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”Forenet vi står, opdelt vi falder”. Denne frase er blevet brugt millioner af gange gennem 

historien, når verdensfreden har været truet af krig, naturkatastrofer, diktatorer og så meget 

andet. Størstedelen af alle videnskabsfolk over hele verden mener, at der i dag er endnu en 

udfordring, der alvorligt truer planeten. Faktisk så stor en udfordring, at World Economic 

Forum mener, at de tre største trusler mod kloden er ekstreme vejrfænomener, manglende 

klimaforandringsafbødning og -tilpasning og naturkatastrofer. På trods af dette er der stadig 

mange mennesker der ikke mener, at klimaforandringer er et problem og måske endda, at de 

ikke engang er virkelige, og hvem skal så tage kampen op? Hvem skal så gå forrest?  

 

Der er næppe nogen tvivl om, at jo flere mennesker, der står sammen i kampen mod 

klimaforandringer, desto større bliver resultaterne. Den danske stat kan lave nok så mange 

tiltag, som eksempelvis den øgede politiske regulering overfor det danske landbrug i form af 

klimastramninger. Dette har og vil fortsat medføre øgede omkostninger for dansk landbrug, 

som gør det yderligere vanskeligt for det danske landbrug at konkurrere med udenlandsk 

landbrug. Vi risikerer hermed at miste markedsandele til landbrug i blandt andet Østeuropa, 

hvor omkostningerne er markant lavere. Dansk landbrug er på nuværende tidspunkt blandt 

de absolut mest klimaeffektive i verden og dermed risikerer vi også, at øgede 

klimastramninger medfører færre skatteindtægter og større klimabelastning.  

 

Det er her, vi, som en relativt lille nation, kan prise os lykkelige for at være en del af en politisk 

union med 27 andre medlemslande og i alt mere end 510 millioner indbyggere. Med den 

Europæiske Union kan vi indgå multinationale aftaler, og som et samlet Europa (med få 

undtagelser) har EU nemlig mulighed for at påvirke den globale politiske dagsorden på lige 

fod med verdens andre supermagter. Dermed ikke sagt, at de enkelte stater og borgeres 

indsats ikke er vigtig. Vi mennesker er, som verden udvikler sig, konstant omringet af diverse 

domino-effekter. Eksempelvis blev slaveri forbudt i Storbritannien i 1833 og i USA i 1865, 

men hvis slaveriet ikke var blevet afskaffet i Storbritannien på det givne tidspunkt og først 

senere, havde netop dén humanske tankegang formentligt også først spredt sig til USA 

væsentligt senere. Det er nemlig også den folkelige erkendelse, der leder til forandring.  

 

De politiske uenigheder verden over kan friste mange til at tænke, at vores individuelle 

handlinger ikke har overordentlig betydning, og det er lige her, at en fejl bliver begået. For 

holder man sig tilbage, vender man ryggen til, og lader man modstanden vinde, får vi aldrig 

forbedret miljøet, vendt energisektoren mod en bæredygtig fremtid eller sikret klimaet på 

kloden for fremtidige generationer. Forandring kommer ikke af sig selv. Forandring er noget, 

vi som helhed er med til skabe. Vi er den forandring, vi selv søger.   


