værdi. I det omstillede samfund skal der
være tid til lønnet og ulønnet arbejde, foreningsarbejde og
demokratiarbejde - og alt det, der ikke er arbejde.

31

VELFÆRD
Velfærd skal være i centrum af det omstillede danske samfund. Det
betyder både velfærd for mennesker og natur. Fremtidens forståelse af
velfærd skal både rettes mod den enkelte borger og mod os alle som
fællesskab. For den enkelte kan det betyde sygeplejersken, der holder din
hånd, når du har ondt. For fællesskabet kan det betyde den skov og
natur, der sikrer bedre luft, liv og mentalt helbred. Et velfærdssamfund
vil have svært ved at bestå i en fortsat accellererende klimakrise, da
krisens voldsomme konsekvenser vil lægge et enormt pres på vores
velfærd. Derfor vil det altid gavne velfærden at forhindre klimakrisen. De
to ting er unægteligt sammenkoblet, og derfor er en stærk klimaindsats
helt afgørende for et fremtidigt stærkt velfærdssamfund.
Arbejdet i den offentlige sektor får vores samfund til at hænge sammen,
og det skal værdsættes. I Danmark har vi en stærk offentlig
velfærdstradition, og også i et omstillet samfund skal det offentlige kunne
tilbyde tilstrækkelige, tilgængelige og gode tilbud til alle borgere. Det vil
skabe en socialt retfærdig omstilling, hvor vores samfund sikrer lighed og
omsorg for alle. Vi skal skabe en inkluderende offentlig sektor, hvor de
offentlige tilbud skal imødekomme forskellige behov for støtte, pleje,
nærvær eller omsorg hos borgere alle steder i livet. Det kræver, at der er
nok hænder og medbestemmelse hos personalet til at tilgodese, hvilken
type omsorg der er brug for. Vi skal også huske, at omsorgsjobs er og
altid har været lavemissionsjobs, så flere af disse jobs kan helt naturligt
blive del af fremtidens omstillede samfund.
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I vores velfærdssamfund skal der være hænder og ressourcer nok. Det
skal være slut med en velfærdssektor præget af travlhed, bunker af
dokumentation og mangel på kollegaer. Vores offentligt ansatte skal ikke
løbe så stærkt som i dag, men skal i stedet have de bedste forudsætninger
for at yde den bedste omsorg. Den offentlige sektor skal ikke kun måles
på produktivitet, men på graden af hjælp, de rent faktisk giver til den
enkelte og til fællesskabet. Glæden og stoltheden ved at arbejde i det
offentlige skal forstærkes. Det skal ikke bare være en arbejdsplads, men
et sted, hvor borgere hjælper borgere i et samfund, hvor vi vil hinandens
bedste.
Fremtidens velfærdssektor skal også sikre, at ingen borger står alene med
de konsekvenser af klimakrisen, vi ikke kan undgå. Klimakrisen vil
påvirke vores boliger, arbejdspladser og infrastruktur, og nogle borgere
vil være mere udsatte end andre. Eksempelvis vil vi fremover se flere
naturkatastrofer. Det er langt fra alle borgere, der har midlerne til at
kunne genskabe deres hjem, når enorme vandmasser eller ekstrem tørke
ødelægger deres hjem. De borgere, der er udsatte for klimakrisens
konsekvenser eller bliver særligt påvirket af samfundets forandringer som
følge af den grønne omstilling, skal have den fornødne hjælp. Ingen skal
efterlades med konsekvenser af klimakrisen.
Den offentlige sektor skal gå forrest i omstillingen og indtænke
klimakrisen og bæredygtighed i alt, hvad den laver. Dermed vil det
offentlige kunne vise, hvordan man skaber reelle bæredygtige
institutioner. Der skal være principper for, hvordan man bruger pengene
bæredygtigt i den offentlige sektor, og hvordan de offentlige tilbud kan
skabe et holdbart forbrug af ressourcer. Det vil sørge for, at alt, som det
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offentlige driver og ejer, er foreneligt med et bæredygtigt samfund, der
afværger klima-, miljø- og biodiversitetskrisen.
