Den grønne fane skal løftes - med udsyn og realisme
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Snart skal regeringen og partierne i gang med at forhandle en klimahandlingsplan, der skal
bringe os fra flotte ord til konkret handling i den grønne omstilling. Her er det helt afgørende,
at vi griber det klogt an med solidt afsæt i virkelighedens verden og med valg af realistiske
løsninger, der ikke fører til tab af job og velfærd.
Forleden læste jeg i norske medier en tankevækkende artikel om et nyt gigantisk
kulkraftværk i Kina, der leverer klimagasser svarende til seks gange det samlede udslip i
Norge. Dertil kommer konkrete planer for yderligere 121 nye kulkraftværker i Kina. Sådanne
sorte nyheder minder os om, at Danmark ikke er en isoleret ø midt i klimahavet.
Klimaudfordringen er den grad global og grænseoverskridende.
Vi skal handle og gå forrest i den grønne omstilling – også fordi at netop danske
virksomheder har mange grønne teknologier at byde på. Men vi skal samtidig bevare det
globale perspektiv og realismen. Frem for alt skal vi undgå at det bliver dyrt at producere og
transportere i Danmark. Så opnår vi nemlig klimadumping af produktionen og
klimaproblemet til andre lande såsom Kina, der fører en sort politik i forhold til Danmark.
Og vi taber masser af gode danske job, ligesom vi bliver fattigere med deraf følgende mindre
velfærd.
Løsningen er således ikke en kaskade af nye afgifter som mange på venstrefløjen drømmer
om. Desuden skal vi give virksomhederne tid til afskrivning af deres tidligere investeringer,
så er der ikke opstår enorme tab i det danske samfund. I stedet skal vi sørge for incitamenter
til grøn adfærd og grønne investeringer i årene frem.
Konklusion: Vi skal i Danmark løfte den grønne fane, men ikke højere end at vores ben kan
nå jorden.

