
Ny grøn alliance kræver klimahandling nu  

Klimaindsatsen skal fylde mere på de danske arbejdspladser, mener en ny, bred alliance 
med nogle af Danmarks største fagforbund, forskernetværk og grønne organisationer, der 
efterlyser markant, politisk handling 

Af Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening, Reiner Burgwald, sektorformand i FOA, Mads 

Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden og Thomas Damkjær Petersen, formand for 

Ingeniørforeningen, IDA 

Fagforbund, grønne organisationer og forskernetværk er fra i dag samlet i en alliance, vi har valgt at kalde 

’Broen til fremtiden’. For undervisere, ingeniører, forskere og tekniske serviceassistenter har det tilfælles, 

at de færdes dagligt ude på de danske arbejdspladser og repræsenterer de danske arbejdstageres 

involvering i klimakampen. Løsningen på klimaudfordringerne kræver nemlig nytænkning og samarbejde. Vi 

har fået nok af tom klimasnak, underordnede politiske diskussioner og manglende prioriteringer. 

Vi har efterhånden fået manet den mindste tvivl om, at klimaforandringerne er menneskeskabte i jorden. I 

den jord, vi skal sikre, fremtidige generationer kan leve på. For klimaforandringernes påvirkning af miljøet 

sker med alarmerende høj hastighed og ændrer menneskers livsgrundlag og udviklingsmuligheder. Et stort 

flertal af danskerne mener, at det er et alvorligt problem. Her op til folketingsvalget hører vi også flere og 

flere partier tage klimadagsordenen seriøst. Alligevel gør vi for lidt for at imødekomme den katastrofe, der 

venter lige om hjørnet. Der er brug for forståelse og omstillingsparathed i alle sektorer og på alle niveauer i 

samfundet. Nu!  

Alle skal med 

I Norge har en bred vifte af foreninger og organisationer dannet et tilsvarende netværk med stor succes til 

gavn for klimaet. I ’Broen til fremtiden’ arbejder vi netop på tværs af individuelle forskelle og interesser 

med det afsæt, at klimaforbedringer er hævet over partipolitiske og individuelle forskelligheder. For hvis 

der er noget, der kan forene os i vores nye, grønne alliance, så er det kampen for en klode, vi kan være 

bekendt at efterlade til vores børn og børnebørn.  

Vores udgangspunkt er, at det haster med at få skabt fælles løsninger med baggrund i en god dansk 

tradition for at samarbejde på tværs. Klimaforandringerne påvirker ikke alene klima og miljø – de har også 

store konsekvenser økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt. De rækker så langt ind i alle grene af 

samfundet, at alle brancher og sektorer skal med på den grønne vogn.  

Tre fælles hovedkrav 

I ’Broen til fremtiden’ har vi tilsammen den viden, der skal til for at understøtte ambitiøse klimamål. Derfor 

vil vi presse på for handling alle vegne. Vi tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål og Paris-aftalens 

målsætning om at begrænse den globale temperaturstigningen til 1,5 grad. De gode hensigter og højstemte 

politiske taler gavner i sig selv hverken klima eller borgere herhjemme, der udviser voksende appetit på en 

hurtig og retfærdig grøn omstilling af samfundet. Alle generationer og alle borgere kan og bør bidrage for at 

sikre en fremtid for de kommende generationer, men alliancen retter det allerstørste ansvar i retning af 

politikerne med blandt andet de tre, fælles hovedkrav.  

• Et CO2-neutralt Danmark i 2040. Der skal være bindende delmål hvert femte år. 



Målsætningen om en nul-emissionssamfund er helt nødvendig, hvis vi skal leve op til Paris-aftalens 

hensigter om, at temperaturstigningerne skal begrænses til 1,5 grader. Lige nu lægger regeringen op til, at 

Danmark skal følge EU-Kommissionens anbefalinger om et nul-emissionssamfund i 2050. Med den 

nuværende danske udledning – og hvis vi ser ud på resten af verden – så er 2040 et mere ansvarligt bud på 

hvornår Danmark skal være CO2-neutral.  

• Bæredygtig trafik. Smartere, grønnere og billigere kollektiv trafik. Flere cykler og el-biler. 

Transportsektoren er den danske klimapolitiks smertensbarn. Vi har ikke formået at få udledningerne under 

kontrol, og flere nye elbiler gør det ikke alene. Derfor er der behov for, at vi får et helhedsorienteret blik på 

transporten, og her er også den kollektive transport en vigtig del af løsningen. 

• Stop for nye olie- og gaslicenser i Nordsøen. Den fossile energi skal blive, hvor den er. 

Grønt politisk valgflæsk 

Hvis vi skal tage vores hensigter om at løse klimaudfordringen alvorligt, så er der en stor del af de kendte 

fossile ressourcer, der skal blive i jorden. Det skal Danmark også bidrage med, derfor skal vi holde op med 

at lede efter mere både på jord og i vand.  

Og hvis ikke fagbevægelsen og de grønne organisationer skal gå i front for en grøn og retfærdig omstilling, 

hvem skal så? Vi er jo repræsenteret på alle danske arbejdspladser, så derfor er det et glimrende sted at 

bringe bæredygtige ideer videre til ledelsen. På den måde kan vi få alle med på den grønne omstilling og i 

fællesskab skubbe på for eksempelvis mindre spild og bedre udnyttelse af ressourcer og tilskyndelse til grøn 

transport og bæredygtige kantiner på arbejdspladserne. Når et stigende antal virksomheder og 

arbejdspladser viser vejen, vil det både gøre en forskel i sig selv og forhåbentlig inspirere politikerne til at 

bakke op. 

 

Klimakampen vindes ikke alene i Danmark. Men ingen skal være i tvivl om, at vi borgere udleder alt for 

meget CO2 i kraft af vores høje levestandarder og forbrug. Men vores velstand giver os også muligheder for 

at gå forrest og bidrage til at gøre Danmark CO2-neutralt hurtigt – uden at vi forringer vilkårene for 

borgerne. ’Broen til fremtiden’ har til sammen også den viden, der skal til for at komme med konkrete 

forslag til, hvordan vi tænker grøn omstilling og FN’s Verdensmål ind i alle aspekter af vores arbejds- og 

hverdagsliv. 

Der er plads til flere i vores nye alliance, og vi forventer, at vores arbejde vil føre til en række initiativer, 

hvor vi mødes og finder løsninger på tværs af miljøkrav og arbejdspladser, og det er her, vi får brug for 

vores respektive viden og erfaringer til at gøre Danmark til en ansvarlig klimaaktør.   

Folketingsvalget ligger lige om hjørnet, og vi har brug for meget mere end grønt politisk valgflæsk. Vi har 

brug for ambitiøse politiske visioner med konkrete handleplaner, der går hånd i hånd med et bæredygtigt 

budget. For der skal gennemgribende løsninger til, som bygger på de styrker, den viden og de erfaringer, 

som kun et bredt samarbejde kan lykkes med.  

’Broen til fremtiden’ består af 11 faglige organisationer og 5 grønne ngo’er og forskernetværk 


