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Det Fælles Bedste - Nyhedsbrev 9 om havneudvidelsen i Aarhus 

 

 Så kom aftalen om havneudvidelsen 

 Opskrift: Gennemfør dit eget store miljøødelæggende anlægsprojekt 

 SF svigter sine vælgere 

 Al Gore advarer verden - vi sender advarslen direkte videre til Aarhus Byråd 

Du kan altid læse alle vore nyhedsbreve her https://detfaellesbedste.dk/kategori/nyheder/  

SÅ KOM AFTALEN OM HAVNEUDVIDELSEN 

 

  
En af Jacob Bundsgaard tidligere kollegaer, Christian den Fjerde, fik også bygget vældig meget. Som vi husker 
historien var det dog med nogle lidt uheldige bivirkninger for danskerne og Danmark. Med havneudvidelsen synes 
historien at gentage sig.  

 

Af Niels Aagaard, formand for foreningen Det Fælles Bedste 

 

S fik det de ville - en havneudvidelse stort set, som den var foreslået oprindelig. 

 

SF fik en solcelle-ø, lidt landstrøm og en pose varm luft om ”klimaneutralitet i 2030” - et sølle figenblad for 

en klima- og miljøkatastrofe. 

 

Venstre fik en reduktion på 1 ha af 1. etape (43 ha i stedet for 44 ha) og en reduktion på Ydermolen fra 180 

ha til 159 ha. Molen forkortes med 100 m af de 3,5 km nyt moleanlæg og drejer 300 m mindre ud i bugten 

for at give bedre udsigt til Mols. Ærlig talt også et sølle resultat. 

 

Som Thure Hastrup sagde: Venstre og SF har måttet sluge nogle store skovsnegle. 

 

TV2-reporteren gentog tilhængernes synspunkter i sin introduktion til interview reportagen: "Byggeriet bliver CO2-

neutralt inden 2030", sagde reporteren, og "det vil man bl.a. gøre ved at bygge en solcelle-ø og lave landstrøm til de 

store containerskibe". - Man kunne forstå, at det med at blive CO2-neutral er en hel del lettere, end vi sådan lige har 

gået og troet. 

Journalisten supplerede sin fine intro med en mistolkning af havneudvidelsen størrelse ved at fortælle, at aftalen 

ville blive på kun 43 ha mod de oprindeligt foreslåede 105 ha. Seerne kunne dårligt tro andet end, at der altså var 

tale om en væsentlig reduktion. 

Reporteren havde lige ikke fanget, at de 43 ha blot var havneudvidelsens 1. etape, som i det oprindelige forslag lød 

på 44 ha, der nu blev reduceret med 1 ha. Anden etape blev slet ikke omtalt i indslaget.  

2. etape er i det oprindelige forslag sat til 60 ha. SF siger i sin pressemeddelelse, at det samlede areal reduceres med 

https://detfaellesbedste.dk/kategori/nyheder/
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21 ha, så 2. etape skulle derfor blive på 40 ha. Hvis det er rigtigt, så er den samlede reduktion af havnearealet fra 104 

ha til 83 ha. Ikke just imponerende. 

Jacob Bundsgaard rettede ikke journalisten med hensyn til størrelsen, det overlod han til Thure Hastrup fra 

Enhedslisten. 

En glad og lettet borgmester svarede på den fine introduktion ved at gentage myten om, at havneudvidelsen er et 

bidrag til den grønne omstilling ved at understøtte transport af varer på vandvejen. ”Vi har taget hensyn til de 

mange bekymringer der har været hos borgerne. Både når det handler om klima, om CO2, om havmiljø og 

sigtelinjer”, sagde Bundsgaard. 

 

Reporteren gik ikke kritisk til det svar. Men spurgte i stedet borgmesteren, om ikke der havde været en uventet stor 

folkelige modstand mod projektet. Hvortil borgmesteren svarede, at det glædede ham at vi havde så velfungerende 

et demokrati i Aarhus. 

 

Hvis reporteren havde fulgt debatten, ville hun vide, at borgmesterens demokratisyn har haft en noget anden 

praksis, end det han her giver udtryk for. De 1600 høringssvar fra høringen er ikke blevet en del af planen. 

