
 

 

Side 1 

  

Vedtaget på delegeretmøde 2019 

30. november 2019 

 

 

Klimapolitik 
Indledning 
Ungdommen anser de menneskabte klimaforandringer som en af vores tids største udfordringer. Den kræver en 
uset grad af samarbejde, innovation, mod og vilje, men den er også en af vores tids største muligheder. Et globalt 
samarbejde om en omstilling fra fossile brændsler til bæredygtige energikilder, ansvarligt forbrug og et 
bæredygtigt miljø vil give frihed, tryghed og muligheder til den største ungdomsgeneration nogensinde. Vi er 
derfor grundlæggende optimistiske. Verden har før vist, at vi kan stå sammen om at løse de store udfordringer, 
som vi står overfor.  
 
Fejler vi, vil vi i stedet efterlade en verden med et stort tab af biodiversitet, en hidtil uset mængde klimaflygtninge 
og en trussel mod dagligdagen, som vi kender det i store dele af verdenen. Derfor er vores holdning klar – 
klimaudfordringen skal løses.  
 
For DUF er det dog afgørende, at den grønne omstilling gennemføres under størst mulig hensyntagen til både 
sociale skel og miljøet.  
 
Udfordringen 
Klimaforandringerne er en udfordring for hele verdenen, og særligt det globale syd, som i langt mindre grad har 
bidraget til skabe klimaforandringerne, men som vil opleve konsekvenserne i størst grad.  
 
Ligeledes er det en udfordring, at generationskontrakten risikerer at blive revet itu. Hvis ikke nutidens 
generationer løser udfordringen, bliver det i høj grad fremtidens generationer, som står med udfordringerne uden 
muligheden for at løse dem. 
 
Vi ser allerede konsekvenserne af klimaforandringerne i dag, hvor gennemsnitstemperaturen er stigende, mens 
ekstremt vejr bliver mere og mere almindeligt. Samtidig bliver vi flere og flere mennesker på jorden, som med 
rette forventer en stigende levestandard uden sult og fattigdom og med anstændige jobs. Ifølge FN vil vi i 2050 
være ca. 10 mia. mennesker, hvorved ingen brancher eller sektorer kan gå fri. Alle skal bidrage. At bevare et 
sikkert klima at leve i kræver, at vi bliver i stand til at levere energi, mad og alt andet, som mennesker har brug 
for, med et langt lavere klimaaftryk end nu. 
 
Løsningen 
Danmark har en unik position for at løfte den udfordring. Vi skal gå forrest og skabe de løsninger, som er svaret 
på danske klimaudledninger. Men samtidig skal vi kunne inspirere og vise vejen for resten af vores verden. Derfor 
bakker vi også op om en 70 % reduktion af drivhusgasudledninger i 2030 og et mål om dansk klimaneutralitet i 
2040. Ydermere ønsker vi at hæve ambitionsniveauet for drivhusgasreduktioner i EU til 55 % i 2030, mens vi 
støtter målsætningen om klimaneutralitet i hele EU i 2050. Selvom vi ikke kender alle svar, er det en bunden 
opgave. 
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Når vi går forrest, har vi samtidig en unik mulighed for at gøre den grønne omstilling til en gylden mulighed for 
alle danskere. Ved at eksportere vores løsninger, viden og knowhow kan vi løfte vores levestandard, få flere med i 
det arbejdende fællesskab og skabe fundamentet for et trygt, grønt og frit samfund. 
 
Men vi løser ikke klimaudfordringerne med gårsdagens handlinger. Vi skal satse på de løsninger, som allerede 
findes, men som endnu ikke er udbredt i stor skala. Og vi skal satse på udvikling af nye løsninger og metoder til 
et klimaneutralt samfund. 
 
Vi anser det for afgørende, at klimaudfordringerne løses gennem strukturelle tiltag såsom afgifter og regulering, 
som skal give virksomheder og borgere incitament til at træffe de mest bæredygtige valg. 
 
En bred forståelse af klimaudfordringernes kompleksitet og konsekvenser er afgørende for at sikre unge den 
nødvendige handlings- og beslutningskraft. Samtidig sikrer oplysning et fundament for langsigtet 
implementering og samfundsændringer på området. DUF mener, at uddannelse og oplysning af unge er essentielt 
for at sikre de nødvendige fremskridt på klimadagsordenen, både nationalt og internationalt. Med klimastrejker 
og klimamarcher har børn og unge gennem det seneste år presset på for klimahandling.  
Derfor mener DUF også, at det er centralt, at det unge perspektiv inkluderes, og at unge tager del i 
beslutningerne, når fremtidens løsninger skal på bordet. 
 
Derfor mener DUF 

• At børne- og ungdomsorganisationerne skal spille en central rolle i udviklingen af dansk klimapolitik. 
Lige såvel bør foreningslivet påtage sig et aktivt medansvar for at foreningslivets aktiviteter udfoldes 
bæredygtigt, ligesom de bør spille en central rolle i uddannelsen og oplysningen omkring bæredygtige 
løsninger. 
 

• At alle børn og unge har ret til en fremtid med et stabilt klima og rent miljø. For første gang står vi som 
generation overfor en fremtid med udsigt dårligere klimamæssige levevilkår end vores forældre. Det 
mener DUF er et brud på generationskontrakten, og derfor er det en udvikling, som skal vendes.  
 

• At unge skal være med til at træffe beslutninger nu, som får afgørende indflydelse på vores fremtid. 
Derfor går DUF ind for intergenerational equity. DUF finder, at det er urimeligt, at ældre generationer 
forvalter deres indflydelse over verdenssamfundet på en måde, som bliver en ulempe for fremtidige 
generationer. 
 

• At klimaproblemstillinger og bæredygtighed skal integreres i læseplaner og undervisningsmateriale på 
alle uddannelsestrin, hvor det giver mening, med udgangspunkt i lokal selvbestemmelse. 

 
• At alle verdens lande skal have mulighed for at udvikle sig og industrialisere sig på en bæredygtig måde. 

Det er ikke rimeligt, hvis nogle landes mulighed for at udvikle sig begrænses, fordi de vestlige lande har 
haft en klimaskadelig adfærd alt for længe. Derfor bør Danmark også indbetale til FN's Klimafond.  
 

• At selvom der skal systemiske løsninger til at løse klimaudfordringerne, kan vi stadig selv være med til at 
gøre en forskel. DUF vil derfor også arbejde systematisk med at nedbringe vores egne udledninger, hvor 
det giver mening. 


