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For første gang fik vi et rigtigt grønt valg. Aldrig har klima fyldt så meget i den
danske valgkamp, og aldrig har så mange partier kæmpet om at have det grønneste
image. Nu har danskerne så stemt, og vores nyvalgte folketingspolitiker skal for
alvor i gang med arbejdet. Det er nu, vi skal se om alle grønne taler også kan
omsættes til grøn handling, og om Danmark for alvor kan skifte kurs.
Forskerne siger, at vi kan undgå de mest dramatiske og alvorligste konsekvenser af
klimaforandringerne, hvis vi handler hurtigt. I løbet af de kommende år skal de
globale udslip ikke blot toppe, men reduceres drastisk. Vi kan ikke længere skubbe
handling til kommende mandatperioder. Det er derfor de nyvalgte
folketingsmedlemmer, der skal tage hurtige og afgørende beslutninger. Her er en
huskeliste med vigtige emner, som politikerne på Christiansborg skal tage stilling til
i de kommende måneder.
Vedtagelse af en dansk klimalov
Allerede inden valget blev udskrevet havde flere end 50.000 danskere skrevet under
på et borgerforslag om en ny dansk klimalov < https://www.borgerforslag.dk/se-ogstoet-forslag/?Id=FT-02233 > . Der tegnede sig et flertal for lovforslaget, men
alligevel blev beslutningen skubbet til efter et valg. Det er derfor vigtigt, at
klimaloven hurtigt kommer øverst på dagsordenen, og vigtigt at den hurtigt bliver
vedtaget. Vil det ske, vil det være historisk og banebrydende. Det betyder, at alle
beslutninger i fremtiden skal vurderes ud fra et klimaperspektiv, og der skal
vedtages bindende mål for at sikre, at udviklingen går i den rigtige retning.
Vedtagelsen af en klimalov vil få direkte konsekvenser på en lang række områder, og
der bliver brug for en ny klima-pakke, der kan hjælpe med at omstille landbrug og
transportsektorer og videreudvikle energipolitikken.
Øget støtte til klimaprojekter i ulande
Flere partier har i valgkampen talt om at øge klimastøtten. Det er positivt, og nu
håber jeg, der kan samles et flertal, så det kan blive til virkelighed. Hvis vi skal nå
målet om, at den globale temperatur ikke må stige med mere end 1,5 grad, skal alle
lande ind i kampen, også de fattigste. Men de har brug for hjælp, da de allerede står
med en gigantisk udfordring og hele tiden er nødt til at tilpasse sig
klimaforandringernes konsekvenser, at sikre uddannelse og sundhedstilbud til alle,
og at sikre eller styrke demokratiet. Hvis ulandene skal bidrage, har de brug for
hjælp, og de rige lande, inklusive Danmark, har allerede lovet at give flere penge udover den eksisterende udviklingsbistand. Det må en ny dansk regering leve op til.

En øget klimaambition I EU
EU er en afgørende aktør, hvis de ambitiøse globale klimamål skal nås. Uden EU øger
ambitionen, vil det være umuligt at nå 1,5 grads målet. De samlede udslip af
drivhusgasser i EU er simpelthen for store. En af de opgaver EU har i løbet af det
kommende år, er at lave en ny plan for, hvordan unionens udslip kan mindskes. At
der skal vedtages en ny plan, er allerede en del af en den globale klimaaftale, der
blev vedtaget i Paris i 2015. Men hvad den skal indeholde, og hvor ambitiøs den skal
være, afhænger af, hvad EUs medlemslande kan blive enige om. Danmark er måske
ikke så stort, men af erfaring ved vi, at vi kan spille en vigtig rolle, når det handler
om at påvirke EUs politik. Den nye danske regering må derfor gå aktivt ind i EU
debatten og arbejde for, at den nye EU-plan bliver så ambitiøs som mulig.
En grøn finanslov
Og sidst men ikke mindst, skal der findes penge til en række nye og vigtige
initiativer. Finansloven for 2020 vil nok ikke indeholde penge til alle de nye
forandringer, men den skal have en tydeligt grøn farve. Hvis politiske initiativer ikke
er finansierede, bliver de ikke til noget, og arbejdet med finansloven bliver derfor en
afgørende puslespilsbrik, som skal falde på plads i løbet af efteråret.