Borgerinddragelses-processen fra maj til november oplevede de inddragne borgere som at blive ’kørt over uden 

indflydelse’ og Borgerpanelet fik lov til at aflevere deres synspunkter, hvorefter borgmesteren næste dag udleverede 

hele indstillingsgrundlaget uden på nogen måde at tage hensyn til borgerpanelets svar som i al væsentlighed gik ud 

på at standse beslutningen og skaffe bedre viden. 

 

Borgmesterens form for demokrati reducerer borgerne til gidsler i processer, som han styrer ovenfra med 

forvaltningens hjælp. Men det oplever han altså som velfungerende. 

Thure Hastrup fra Enhedslisten rettede reporterens misforståelse mht. udvidelsesstørrelsen og fortalte, at 

Enhedslisten ikke kunne være med, fordi det krævede at man på forhånd skulle godtage et forhandlingsgrundlag der 

lød på: En 1. etape på 44 ha. og en Ydermole på 180 ha. Man skulle med andre ord godtage havneprojektet på 

forhånd for at sidde med ved forhandlingsbordet. Og det ville man ikke. 

Nu har man så, tilføjede han, fået en 1. etape på 43 ha og en ydermole på 159 ha, - altså stort set det samme som 

det oprindelige forslag. ”Hermed har man godtaget et irreversibelt anlægsprojekt”, sagde Thure Hastrup, ”som i al 

fremtid vil påvirke klima og miljø”. 

 

Reporteren skyndte sig at stoppe Thure her, - ”nu bliver det vist lidt for matematisk”, sagde hun. Ja, eller også blev 

det bare lidt for synligt, hvor lidt det oprindelige forslag var blevet ændret. 

Thure fik dog lov til at tilføje, at han havde lært meget af denne sag - ”- lært hvordan man kan vende en sag, så den 

fremstår positivt, trods et negativt udgangspunkt”. Det vi i daglig tale kalder for greenwashing. 

”Det her er jo i virkeligheden en sag, hvor Venstre og SF har måttet spise en meget stor skovsnegl”, tilføjede han.  

 

Venstre går normalt ind for fossil vækst, uden hensyn til natur, klima og havmiljø - så det var måske ikke så svært at 

sluge for dem. 

 

SF derimod har de sidste mange år forsøgt at fremstå grønne og være imod større klima-, miljø- og 

biodiversitetsødelæggelser, i al fald som partiets image.  

Så det var ikke uforståeligt at partiet omgående efter aftalen var ude med en pressemeddelelse, hvor de bl.a. skriver: 

 

”Når vi i SF Aarhus gør status ovenpå forhandlingerne om havneudvidelsen er vi ikke i tvivl om, at det har været 

rigtigt for SF at være med i aftalen. 

• Klimaneutralitet i anlægsfasen 

• Et løft af havmiljøet i bugten 

• En havn der kan understøtte den grønne omstilling 
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• Arbejdspladser der kan bidrage til velfærdssamfundet” 

” Vi har for første gang i byens historie sikret, at et nyt stort anlægsprojekt ikke stifter klimagæld.” 

 

- Det er vi mange, der gerne vil se et regnestykke på: En solcelle-ø plus lidt landstrøm til de mange hundrede flere 

containerskibe, som er i stand til at kompensere for hele anlægsfasen. Det må SF have regnet grundigt på?  

 

- Og hvad med driftsfasen, når anlægget tages i brug - er det så også klimaneutralt med de ekstra varer, lastbiler, 

skibe og bygninger? Har SF lavet et regnestykke på det? Eller har de helt undladt at tænke på, at hele formålet med 

anlægget er at bane vej for flere skibe osv. og at det som påvist ofte i debatten har et voldsomt klimaaftryk? 

 

SF skriver ” Vi har arbejdet for at reducere projektet af hensyn til klima, natur og miljø. Det er lykkedes med en 

reduktion på 21 ha på land og 21 ha på vand. Herudover er udstrækningen af molen reduceret med op til 314 m og 

100 m i længden. Det er markante ændringer samtidig med at der nu er sat krav om ikke at stifte CO2 gæld og er 

afsat virkelig mange penge til både klima og bedre havmiljø.” 

