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Danmark kan også være sin indsats bekendt, når det gælder en af de største udfordringer i verden 

lige nu: Klimaet. Den globale opvarmning. Menneskers påvirkning af klodens klima nærmer sig et 

kritisk punkt. De scenarier, vi længe har talt om, bliver nu gradvist til virkelighed. Vores udledning af 

klimagasser, risikerer at sætte gang i en kædereaktion. Som vi ikke kan styre. Og som vil ændre 

livsbetingelserne for vores børnebørn og deres børn. Det går ikke. Jeg ønsker et Danmark, som går 

forrest. Som trækker verden i en grønnere retning. 

Men jeg ønsker også et Danmark, som ikke mister modet. For selvom udfordringen er stor. Så må 

vi ikke give op. Vi skal tro på, at vi kan gøre noget ved det. Ny grøn energi er nu billigere end ny sort 

energi. Nye teknologier ser dagens lys. Det kan vi godt glæde os over. Lige før sommerferien indgik 

vi sammen med alle partier i Folketinget daen grønneste energiaftale i Danmarkshistorien. 

Tre nye havvindmølleparker. Lavere elafgifter. Grøn strøm bliver billigere. Det kan vi godt glæde os 

over. I de 17 år, der er gået siden systemskiftet i 2001 har vi tredoblet den grønne strøm. Skabt 

verdens bedste energisystem. Verdens bedste vilkår for grønne investeringer. Og blevet 

europamestre i eksport af energiløsninger. Det kan vi godt glæde os over. Nu skal vi sætte kursen 

for de næste 17 år. Så vores børn og børnebørn også får noget at glæde sig over. Transportsektoren 

står i dag for en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning. Og luften i de største byer er for forurenet. 

Derfor sætter regeringen nu et klart mål: Om 12 år – kun 12 år – vil vi lukke for salget af nye diesel- 

og benzinbiler. Og om 17 år skal hver eneste nye bil i Danmark være en el-bil eller anden form for 

nul-udledningsbil. Det vil betyde, at der i 2030 vil være over én million hybrid, el- eller tilsvarende 

grønne biler i Danmark. Det er en stor ambition. Som ikke bliver let at nå. Men netop derfor skal vi 

forsøge. Regeringen vil tage de første skridt i et nyt luft- og klimaudspil, som vi præsenterer i næste 

uge. Nu sætter vi kursen. Og sender et klart signal til EU, bilindustrien og resten af verden. Diesel- 

og benzinbiler i Danmark skal være fortid. Fremtiden er grøn – og den er meget tæt på. 

 

Det gør vi, fordi vi er i kapløb med tiden. Med klimaforandringerne. Til gengæld skal vi ikke gøre 

klimaindsatsen til et politisk kapløb. Vi når kun i mål, hvis Folketinget står sammen. Hvis Danmark 

står sammen. Som vi har tradition for. Så vi kan trække de andre lande med. Det er også baggrunden 

for, at regeringen har inviteret statsledere, virksomhedsledere, eksperter, ngo’er og mange andre fra 

hele verden til topmøde i København om to uger. Til et af de største grønne topmøder i verden i år. 

Og det første i rækken under Partnerskabet for bæredygtighed og grøn vækst – P4G. Som Danmark 

har taget initiativ til. Investeret i. Og sat sig i spidsen for. Og som skal brede de grønne løsninger ud 

til hele verden. I en skala, hvor de virkelig batter. P4G vil blandt andet samarbejde om udskiftningen 

af dieselbusser med el-busser i Mexico City, São Paulo, Medellín og Santiago. Byer, som tilsammen 

har næsten 30 millioner indbyggere. På den måde er der sammenhæng mellem, hvad vi gør 

herhjemme – og ude i verden. Vi kæmper for en bedre fremtid. 
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