
Klimabrev til Dan Jørgensen, 17-12-2020

Hej Dan.

Her er KlimaCaféGruppens  ønskeseddel for julen 2020.

Ugen har ikke ligefrem bragt englefryd i år. FN´s emissions gap-rapport viser, at vi skal 5 doble 
vores klimaindsats, hvis vi skal nå de 1,5 grads reduktionsmål af drivhusgasser inden år 2100. 
Danmark er langt fra at have en plan for så nødvendige emissionsreduktioner. Også derfor har  
FNs generalsekretær opfordret alle lande til at indføre klimanødretstilstand nu. Vi ønsker  os til jul, 
at du omgående indfører klimanødretstilstand i Danmark. 

299 forskere og klimaarbejdere har i søndags opfordrer dig til omgående at indføre klimaskat.  Så 
Dan, ikke bare ord, men handling, lad Danmark  igen få førertrøjen på : Vi ønsker os en klimaskat i 
julegave!

EU  har også rørt på sig, dog kun med 55%  reduktion af drivhusgasudledningen i år 2050, dog 
langt fra de 65% som Danmark ønskede. Danmark ønsker altså større og hurtigere reduktioner 
end EU. Hvis det er troværdigt, så ønsker vi os i julegave, at Danmark kommer op i 
drivhusgasreduktionstempo. 

København har besluttet at blive CO2 neutral om 5 år. De mangler 470.000 ton CO2 reduktion. 
De kan reducere med 470.000 ton, hvis du tillader dem at indføre en betalingsring om byen. Vi 
ønsker os en betalingsring om København og de store byer i julegave. 

Det var godt, at du aflyste den 8. udbudsrunde for produktion af  al den olie og gas i Nordsøen. 
Men du glemte at stoppe for al den olie- og gasselskaberne hiver op og forurener kloden med de 
næste 30 år. Det er ganske enkelt vanvittigt at fortsætte produktionen, så Dan, vi ønsker os i 
julegave, at du stopper produktionen af olie og gas fra Nordsøen om senest 5 år.

Nicolai Vammens hockeystav forkastes af alle klimakyndige, al for meget natur vil lide, og alt for
mange dyr og planter vil blive udryddet inden, der sker en  opbremsning af den menneskeskabte 
globale opvarmning, hvis hockeystaven anvendes. Så vi ønsker os til jul , at du knækker 
hockeystaven og anvender en flagstang i stedet.

Med håb om, at du nu begynder at pakke de mange gaver ind i handling, ønsker vi dig en god jul.

Bæredygtige hilsner

Klimacafégruppen

v. Bo Bertelsen

 


	EU har også rørt på sig, dog kun med 55% reduktion af drivhusgasudledningen i år 2050, dog langt fra de 65% som Danmark ønskede. Danmark ønsker altså større og hurtigere reduktioner end EU. Hvis det er troværdigt, så ønsker vi os i julegave, at Danmark kommer op i drivhusgasreduktionstempo.