 

- Krav om ikke at stifte klimagæld!! - er SF ikke klar over, at Havneudvidelsen er én stor klimagæld, både i 

anlægsfasen og driftsfasen - 170.000 tons CO2 i anlægsfasen og enorme udledninger i driftsfasen, i størrelsesorden 

svarende til dansk landbrugs. Det går man med til i en situation, hvor Danmark og Aarhus i forvejen overskrider vores 

CO2-budget om noget der ligner 4 år, hvorefter al CO2-udledning er klimagæld (se nærmere forklaringer her 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2023/01/Nyhedsbrev-4-om-Havneudvidelsen-2.pdf ) 

Og hvordan vil SF løfte havmiljøet, samtidig med at I vil bygge en gigantisk industrihavn, opgrave enorme områder 

for sand og dumpe 400.000 tons slam? 

Hvad er det dog for en gang uvederhæftig greenwashing? 

 

Havneprojektet er et milliardstort projekt. Når SF forklarer deres store indflydelse i forhandlingerne, fortæller de, ”at 

der er afsat massive millionbeløb til konkrete initiativer for klima og havmiljø”.  

- Milliarder over for millioner - siger det noget om realiteterne bag den påståede "klimaneutralitet"? 

 

Mht. havmiljø, så er der på tværs af de fleste partier i byrådet opstået en nødtvungen erkendelse af, at man skal 

undgå klapning mest mulig, og det er selvsagt fint. Men det er næppe SF’s fortjeneste, som de fortæller i 

pressemeddelelsen. Umiddelbart vil jeg tro, at det nok snarere skal godskrives de mange ngo’ers og forskeres fælles 

indsats gennem det sidste år. 

 

Men historien slutter ikke her. Modstanden mod havneudvidelsen fortsætter. Vi vil en grøn by og et ægte demokrati.  

Og undskyld, Jacob Bundsgaard, for det må jo være møg-irriterende med alt det 'ægte' og 'grønne' midt i dine store 

planer for Aarhus.  

 

En af dine tidligere kollegaer, Christian den Fjerde, fik også bygget vældig meget. Som vi husker historien var det dog 

med nogle lidt uheldige bivirkninger for danskerne og Danmark. 

 

Note: Interviewet i TV2 Østjylland finder man her: https://www.tv2ostjylland.dk/live-tv 

 

 

 

 

 

 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2023/01/Nyhedsbrev-4-om-Havneudvidelsen-2.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tv2ostjylland.dk%2Flive-tv%3Ffbclid%3DIwAR3oRpFyyPItPcT4b0vuRVvhpC1IWL13hEJZhmQIX-bPTjUOexLOmSIO0TY&h=AT0NMr9mi5FjXWs9Ys5qv7x4VexBjU925ZG7zzaEbtZjClSLoipHiDnZ5Q_a3C24KbO-RUTmu-zzgoSnJenfLgDhMgzaBHInOfZ-KrMV3Pi2AI_m7frZAR1AmXQuCDZCqA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1_kZJO74TWMbfImL6p_5bz6J0ZTVnhe_gqKUPFfscvy5W50-9OZduoSL2FndGwhZFV86hwcziTgn1ervtvomd8mK6RkW34ZkwGoYLW92OBPEwOXBkmdysHBQgJmUusPL9NgNLPwG126uEtVcmreCMS0TK6Fjag-rw_9aDBI-2wZI5-WbFr6p4kIWMbMi9uRKcT82JlBFeAOLBy80D0oA
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NEM OG HURTIG OPSKRIFT: GENNEMFØR DIT EGET STORE 

MILJØØDELÆGGENDE ANLÆGSPROJEKT 
 

  
 

Vi kender det alle sammen. Pludselig får man en ubændig lyst til at få sat sig et mindesmærke for al eftertid. 

Bygge noget stort. Lave et anlægsprojekt der brager igennem og gør livet meget lettere/hurtigere/billigere 

for alle danskerne i årtier frem. 

 

Her er en opskrift i 10 korte punkter på en nem og hurtig vej til realisering. Vi har kaldt den for ”Lav dit 

eget store anlægsprojekt”. At det også er miljøødelæggende giver sig selv - det ér alle store anlægsprojekter.  

