
Operation Dagsværks holdning: Klima

Klimaforandringerne påvirker hele verden og kræver, at vi på tværs af landegrænser
arbejder sammen for at finde nye og bæredygtige løsninger. Nye, bæredygtige løsninger
skal styrke modstandskraften og tilpasningsevnen hos alle lande, så de bedre kan modstå
eksempelvis naturkatastrofer, og så de understøttes til at igangsætte bæredygtige tiltag
indenfor landbrug, industri og hverdagsliv.

Hvad mener Operation Dagsværk?
Operation Dagsværk mener, at vi har brug for en stærk og ambitiøs klimapolitik. Der er brug
for radikal forandring. Der skal stilles større krav til, at eksempelvis virksomheder holdes
ansvarlige for deres påvirkning af klima og miljø. Beslutningstagere skal prioritere
bæredygtig udvikling højere end økonomisk vækst.
Operation Dagsværk mener, at klimaforandringer er en kamp, som bådes skal tages op
nationalt og internationalt. Klimaforandringer rammer alle mennesker på tværs af
nationalitet, køn og økonomi. Klimaforandringer er globale og skal derfor bekæmpes af
globale initiativer og samarbejder. Klimaforandringerne rammer skævt: selvom det er de
rigeste og mest velstillede lande, der belaster klimaet mest, er det i høj grad de allerede
dårligt stillede lande, der rammes af klimaforandringernes konsekvenser. Det er ikke i orden.
Derfor må alle - og især de rige lande - tage ansvar. Danmark har ressourcerne til at gå
forrest i at skabe en grønnere fremtid.

Hvad skal der gøres?
Operation Dagsværks motto er oplysning, stillingtagen og handling. Vi burde også gribe
klimakrisen an på denne måde:

● Oplys verden om klimaforandringerne.
● Tag stilling til hvilke ændringer, der skal til for at redde klimaet.
● Handl i fællesskab på ændringerne, så vi kan redde vores klima.

Som en del af Verdensmålene har de fleste lande i verden - inklusiv Danmark - forpligtet sig
til, at alle børn og unge undervises og uddannes i bæredygtig udvikling.  Oplysning og
stillingtagen kræver viden og uddannelse. Operation Dagsværk mener, at alle via deres
uddannelser skal undervises i globale problemstillinger - herunder verdens klimaudfordringer
og mulige bæredygtige tiltag og løsninger. Samtidigt mener vi, at verdens ledere bør lytte til
de unge. Ungdommen skal leve og vokse op i den verden, som de voksne generationer
efterlader os - derfor er det vigtigt, at unge tages med på råd, når politikerne tager
beslutninger for verdens fremtid og hvordan vi takler klima-udfordringerne.


