
Der er dømt varm luft ved klimatopmødet

Alt tyder på, at der ikke vil blive fundet nogen virkelige løsnin-
ger på klimaproblemerne på topmødet i København. Mødet har 
mest af alt karakter af en paradeforestilling, der ikke vil føre til 
bindende aftaler om de nødvendige nedskæringer i udlednin-
gen af drivhusgasser. At forbedre klimaet koster penge og vil 
lægge begrænsninger på de multinationale selskaber. Penge og 
begrænsninger, som de store stater og monopolerne ikke vil ac-
ceptere eller være med til at betale.

Klimakrisen er direkte forbundet med den økonomiske ver-
denskrise, med fødevarekrisen og med militarisme og krig. I 
stedet for at se på krisernes sammenhæng og gøre noget ved de 

grundlæggende årsager vedtager regeringscheferne og topmøderne falske løsninger, 
der ikke ændrer katastrofekursen, men sikrer profitterne og skal stikke blår i øjnene på 
folkene ved at drage veksler på fremtiden.

Nej til handel med CO2-kvoter - indfri klimagælden
Lad ikke de fattige lande betale klimaregningen

De store klimasyndere, de rige landes regeringer og deres multinationale selskaber 
kaster omkostningerne ved at forbedre klimaet og for deres ødelæggelser af klima og 
miljø over på de fattigste lande. Handelen med CO2-kvoter og eksport af giftigt affald 
gør det muligt for de rige lande at fortsætte forureningen som hidtil. Det må stoppes. 
De rige lande må betale for deres klima- og miljøødelæggelser. De må indfri deres 
klimagæld, og de må udvikle bæredygtige løsninger i deres egne lande og industrier.

Danmarks (=EU’s) klimamål er alt for lave. Alene for at holde sig inden for en 2 
% temperaturstigning skal Danmark nedsætte sin CO2-udledning med 6 % pr. år og 
samlet med 60 % i 2020. I Danmark må der gennemføres omlægninger, der minimum 
lever op til dette mål, og vel at mærke som reelle reduktioner, så hvad der spares her 
ikke bliver solgt som forureningskvoter til andre lande.

Stop krigene – de kæmpe miljøsyndere 

Krigene er enorme miljøsyndere. Fra USA’s afløvningspro-
grammer i Vietnam til urangranater i Kosovo og Jugoslavien, 
til bombninger af Irak og Afghanistan og andre steder med 
stoffer, der er katastrofale for natur og mennesker. Og vi må 
ikke glemme, af krigene sætter landenes befolkninger tilbage 

til et stenalder‐lignende leveniveau i lang tid fremover. Og de af krig skabte miljøka-
tastrofer vil forfølge menneskene i de krigshærgede områder på kloden i generationer 
fremover. Ydermere udleder det militære maskineri uhyggeligt meget CO2.
Også derfor må krig og besættelse af Afghanistan, Irak, Palæstina osv. straks bringes 
til ophør.

Send regningen til klima- og miljøsvinene -
ikke til arbejderne og folkene

Blandt de største klimaødelæggere er skibsfarten, ikke mindst 
containerskibene, som uden for al kontrol brænder gigantiske 
mængder af. Skibsfarten udleder 870 millioner tons CO2 hvert 
eneste år. Det er mere end USA og Canada tilsammen. Contai-
nergiganten A.P. Møller Mærsk er ansvarlig for et større udslip end hele Danmark som 
nation. Skibsudslippene vil fordobles eller tredobles frem til midten af århundredet.

Regningen for klima- og miljøsvineriet bliver sendt til arbejderne og til folkene. 
I mange lande vil man nu pålægge borgerne CO2-skatter, mens multinationale for-
urenere som det fossildrevne Mærsk får skattefinansierede statslån til at nedlægge 
arbejdspladser i Danmark. 

Det må selvfølgelig kræves, at klima- og miljøsvinene selv betaler – og at de forhin-
dres i fortsatte ukontrollerede udslip.

Vi vil have et samfund med vedvarende energi 

Mange former for miljøvenlig teknologi er udviklet, men det er de fossile brændstof-
fer, kapitalen satser på. I stedet bør der investeres massivt i miljøvenlig, vedvarende 
energi, der kan varetage befolkningernes behov. Produktionen må omlægges på en 
hensigtsmæssig måde, der reducerer klima- og miljøbelastninger maksimalt, herunder 
fra den globale transport.

Bare på kortere sigt kan vi ikke overlade denne opgave til det borgerlige samfund, 
til den private kapitalisme og til imperialismen. Jagten på maksimal profit vil altid 
være den altoverskyggende interesse i et kapitalistisk system. 

Det er verdens arbejdere, almindelige folk, der må redde planeten fra den klimaka-
tastrofe, magthaverne bereder os. Vi må gå i brechen og aktionere for omstilling fra 
fossile brændstoffer til vedvarende og bæredygtig energi.

Atomkraft må afvises som et brugbart alternativ. Det vil kun betyde endnu flere 
uovervindelige miljøproblemer.

I sidste ende vil kun et socialistisk samfund, der kan eliminere profitmotivet og gi-
gantmonopolernes kontrol med stater og samfundsliv, kunne løse klimakrisen og sikre 
bæredygtige og menneskeværdige samfund.



Vi er ikke uromagere og lømler!
Vi er forsvarere af bedre klima og af demokrati 

I forbindelse med klimatopmødet i 
København har regeringen udtænkt 
endnu en lov og orden-pakke, der skal 
skræmme og forhindre befolkningen 
fra at bruge sin demokratiske ret til at 
forsamles og demonstrere. Den har fået 
kælenavnet ”lømmelpakken”, som for 
at fortælle os, at de, der bruger deres 

grundlovssikrede ret til forsamlingsfrihed og demonstrationsret, er en flok lømler.
Magthaverne har ikke nok i deres terrorlov, overvågning af al kommunikation, ma-
skeringsforbud, omfattende visitationszoner osv..

Regeringen påstår, at loven om yderligere indskrænkning at forsamlings- og de-
monstrationsretten kun skal bruges for at tøjle ”lømler” og imødegå optøjer under 
klimatopmødet. Men det står klart, at det er en generel lov, der skal gælde fremover 
for hele befolkningen.

Regeringen forbereder sig på kommende protester, ikke blot protester mod øde-
læggelsen af klimaet, men også ved strejker, forældreblokader og protester mod 
nedskæringer af levevilkårene generelt, mod krig og nye reaktionære love. Derfor 
siger vi:

UROPAKKE - NEJ TAK!  POLITISTAT - NEJ TAK!

Red planeten!
Ikke profitten!

ArbejderPartiet Kommunisterne
(APK)

www.kpnet.dk