 

Du gør blot som følger: 
 
1. Find på et forrykt stort anlægsprojekt. Det behøver ikke være nyttigt (vigtigt). Det skal bare være stort.  
Det kan fx være en bilbro fra Skagen til Oslo i Norge, eller en tunnel fra Esbjerg til Ipswich i England osv.  
Eller en udvidelse af den i forvejen megastore havn i Aarhus. Det eneste krav er at det er VIRKELIG STORT og koster i 
mange-milliarder-klassen. Alt under megadyrt er no go.  
Du skal vise power, handlekraft. 
 
2. Sig at det vil fremme jobs og det lokale erhvervsliv, vil fremme turisme og fritidslivet, SPARE TID, give hurtigere 
transportforbindelser og betyde vækst. Vær gerne konkret sige fx: ”2½ timer til Oslo - starten på en god skiferie med 
familien”. Det med tiden er vigtigt. Vi er alle sammen så drønstressede at alle vil superhurtigt frem. Det behøver ikke 
have noget med virkeligheden at gøre - det skal bare lyde godt. 
 
3. Sig at det er bæredygtigt; at det faktisk er starten på den grønne omstilling. Dét er vældig, vældig vigtigt i disse 
klimakrisetider, hvor orkaner og oversvømmelser hærger overalt og folk er bange.  
Et par eksempler: 
 
* Hvis det er en Havneudvidelse som i Aarhus kan du fx sige, at varer transporteret med containerskibe på 
vandvejen er meget mere bæredygtigt end lastbiler på landjorden. Du kan tilføje, at projektet er en start på ’den 
grønne omstilling’. Du kan eventuelt ringe til Havnens direktør og få inspiration; Thomas er fuld af gode ideer.  
 
* Hvis det er en tunnelforbindelse som Femern kan du sige, at den samlede vej bliver kortere og dermed mindre 
klimabelastende, når lastbilerne skal køre vores varer sydpå - nævn 10 min. med bil til Puttgarden!  
 
* Hvis det er en broforbindelse som Kattegatforbindelsen kan du sige, at det skaber ét stort sammenhængende 
arbejdsmarked, som fremmer vækst, så vi har råd til at forebygge klimakatastroferne og samtidig bevare velfærden. 
 
4. Få et stort og anerkendt konsulenthus til at lave lige præcis dé analyse,r du har brug for.  
Helle Thorning regeringen har lavet meget godt. Bl.a. har de sørget for at VVM- og Miljøkonsekvensrapporter kan 
bestilles af private firmaer hos andre private firmaer, og ikke behøver at være noget offentlige myndigheder blander 
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sig særlig meget i.  
 
Så dit firma fortæller bare konsulenterne, hvilke konklusioner de skal nå frem til. De fleste konsulenthuse er i dag 
alligevel så service-minded, at de kan give dig alle de tal du har brug for på forbavsende kort tid. Vi kan anbefale 
huse som COWI, Rambøll Management, HBS - hurtige, lydige, fører alle slags grafer og tabeller, omgår gerne 
sandheden for åben skærm og i offentlige sammenhænge. 
 
5. Lav borgerinddragelse - Det er moderne, det giver legitimitet og lyder godt samtidig med at det giver de mest 
højtråbende borgergrupper mundkurv på.  
Lav fx en Borgersamling. Du kan altid lave det om til et Borgerpanel, som nærmest ingen ekspertviden får. Og hvis 
de trods dine input stadig mener det forkerte ved afslutningen, kan du bare undlade at bruge deres meninger. Du 
kan bare sige til medierne, at I har inddraget borgerne og at det har været en meget vellykket demokratisk proces. 
 
6. Få en god kreds af de centrale journalister i de lokale aviser og tv-medier med på ideen i dit projekt. 
Det er utrolig vigtigt, at de journalister der holder mikrofonerne er bekendt med deres plads: Du skal holde de 
mikrofoner. Intet andet. Ingen kritiske spørgsmål. Ikke noget med at spørge om der overhovedet er brug for dette 
anlægsprojekt. Ikke noget med at spørge ind til klimaeffekten eller alt det andet nørdede - havmiljø, biodiversitet, 
natur osv. Få eventuelt relevante spørgsmål tilsendt direkte fra projektets ejer. 
 
7. Få de tunge finanskredse interesseret. Det virker bedst hvis milliardærer og finanssektor står klar med 
investeringerne diskret i baggrunden. Få de store Pensionsselskaber med, få Dansk Industri, Danske Erhverv, få 
Danske Banks Hvidvask-afdeling med - dé ved hvordan det hele gøres. Lov dem årlige forrentninger i 5-7% klassen. 
Og sørg for at kommunen eller staten - borgerne - dækker ethvert underskud, så er den hjemme.  
I nogle projekter vil man kunne give supplerende skattely. 
 
