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Til klima, energi, og forsyningsminister, Dan Jørgensen.

Hej Dan.
Som du ved, så kommer vi, cafégruppn her foran dit klimaministerium torsdag morgen for at minde 
dig om ,at du har landets største ansvar for, at vi får tøjret klimaet. Med den borgerlige klimapolitik 
og den efterfølgende socialdemokratiske klimapolitik, når vi ikke 70% reduktionsmålet i 2030, som 
loven forpligter til. Det går ud over kloden, vores børn og børnebørn, der næppe får de muligheder, 
du og vi har haft for at leve i et godt velfærdssamfund med rige udviklingsmuligheder. 

Du og vi har været med til at opretholde en livsstil og et økonomisk liberalt system, der nu bliver 
betegnet som en massakre på jordens biodiversitet, jordens ressourcer, den demokratiske udvikling ,
og som øger forskellen mellem rig og fattig i Danmark og resten af verden. Det økonomiske liberale
system, kapitalismen, legitimerer, at alle udnytter jordens ressourcer for at skabe økonomisk vækst, 
selvom det skaber ulighed, fjerner dyrs, planters og menneskets livsgrundlag. Resultatet er derfor, at
arter, dyr og planter uddør på jorden. Det  er dit ansvar som klimaminister at stoppe derouten, at 
stoppe klimaforandringerne. 

Din regerings opfindelse af ”hockeystaven” er et  fatamorgane, som fagfolk kalder fup. Det er  din 
opgave at fortælle befolkningen, at vi ikke når 70%  reduktion med mindre, vi stopper 
hockeystavsmyten og foretager drastiske CO2 reduktioner her og nu. Indfør omgående CO2-afgifter
og fortæl folk, at vi er nødt til at ændre på den økonomiske liberale motor, der skader vores liv på 
jorden for vores børn og børnebørn. Det er en massakre på kloden, som du og vi ved vil udrydde os,
hvis ikke vi får stoppet den. Det vil sikkert koste levestandard, men hellere det end at se vores 
livsgrundlag blive udhulet dag for dag. Kom i gang nu Dan. Vi vil støtte dig i den proces.

Mange hilsner
klimacafeen.
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