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Radiorådssalen, Søborg den 24. oktober 2019 

 

 

Udtalelse fra årskonferencen i Broen til fremtiden på FN-dagen den 24. oktober 

 

Medlemsorganisationerne i Broen til fremtiden er samlet til årskonference for første gang. Det er den 

bredeste alliance i fagbevægelsens historie, hvor man er gået sammen med forskernetværk samt grønne og 

sociale bevægelser.  

 

Broen til fremtiden arbejder målrettet for, at Danmark bliver CO2-neutralt i 2040. Derfor er vi positivt stemte 

over for regeringens målsætning om at reducere CO2-udledningen i Danmark med 70 procent i 2030. Men nu 

er tiden inde til handling, og vi vil selvfølgelig gerne indbyde til samarbejde om hvordan.    

 

Hvis man virkelig ønsker at gøre en forskel, mener vi, at den grønne omstilling og FN´s Verdensmål skal 

tænkes ind i alle aspekter af danskernes arbejds- og hverdagsliv. Derfor vil vi have klimaarbejdet ud på de 

enkelte arbejdspladser og bidrage til løsninger, der bygger på bred forståelse, opbakning og handling.  

 

Det betyder også, at den grønne omstilling skal ske på en retfærdig måde, hvor finansieringen er socialt 

afbalanceret. Vi må altså arbejde konsekvent for, at klimaforandringerne ikke øger uligheden, især fordi 

klimakrisen i sig selv rammer socialt skævt. 

 

I Broen til fremtiden tror vi på fællesskabets og samarbejdets kraft: Klimaet er hævet over partipolitiske og 

individuelle interesser, og derfor er det nødvendigt også at bygge bro på tværs af forskelligheder.  

 

For fagbevægelsen indebærer det, at vi skal involvere medlemmerne og blive klogere på de muligheder, der 

eksisterer inden for de mange sektorer og brancher. På den måde vil vi bidrage til en forståelse for 

nødvendigheden af tiltag på de enkelte arbejdspladser.  

 

Men vi ser det også som vores opgave, at politikerne bliver holdt fast på deres løfter, og vi har derfor i sinde 

at lægge pres på dem, når det kræves. For os at se, går der en lige linje fra kampen om lønmodtagernes 

mulighed for et godt liv – og helt frem til præmisserne for en grøn og retfærdig omstilling.  

 

Kampen mod klimaforandringer er vor tids største udfordring, og skal vindes gennem et tværgående 

samarbejde.  

 


