
Alt eller intet - det hjælper ikke klimaet 

 

Af: Andreas Grosbøll, folketingskandidat SF Bornholm 

 

Forrige fredag blev der indgået en aftale på energiområdet mellem regeringen, SF og en 

række andre partier med det mål at tage første skridt i forhold til reduktionen af CO2-

udledningen og den grønne omstilling i bredere forstand. Aftalen medvirker til, at Danmark 

indfrier målene i klimaloven om at nå 70 procent reduktion CO2 i 2030. 

 

Aftalen indeholder mere havvind, der både giver grøn strøm og flere danske arbejdspladser. 

Det er der ingen grund til at skamme sig over. Danmark har meget know-how i forhold til 

havvind, der er en effektiv og afprøver teknologi. At der samtidig også er danske 

arbejdspladser i det, er blot så meget mere positivt.  

 

Det kan man ikke helt sige om det mest forkætrede element i aftale, hvor Aalborg Portland 

friholdes for en del af de afgifter, som ellers knytter sig til udgangspunktet i aftalen om, at 

forureneren betaler. Det er der overordnet meget fornuft i, men i aftalen sker der med 

finansministers, Nicolai Wammens, ord en afvejning i forhold til danske arbejdspladser og 

dansk økonomi. Den del ser måske ikke så køn ud, indrømmet, men afvejningen er i min 

optik reel nok - og der kan ikke stilles spørgsmålstegn ved aftalens evne til at reducere CO2-

udledningen markant, også hvad angår Aalborg Portland, men altså i mindre skala.  

 

SF støtter CO2-afgifter som en del af løsningen i den grønne skattereform, men det har 

samtidig været en ambition at få en social balance skrevet ind i den grønne skattereform. 

Også her er udgangspunktet, at det skal være dyrere at forurene, men det med skyldigt 

hensyn til dem med små indkomster. Er balancen mellem sociale og økonomiske hensyn så 

perfekt? Det lader jeg andre om at vurdere, men aftalen er uomtvisteligt et meget stort skridt 

hen mod 70 procent-målsætningen i forhold til CO2-udledningen, hvilket jeg personligt anser 

for fantastisk.  

 

Netop derfor er det så meget desto mere ærgerligt, at Enhedslistens åbenbart anser det for 

deres vigtigste mission i denne sammenhæng at lave et koordineret angreb på SF for vores 

medvirken i denne aftale. Det er mig ærgerligt at se, når målet fortaber sig i ideologiske 

falbelader over kapitalismens ugunst frem for at få taget konkret ansvar for klimaet.  

 

Med aftalen nåede vi et godt stykke af vejen mod et forbedret klima. Enhedslisten står så til 

gengæld tilbage uden at have taget et eneste skridt mod konkrete forbedringer; med rene 

hænder, men uforrettet sag. Personligt gør jeg hellere det modsatte! 


