Hvad gør EU, Danmark og Albertslund
for at mindske udslippet af CO2?
Klimaforandringerne er et globalt problem, der hverken tager hensyn til landegrænser,
hudfarve, uddannelse eller nationalitet - det er et problem, der rammer os alle. Derfor
arbejdes der også på alle planer med at finde løsninger - både i EU, i Danmark og i
Albertslund.
EU har underskrevet Kyoto-aftalen og dermed forpligtet hele EU til at reducere udslippet af
6 forskellige drivhusgasser, (hvor CO2 er den vigtigste), med 8 % i de kommende år i forhold
til udslippet i 1990. Et redskab hertil er kvotehandel. El- og varmeværker og virksomheder
får tildelt et antal udledningstilladelser / CO2-kvoter – men ikke så mange, som de skal
bruge! Hele øvelsen går netop ud på, at udstede færre kvoter, end der er brug for, så
værker og virksomheder er nødt til at nedsætte deres CO2-udslip vha. energibesparelser,
renere teknologi og vedvarende energi eller ved at købe kvoter af andre, der har nogle til
overs. Også organisationer og privatpersoner kan købe CO2-kvoter - og hvis systemet ellers
kommer til at virke, så betyder det, at jo flere kvoter folk køber, jo færre er der til værker
og virksomheder, der så må reducere yderligere.
Oven i det indgik regeringscheferne i EU her den 7. marts en bindende aftale om, at
gennemføre energibesparelser og at 20 % af EU’s energiforbrug skal komme fra
vedvarende energi i 2020. Eksempelvis vil det formentlig betyde, at de almindelige
glødepærer vil blive ”forbudt” fra 2009.
I Danmark har vi forpligtiget os til at nedsætte udledningen af drivhusgasser med 21 %.
Det er en kæmpe opgave, som Regeringen på det seneste er begyndt at tage mere alvorligt
- bl.a. har den lavet en klimastrategi og en ny energiplan. Samtidig lancerer
Miljøministeren den nationale klimakampagne: ”1 ton mindre”. Formålet med kampagnen
er at informere danskerne om, hvordan vores adfærd i det daglige påvirker den globale
opvarmning, og hvordan vi hver især kan medvirke til at nedsætte CO2-udslippet og
dermed begrænse skaderne. Opfordringen er, at hver dansker skal nedsætte sit CO2 udslip
med 1 ton.
I Albertslund har vi også fokus på klimaforandringerne. Agenda Centeret vil som led i ”1
ton mindre” kampagnen stille skarpt på energi og klima. Sammen med Forbrændingen
laver vi en CO2 neutral koncert, vi arbejder med ”Udfordringen” hvor 4.000 husstande i
Albertslund er med i konkurrencen om, hvem der kan nedsætte sit CO2 udslip mest,
gennem året skriver vi i AP og beboerbladene, vi laver
Godt råd
”byt en pære” så du kan bytte en glødepære til en
sparepærer, vi viser Al Gores film ”En ubekvem Klik ind på Agenda Centerets
sandhed” i folkeskoler, på gymnasiet og måske i dit hjemmeside
boligområde, vi laver udstillinger, arrangementer og i www.agendacenter.dk
det hele taget inviterer vi dig til at være med i indsatsen og afgiv dit klimaløfte
for at mindske Drivhuseffekten.
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