Den offentlige sektor skal forebygge i stedet for at symptombehandle
konsekvenserne af klimakrisen. Den grønne omstilling vil eksempelvis
gøre op med de strukturer i vores samfund, der i stigende grad gør
mennesker både fysisk og psykisk syge og sårbare. Allerede i dag
modtager mange danskere eksempelvis behandling som konsekvens af
luftforurening. I et omstillet samfund vil luften være ren, og dermed skal
færre leve med følgesygdomme. Alle de hænder og ressourcer, vi i dag
bruger på at behandle konsekvenserne af et udledende samfund, vil
kunne bruges på mere omsorg og støtte andre steder. Ressourcer, som vi
kan bruge på mere omsorg på områder, der tidligere er blevet overset
eksempelvis i psykiatrien og i sygeplejen. Sådan kan en hurtig og
ambitiøs grøn omstilling også forbedre den danske velfærd.
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MEDIER OG KULTUR
Medierne skal give os billederne, beskrivelserne og forståelsen af klima-,
miljø- og biodiversitetskrisen. Medierne spiller en vigtig rolle i
samfundet. Det er her, narrativerne, løsningerne og spørgsmålene om
klimaforandringer formuleres. De giver os en fælles virkelighed at møde
hinanden ud fra. Medierne er samtidig samfundets fælleseje og modtager
offentlig støtte, fordi vi prioriterer uafhængig og pålidelig formidling af
nyheder. Medierne har med andre ord et stort ansvar. Fremtidens medier
skal derfor dække klimakrisen og den tilhørende politiske handling
svarende til deres alvor. Det er en forudsætning for, at vælgerne kan
stemme på et oplyst grundlag, og at vi som samfund kan handle på
klimakrisen.
Medierne skal klædes bedre på til at formidle klimakrisens kompleksitet.
Hvis vi skal kunne handle på klimakrisen, har vi behov for et
medielandskab, der har den nødvendige viden til at kunne formidle den.
Klima- og naturkrisen er funderet i komplekst naturvidenskabeligt stof,
som mediehuse og journalistuddannelserne skal sikre sig, at deres
journalister bliver opkvalificeret i. I dag dækker danske medier
eksempelvis ekstreme hedebølger i Europa med billeder af strandgæster.
Der er et behov for ansvarlig og god journalistik om klimakrisens
konsekvenser. Med den rette uddannelse, efteruddannelse og brug af
eksperter skal medierne være garant for at bruge retvisende billeder og
give faglige og rammende fortællinger om kriserne. Klimanyheder skal
have lov til at fylde i nyhedsstrømmen, hvor de i dag ikke har så stor
breaking-værdi, som de burde. De skal have både et lokalt og et globalt
udsyn. De skal være funderet i klimavidenskab og klimafaglige
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ekspertvurderinger. Og så skal nyhederne være forenelige med
klimakrisens strukturelle karakter, samtidig med at de bidrager til at
styrke demokratiets kvalitet i Danmark.
Også foreningslivet er med til at sikre en retfærdig og demokratisk
forankret omstilling. Vi har et rigt foreningsliv og en stærk tradition for
lokal organisering i Danmark. Det skaber lokale mødesteder, liv og
samhørighed i hele landet. Foreningslivets fællesskaber kan blive
afgørende grupper for forandring og i hele landet. For det er i de lokale
organiseringer, at konsekvenserne og mulighederne ved omstillingen kan
blive hørt og handlet på. Et stærkt foreningsliv i hele landet er derfor en
forudsætning for, at vi sikrer en retfærdig og demokratisk forankret
omstilling.
Kunsten og kulturen kan desuden hjælpe os til bedre at forstå
klimakrisen. Vores kollektive forestillingsevne er helt essentiel for vores
håndtering af klimakrisen - både som individer og som fællesskab. En ny
og bæredygtig fremtid kræver, at vi forestiller os en anderledes verden
end i dag. Kunsten skaber rum for disse nye forestillinger og et frirum til
at udfolde sig kreativt. Derfor har også kunsten en vigtig opgave i at
forholde sig til klimakrisen ved at bidrage med alt fra kritiske
perspektiver til nytænkende samfundsforestillinger. Danmark skal derfor
politisk, økonomisk og uddannelsesmæssigt understøtte kunst for den
reflektion, kreative udfoldelse og de mødesteder, som kunsten skaber. Så
vil det i fremtiden også være i kunsten, hvor vi i fællesskab kan forholde
os til og lære at navigere i klimakrisens kompleksitet med alt, hvad den
bærer med sig af sorg, håb og forandring.