8. Få mindst ét grønt parti med. Stort tænkte anlægsprojekter bliver ofte misforstået. Menigmand tiltror dem 
luskede motiver, miljøødelæggelser osv. Derfor er det vigtigt, hvis du kan få bare ét af de partier, som normalt kalder 
sig grønne med på planerne. Fx SF, de plejer at være til at snakke med. SF har et vældigt brugbart begreb om 
Klimagæld, dét kan I bruge.  
Giv så SF ét eller andet til gengæld - en solcellepark, noget landstrøm til containerskibe, nogle flere træer i 
rabatterne osv. Noget i småtingsafdelingen. Og sig så, at anlægsprojektet bliver klimaneutralt inden et bestemt 
årstal, brug fx 2030 det virker godt.  
Så skal de nok dække jeres røv over for eventuelt kritiske borgere med miljø bekymringer. 
 
9. Igangsæt projektet. I gang, hurtigst muligt. Vis handlekraft. Vigtigt at finde på et fængende navn. ”Mols-
sigtelinjen, Blue Line, Porten til Asien, Sea Shore and Harbour in 21 th. Century” - de kan bruges, engelsk er bedre end 
dansk. Hvorimod fx “Havneudvidelsen” - ærlig talt, nej. 
Vær begejstret, når det vedtages. Se glad ud på TV. Ros borgerne. Sig ’vi bygger fremtiden’ osv. Få taget nogle gode 
billeder og sig det du hele tiden har sagt til pressen: Det her er stort. Nu har vi taget hul på den grønne omstilling. 
Aarhus går foran. 
 
10. Og når projektet således er søsat, champagnen er brudt mod stævnen og alle er helt oppe at køre og ser frem 
mod nye tider. Når selv Teknik og Miljø forvaltningerne er bragende stolt af deres fælles indsats ….  
så find dig et andet job. Inden det går galt. Galt med økonomien. Galt med klimaet. Med miljøet osv.  
 
Inden vi får trafikkaos, støj, forsvundne delfiner og andre møgsager. 
 
Inden det bliver et ”stranded asset” - en kæmpemæssig fejlinvestering.  
 
Du kan altid gøre det samme i dit nye job. 
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SF SVIGTER SINE VÆLGERE 
 

 
 

NB - Artiklen er skrevet to dage inden aftalen blev indgået mellem S, V, K og SF, men hvor vi fornemmede hvad vej det 

bar med SF’s medvirken. 

 

SF har lurepasset i en hel sjælden grad helt siden havneudvidelsen blev sat til debat. 

Havneudvidelsen er den største klima- og miljøkatastrofe, man kan tænke sig i Aarhus' nyere 

historie.  

 

Projektet satser på øget forbrug og en øget global transport af varer til dette forbrug; det udleder både i anlægs- og 

driftsfase enorme mængder CO2. Ødelægger klima, havmiljø, natur og biodiversitet. Investerer milliardstort i fortsat 

fossil vækst, stik mod den bæredygtige retning, vi er nødt til at tage, hvis vi vil overleve. Alle SF's grønne 

kerneområder.  

Og alligevel har SF intet bidraget med til hele debatten. Enten har de været tavse eller er kommet med halvkryptiske 

udsagn, der kunne lyde grønne, men alligevel virkede temmelig uklare. Og hele tiden har SF holdt døren åben for at 

gå til forhandlingsbordet. Og dét gjorde de så sidste weekend (29. jan), sammen med S, V, K og uden 

modstandspartierne. 

Her i sidste øjeblik har SF så opstillet tre krav til forhandlingerne: 1. Havneudvidelsen skal være klimaneutral. 2. 

Biodiversiteten skal fremmes og 3. Klapning skal undgås. Vi nøjes med første punkt af hensyn til længden. 

 

HVORDAN SKAL HAVNEUDVIDELSEN BLIVE KLIMANEUTRAL?  

