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DEN GLOBALE KLIMAKRISE 
KRÆVER LOKALE LØSNINGER
Vi kan ikke vente på Christiansborg
Hele kloden står midt i en klimakrise. Det er 
ingen længere i tvivl om. Krisen er global, 
men den er også lokal – lige her i Aabenraa 
Kommune. Vandstanden stiger, og vi oplever 
flere og flere ekstreme vejrhændelser. Vi har 
nu i lang tid ventet på Christiansborg, men 
nu må kommunerne selv tage ansvar lokalt.  

Havvindmøller er ikke nok
Det er en bunden opgave at sætte turbo 
på den grønne omstilling i vores kommune. 
Det kræver, at vi skruer op for sol- og vind-
energien og ned for de fossile brændstoffer. 
Skal det have effekt, kan vi ikke nøjes med 
at opføre ressourcekrævende havvindmøller. 
Vi slipper ikke udenom også at opføre ener-
gianlæg på land.

Samarbejde med de lokale
Forudsætningen for, at vi kan lykkes med 
den grønne omstilling og omlægningen til 
vedvarende energikilder er dog, at der er 
lokal opbakning. Når vi opfører energianlæg 
på land, skal det være i samarbejde med de 
lokale. Der skal være fuld kompensation til 
de berørte naboer, og de lokale skal have en 
økonomisk fordel af energien.

Vi er i fuld gang i Aabenraa
Hvad kan vi gøre konkret her i Aabenraa 
Kommune, udover at udbygge produktionen 
af vedvarende energi? Vi kan f.eks. styrke 
den grønne omstilling og en mere bæredyg-
tig udvikling ved at udnytte de unikke mulig-
heder for re-cycling på Aabenraa Havn. Og 
vi kan fortsat fremme Power-to-X-projektet 
på Ensted Havn. Vi er i gang, men vi kan 
sagtens gøre mere. 

Mød mig på www.slesvigsk-parti.dk og på Facebook

Slesvigsk Parti
Sammen for Synnejylland

Klimakrisen er global, men vi skal reagere 
lokalt. Det betyder bl.a. nye energianlæg til 
vedvarende energi. 

Slesvigsk Parti er det regionale midterparti, 
der arbejder for samarbejde,  

Sønderjylland og kulturel mangfoldighed.
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