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FORBRUG OG GENBRUG
Vi skal gentænke det gode liv, så det ikke er afhængigt af ting. Vi lever i
et forbrugssamfund, hvor reklamer og markedsføring konstant opfinder
nye forbrugsbehov. Samtidig kræver vores økonomiske system også, at vi
bliver ved med at bruge penge på ting og sager. Den måde, vi forbruger
på, dræner planeten for ressourcer - og det gør os ikke nødvendigvis til et
lykkeligere samfund. Vi skal modarbejde overforbrug. Vi skal punktere
myten om, at flere materielle ting har bærende betydning i vores liv. Vi
skal åbne for, at det gode liv ikke har et prisskilt, men findes i
menneskelige fællesskaber, nære relationer, selvværd og interesser. Det
vil frigøre os fra materialistiske værdier og forandre vores forbrug til det
bedre.
Vores produkter skal holde længe og være forsvarligt fremstillet. Mange
millioner produkter bliver hvert år lavet, så de hurtigt går i stykker eller
bliver overflødige. Men vi skal værne om de dyrebare ressourcer, vi har,
og blive ved med at bruge dem igen og igen. Det vigtigste er, at vi kan
bruge vores ting så længe så muligt, og at vi minimerer alle former for
spild. Derfor skal lovgivning sætte bæredygtige standarder for
virksomheders produktionskæder, og lange forbrugsgarantier skal sende
et klart signal om, at fremtidens forbrugsmarked kun skal udgøres af
ting, der kan bestå. Vores produkter skal afspejle en bæredygtig verden.
Det skal give en tryghed for kvalitet, give os mulighed for at tage oplyste
forbrugervalg og reducere vores mængder af skrald. Vi skal begynde at
bruge vores ting i længere tid, reparere dem og genbruge dem i en anden
sammenhæng, når de skal have nyt liv.
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Vi skal dele og leje, ikke nødvendigvis eje. I Danmark skal vi udfordre
ejerskabet som dominerende idé. Vi er allerede begyndt at bevæge os
væk fra køb af produkt til køb af service. Når vi lejer et sommerhus, går
på biblioteket eller streamer musik, ejer vi hverken huset, bogen eller
musikken, men tilvælger den, når vi har brug for den, og deler den med
andre. Ved at deles om tingene kan vi få adgang til langt mere varierede
produkter, uden at vi behøver at producere dem i lige så høj grad. Det vil
ikke bare få vores ressourceforbrug til at dykke, men også forene os i de
fællesskaber som er livgivende for vores samfund.
Vi skal lukke kredsløbet for vores ressourcer. Danmark skal være en
cirkulær økonomi, inspireret af naturens egen cyklus, hvor alle
ressourcer indgår i økosystemet igen og bliver brugt af andre på nye
måder. I et cirkulært samfund er der ikke noget, der hedder affald. I
stedet anses alt som ressourcer, der skal bringes tilbage i kredsløbet i
form af genanvendte produkter. Vi skal derfor tænke materialeforbrug
som et lukket kredsløb, og når et produkts levetid er slut, skal
producenterne tage ansvaret for genanvendelsen af deres produkter. Vi
skal stille høje krav om genanvendeligt design til de varer, vi laver
herhjemme, og dem, vi importerer. For det er de design, der skal øge
produkternes levetid, mindske materialeforbruget og gøre dem lettere at
reparere, opgradere, adskille, genanvende og genbruge.

38

Her slutter Danmarks første Green New Deal. Vi håber, at den vil
indbyde til samtaler om en ny måde at tænke og lave klimapolitik på. Så
vi indtænker klimapolitik i alle sektorer frem for at være et afgrænset
område for sig selv. Så løsningerne på klima-, miljø- og biodiversitetskrisen bliver fundamentet for alle fremtidens politiske visioner og
beslutninger. Og så vores grønne omstilling vil føre til et samfund, der er
så meget mere end blot et sted med færre CO2-molekyler i luften. Det
her er de første kapitler og forhåbentlig de første skridt på vejen mod en
grøn, retfærdig fremtid.
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