Liv Go Jensen fra SF Byrådet forklarer i Stiften 2. feb. hvordan: 

”- For det første skal anlægsarbejdet med en udvidelse være CO2-neutralt. Vi betragter CO2 som en gæld, der skal 

betales af ved kasse 1. Ikke i 2032 eller senere afhængig af forskellige og måske usikre scenarier, men samtidig med 

at arbejdet udføres, forklarer SF'eren. Mere konkret kan det for eksempel ske ved at anlægsarbejdet suppleres med 
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en energiløsning med vedvarende energi. 

- Det kunne eksempelvis være i form af et solcelleanlæg i storskala. Med solceller på tage eller på pramme i vandet. 

Der skal i hvert fald tænkes nyt i forhold til ikke at stifte ny CO2-gæld.” 

 

Har SF overhovedet så meget som regnet på, hvor mange solceller der skal opsættes, før det kompenserer for bare 

anlægsfasen? - endsige driftsfasen? Eller hvor så mange solceller overhovedet kan placeres? Om den nuværende 

lovgivning forhindrer det? Hvad er prisen? Er det muligt at få leveret i de mængder fra havneprojektets start? osv. - 

eller er det bare et smart stunt, der skal lyde som om SF tænker i klima og miljø? 

 

Solceller er en god ide. Men det er ikke en god ide at bruge dem som undskyldning for dybt klimaskadelige projekter. 

Anlægsfasen er én stor udledning af CO2, 170.000 t CO2e (nedsat til 150.000 t i COWI’s seneste rapport). 

Driftsfasen udleder årligt i størrelsesorden som dansk landbrug. Bl.a. fordi containertransport er fossilt baseret og en 

af de største CO2-udledere på verdensplan. Havneudvidelsen vil øge skibsfarten med 1000 skibe årligt, heraf 400 

containerskibe. De 50% ekstra varer og 2800 ekstra lastbiler i døgnet som forventes pga. udvidelsen vil yderligere 

ødelægge klima. 

 

Et par tal bare til containertransportens udledninger: 1) skibstransport står for 48% af alle danske branchers 

udledninger 2) skibstransport står for 5% af alle globale udledninger 3) ét containerskib bruger 200.000 l olie i 

døgnet og udleder som en mellemstor dansk provinsby årligt 4) Mærsk' skibe udleder 34 mio. tons CO2 årligt eller 

nærmest svarende til de officielle tal for DK's samlede udledninger 5) PtX ikke er grønt, klimavenligt og slet ikke 

emissionsfrit, forklares nærmere s. 14-20 her https://detfaellesbedste.dk/.../Havneudvidelsen_aarhus2.pdfs . 

 

Skibstransport er en klimasynder af rang, og ikke en bæredygtig transportform. Havneudvidelsen vil i driftsfasen 

alene øge klimatrykket med noget der i størrelsesorden kan sammenlignes med dansk landbrug. Hvor mange 

solceller tænker SF, der skal til for at kompensere for det? 

 

”Klimaneutralitet” er et gummibegreb og et skråplan, hvor man tillader store anlægsprojekter at øge udledningerne 

for så at ”kompensere” ved træplantning, solceller osv. i Danmark eller i udlandet. Et misbrugt men ofte anvendt 

kneb for politikere og virksomheder. Sjældent særlig præcist beregnet - hvor meget skov hhv. solceller skal der til for 

at kompensere for 170.000 t CO2 eller for noget der svarer til dansk landbrugs udledninger? 

Hvis SF vil tale klimaets og miljøets sag, så kan de jo både arbejde for massive installeringer af solceller (plus massiv 

træpantning) samtidig med at partiet formulerer seriøse og reelt bæredygtige alternativer til havneudvidelsen, 

investeringer i en grøn by. 

Det helt afgørende redskab til at vurdere havneudvidelsen er CO2-budgettet, som fortæller hvor meget CO2 vi 

endnu kan tillade os at udlede, og det faktum at vi overskrider 1,5 grader og dermed Tipping Points om kun 4 år, se 

tal og beregninger baseret på IPCC’s analyser her https://detfaellesbedste.dk/.../Nyhedsbrev-4-om.... 

 

Det begreb undlader SF sigende nok. SF bruger i stedet "klimaneutralitet". Her på det sidste suppleret af begrebet 

"klimagæld", der burde være det samme som CO2-budget, men ikke er det i SF-terminologi. 

