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Danmark må tage klimaudfordringen alvorligt og nu arbejde for, at EU hæver sit 
hjemlige reduktionsmål til 30 % i 2020 - og til 40 % som del af en klimaaftale. 
 

 

Kære Lars Løkke Rasmussen 

 

Danmark bør være at finde blandt de lande, der presser på for en større indsats mod den globale 

opvarmning. Det er helt afgørende, at den rige del af verden viser vilje til større drivhusgasreduk-

tioner. Videnskaben siger – og EU har erkendt - at de rige lande tilsammen skal reducere 25-40 % 

i deres drivhusgasudslip i 2020 ift. 1990, hvis vi skal have bare en 50 % chance for at holde den 

globale temperaturstigning under de 2 grader, som EU selv har tilsluttet sig. Samtidigt tyder nyere 

forskning på, at de 2 grader er for meget, hvis vi skal beskytte os mod farlige klimaændringer. Til-

sammen betyder dette, at EU må forventes at skulle reducere med mindst 40 % i 2020 for at påta-

ge sig sin rimelige andel af den nødvendige globale indsats. 

 

Derfor er det dybt bekymrende at se, at den danske regering end ikke støtter, at EU nu hæver sit 

reduktionsmål fra 20 til 30 % i 2020. Selv efter at dette nu bakkes op af miljøministrene fra Frank-

rig, Tyskland og Storbritannien, vil den danske regering ikke tilslutte sig. I stedet er regeringens 

holdning øjensynligt, at EU – ligesom man gjorde frem mod COP15 – skal vente med at hæve sit 

reduktionsmål til andre store udledere forpligter sig på lignende mål, og tilslutter sig en internatio-

nal klimaaftale. Problemet er, at EU’s 20 % mål langt fra er ambitiøst sammenlignet med andre sto-

re udledere, og at intet sker, så længe alle venter på de andre.  

 

Klimaproblemet er ved at løbe løbsk, og samtidigt sikres der ikke den nødvendige omstilling i EU, 

der ud over at være med til at redde klimaet, også skal sikre den fremtidige økonomiske udvikling i 

EU. En udvikling der også vil gavne de mange danske virksomheder, som har satset på CO2-

besparende teknologi. 
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Det er derfor afgørende, at EU nu forpligter sig til på hjemmebanen at reducere drivhusgasudslip-

pet med mindst 30 % i forhold til 1990. - I forbindelse med en endelig global klimaaftale må EU så 

forpligte sig til mindst 40 % reduktion.  

 

En redegørelse fra EU Kommissionen i maj viste, at det er absolut overkommeligt for EU-landene 

at hæve reduktionsmålet til 30 %, samt at det også er mest økonomisk fordelagtigt at gøre dette nu 

frem for at vente. På grund af nedgang i produktion og forbrug som følge af finanskrisen, kræver 

det ikke en meget større indsats end den, man før finanskrisen regnede med, at der skulle til for at 

nå de 20 %.  

Samtidigt vil et mere ambitiøst klimamål betyde færre udgifter til import af fossile brændsler i EU. I 

dag dækkes omkring halvdelen af EU’s energibehov via import, der medvirker stærkt til EU’s tilta-

gende handelsunderskud.  

 

Skal et 30 % mål have den fulde positive effekt for klimaet, samt for beskæftigelsen og konkurren-

ceevnen i EU, må det ske som reelle hjemlige reduktioner i EU skabt gennem energibesparelser 

og udbygning med vedvarende energi.  

De 30 % må derfor ikke omfatte anvendelse af de mange uforbrugte EU-kvoter - og heller ikke 

”varm luft” dvs. tiloversblevne kvoter fra især Rusland og Ukraine. Ligeledes må køb af kreditter fra 

investeringer i reduktionsprojekter i udviklingslandene, såkaldt CDM, ikke indregnes, da mange af 

CDM-projekterne ikke er additive, og dermed ikke reelt bidrager til løsningen af klimakrisen, endsi-

ge sikrer den nødvendige omstilling i EU. Endelig må de 30 % ikke udvandes af nye smuthuller 

ved dubiøs indregning af skovområdet. 

 

En sådan politisk beslutning vil tvinge EU til at blive mere energieffektiv, udbygge med mere ved-

varende energi og sikre en mere grøn omstilling og udvikling af erhvervslivet, der også vil sikre en 

positiv effekt på økonomien i fremtiden. Danmark kan i særlig grad drage fordel af en sådan større 

indsats i EU, da vi har opbygget en række styrkepositioner inden for energibesparelser og vedva-

rende energi. Derfor vil større reduktioner i EU-landene betyde større efterspørgsel efter produkter, 

som Danmark kan levere. Det giver store muligheder for grønne job og grøn vækst. 

 

Vi skal derfor kraftigt opfordre den danske regering til at ændre signaler og aktiv bakke op om, at 

EU med det samme hæver sit reduktionsmål til mindst 30 % reduktion i 2020 - og sørge for, at der 

er tale om reelle reduktioner inden for EU til gavn for både klima, grøn vækst og beskæftigelse.  

 

Med venlig hilsen  

 

 

Troels Dam Christensen 

På vegne af følgende organisationer som samarbejder i og med 92-gruppen: 

 
Afrika Kontakt 
Care Danmark 

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk International Bosætningsservice 
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Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark 

Det Økologiske Råd 

FN-forbundet 

Folkekirkens Nødhjælp 

Greenpeace 

IBIS 

IWGIA 

Mellemfolkeligt Samvirke 

Natur og Ungdom 

Nepenthes 

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net 

U-landsforeningen Svalerne 

Vedvarende Energi 

WWF Verdensnaturfonden 
 
 

 



 

 