 

GREENWASHING - NU MED SOLCELLER PLUS LIDT EKSTRA 

”Klimaet og miljøet står øverst på SF's liste over krav, hvis de skal være med til at vedtage en udvidelse af Aarhus 

Havn. Og måske løber partiet en åben dør ind, for både Socialdemokratiet og Venstre er grundlæggende enige,” lyder 

det i Stiften 2. feb. 2023. Ordfører for S, Steffen Wich, siger om SF’s krav, at ”det er forslag, vi også selv har talt om, 

og tager med”. 

Gert Bjerregaard fra V er også meget åben for SF's krav: 

https://detfaellesbedste.dk/.../Havneudvidelsen_aarhus2.pdfs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdetfaellesbedste.dk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2023%2F01%2FNyhedsbrev-4-om-Havneudvidelsen-2.pdf%3Ffbclid%3DIwAR01NOo6UT8tsRFWef0hmO4WBK8CeJygQnvVyH5zUhC0QUxhSOwPAFKEHCg&h=AT2buK5oBxMFFQc5JQkjk46hv3U2qYn1bAbubZmquyrfTrnbpCKcp-s5Hg8rDAvrFLtNQXRc-j8LvGv4uZhNAKoX64mWVk4m31dY86f6hvvoNwjq8ibYz7CvB4h8AvmR5g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3MqkHKfHg23C2D0D3hIrbrVitU0Hy8TCQDRujknuFTyYveqRWMB0pqh6rY5neARID9S_EbqGCCtdwXxb-wnPTgzz4vaNLtKU_itpUozMD_YbIwFqzhqcW5p7Fn7_JfICS4DibRc8b0ewM-MSHTjCHokExkrBNqVviGfwi1iUij7oT2o-smEw_8JX4MVhlq6BphsJVHrV8xqggi70Dcsw
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”- For os er det afgørende, at der i en aftale tages hensyn til klimaet og miljøet - og at kommunens målsætning om 

CO2-neutralitet i 2030 overholdes. Så vi er åbne for forslaget om solceller og en palette af andre muligheder for at 

reducere CO2-forbruget i anlægsfasen.” 

Det ender såmænd nok med, at de solceller, som kommunen i forvejen har besluttet at installere sammen med de 

træer, man har besluttet at plante i rabatterne - plus lidt ekstra til SF’s ”klimaneutralitet” - bliver til 

forhandlingsresultatet. 

Man aner, hvordan havneudvidelsen nu skal sælges som en investering i en grøn fremtid med SF som markante 

sælgere af projektet. Så kan SF sælge sig selv på, at de har bragt hensynet til klima og miljø, partiets hjertesager, ind i 

projektet. 

Godt gået, SF Aarhus. Så har I gjort det, som er SF’s DNA - at skabe samarbejde med S, få indflydelse, sætte et grønt 

mærke på alt det sorte, gøre det lidt mindre slemt det hele, vær realister. 

Men ift. klima er der kun én realisme. For det er naturvidenskab: Hvor meget CO2 kan vi tillade os at udlede, før vi 

overskrider Tipping Points og 1,5 grader? Der findes ikke halve løsninger. Enten adresserer vi klimakrisen i fuld 

overensstemmelse med al klimavidenskab, eller også gør vi ikke. Der findes ingen middelvej, og af samme grund er 

CO2-budgettet eneste reelle kompas. 

SF lader til at være på vej med noget, der ligger virkelig væsentlig under middelvejen. 

Dermed misbruger de, for mig at se, de stemmer de har fået fra vælgere som stemte for en seriøs grøn og 

bæredygtig byrådspolitik i forhold til klima, miljø, natur og biodiversitet. 

 

AL GORE ADVARER VERDEN - TALEN GIVES HERMED 

VIDERE TIL BYRÅDET I AARHUS 
 

 
Tidligere vicepræsident i USA, Al Gore, har bl.a. lavet dokumentarfilmen "An Inconvenient Truth the crisis of global 

warming" som i 2007 vandt en Oscar for bedste dokumentarfilm. Filmen bygger på Al Gores årelange verdensturne 

med foredrag om truslen ved global opvarmning. 

https://da.wikipedia.org/wiki/An_Inconvenient_Truth?fbclid=IwAR0nkHoMgrQ3ioc9wgpoOrYW773L9itdA4chr7LUdPaGb6pWRFNgfA5fKjQ
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Hvert år mødes eliten - cremen af verdens magt og penge - i Davos en alpeby højt oppe i Schweiz’ 

bjerge til ”World Economic Forum”. Dem der burde fortælle om klimaforandringerne er der ikke. 

Dem der skaber klimaforandringerne er til gengæld rigt repræsenteret og mange ankommer i 

private jetfly for at drøfte klodens store økonomiske spørgsmål. Hvert år inviterer man af hensyn til 

konferencens image kritiske røster med, tidligere Greta Thunberg, i år Al Gore. 

 

I år holdt Al Gore, erhvervsleder, tidligere vicepræsident i USA under Clinton 1993-2001 og en af verdens mest 

anerkendte klimaeksperter denne advarende tale til Magtens Forum (i udpluk): 

”Vi er ved at tabe til klimakrisen. Verdens udledninger stiger. Alle løfterne de sidste mange år om at mindske 

udledningerne har været varm luft …. Udledningerne vedbliver at stige. 

Atmosfæren er de 5-7 km der omgiver Jorden - the thin blue line. Det er dér al vores ilt er. Og dette lille, tynde bånd 

af luft anvender vi som kloak for verdens CO2 udledninger! 

 

Hver dag udleder vi ekstra 162.000 tons CO2 ud i dette bælte af atmosfære, hvor de forbliver i århundreder. Den 

akkumulerede effekt af dét udløser nu ligeså meget varme som der ville opstå, hvis 600.000 atombomber 

eksploderede hver dag på Jorden. 

Det er dét, der opvarmer vores have, skaber floder af vand fra hav til himmel (atmosphere rivers, note), som skaber 

skybrud, suger al fugten ud af jorden, skaber tørke, smelter isen, som får havene til at stige og forårsager strømme af 

klimaflygtninge som forventes at nå 1 milliard mennesker i dette århundrede. 

Vi kommer til at miste vores mulighed for at styre denne verden (selfgovernance in this world) ... 

 

Der er ved at opstå en ny splittelse i vore samfund. Mellem dem der er gamle nok til at have magten til at lede 

verden og de unge … Unge mennesker ser på verden. De ser at Verdensbanken har en klimabenægter som leder af 

Verdensbanken. Så er det da ikke så mærkeligt, at Verdensbanken i den grad har fejlet ift. klimakrisen .... 

… Eller hvad siger jeg til de unge mennesker som spørger om jeg er tryg ved at have en direktør for et af verdens 

største olieselskaber som leder af den næste COP28 i Saudi Arabien i 2023 !!? …” 

 

DEN TALE GIVER VI HERMED VIDERE TIL BYRÅDET I AARHUS -  Specielt til de 4 partier, der lige har givet 

fossilindustrien, Mærsk containerskibe, bro-, vej- og betonlobbyen i Danmark samt de allermest vækstbegejstrede 

finanskredse … har givet dem deres gigantiske havneudvidelse.  

Til de partier, som har givet havneudvidelsen til virksomheder og organisationer, der er fuldstændig lige så ligeglade 

med klima og miljø som Verdensbankens leder og olieselskabernes CEO's. 

 

Til de 4 partier som med deres beslutning har blæst højt og flot på kommende generationer. Og givet grønt lys for 

kommende årtiers klimaødelæggelse. Med SF som det mest greenwashende parti af dem alle. 

------------ 

 

Se og hør Al Gores stærke tale her  

https://www.youtube.com/watch?v=FqdJ_BjsaUo 

 

Note: Fænomenet "Atmosfærefloder" opstår når havet opvarmes og fordampningen visse steder bliver så voldsom, 

at vanddråberne i fordampningen samler sig til en slags floder, der med stor energi føres fra havet op i luften, hvor 

det bliver til skyer af regndråber, der senere falder som skybrud ('regnbomber') med voldsom kraft og voldsomt 

meget regn på kort tid. 

Al Gores uddannelsesprogram "Klimaambassadører" har fotos fra sådanne 'floder'.  

https://www.youtube.com/watch?v=FqdJ_BjsaUo&fbclid=IwAR1yaU-O0NYXmkGA9_KSQe1m1dTWzU92d0diqWUrKY5BegK07F5G-ggxGj4

