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Vision
Klimakrisen er uden tvivl vores generations allerstørste udfordring. En udfordring, vi bliver nødt
til at tage seriøst, og som kommer til at koste dyrt. Koste på vores velstand og på den måde vi
lever på. Det betyder ikke at vores liv bliver dårligere, men blot anderledes. Det betyder, at vi
skal turde tænke radikalt anderledes. Vi bliver nødt til, med rødderne, at rive måden vi lever på
op, og gentænke vores samfund, så vi bliver et CO2 neutralt land inden 2040. Vi kommer til at
skulle give afkald på en masse af det vi kender, hvilket ved første øjekast synes uoverskuelig men det er nødvendigt. Klimakrisen betyder derfor at vi skal sætte ind på alle områder, ud fra
den tanke at al politik er klimapolitik.
Derfor ønsker vi bl.a. at alle politiske aftaler skal indeholde et overblik over deres forventede
klimabelastning, samt suppleres med kompenserende tiltag hvis belastningen øges.
Det er, i sig selv, dog ikke nok at skabe overblik politisk, og som følge af dette ønsker vi derfor i
dette program, at præsentere de radikale ændringer, på en række sektorer, der skal til for at
skabe en grønnere verden.

Transport
I århundrede har mennesket transporteret sig ved hjælp af fossile brændstoffer, som kul og olie,
men tiden er kommet til at lave op på dette. Flere forskere har påpeget, at vi ikke kan fortsætte
med at transportere os, som vi hidtil har gjort, hvis vi skal holde os under en global
temperaturstigning på 1,5-2,0%, som Paris-Aftalen foreskriver. Derfor er det på tide, at Danmark
går forrest og viser at benzin- og dieselbiler ikke hører en bæredygtig fremtid til. Vi skal vise, at
der findes alternativer til at eje en bil, ved at skabe en bedre, bæredygtig offentlig transport på
tværs af landegrænser. Det er ligeledes vores mål at flytte en stor del af befolkningen fra de
“sorte” transportformer til de “grønne” transportformer.
Derfor ønsker Alternativets Unge:
Gratis og bæredygtig offentlig transport
Miljøringe omkring de fire største byer i Danmark, der vil være differentierede i pris.
At fjerne registreringsafgiften på el- og brintbiler, samt afsætte midler til at opføre flere
ladestandere.
Udfasning af diesel og benzinbiler i 2025 .
At alle indenrigsfly i Danmark skal være CO2-neutral i senest 2040.
Udfasning af passagerskibe, der er drevet af fossile brændstoffer, i Danmark fra 2025, samt
at krydstogtskibe, der er drevet af fossile brændstoffer, skal forbydes hurtigst muligt.
En momsfritagelse af cykler og elcykler samt at grænsen for cykelfradrag skal sænkes til 6
km., så flere vælger cyklen til fx arbejde. Derudover skal der oprettes en cykelpujle på 1
mia kr. så cykelinfrastrukturen i by og land kan forbedres.
Fuldbilsrabat (50%) og gratis elbiler over Storebælt.
En massiv investering i det europæiske jernbanenet, så toget på sigt kan erstatte flyet.
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Energi
Danmark skal gå forrest i kampen for 100% grøn energi. I Alternativets Unge, mener vi ikke man
kan kalde sig et grønt foregangsland, så længe man baserer sig på sort energi. Derfor er
Danmark nødt til at gå forrest, og vise, at energinettet kan være bæredygtigt uden at skabe
urentable priser for forbrugerne.
Derfor ønsker Alternativets Unge:
100% vedvarende energi inden 2025, samt et fossilfrit samfund inden 2035.
Bedre udnyttelse af overskudsvarme ved f.eks. at ændre beskatningen, så
overskudsvarmen fra datacentre kan udnyttes til fjernvarmeformål.
At stoppe oliejagten gennem en afviklingsplan på maks. 10 år, samt stoppe alle fremtidige
udbudsrunder og stoppe forlængelserne af nuværende udbud.
Et loft på biomasse - så maksimalt 10% af energiproduktionen kommer herfra, samt et stop
for afgiftsfritagelsen, så der betales for den reelle udledning
At anerkende kernekraft som en del af den internationale løsning, for en bæredygtig
fremtid, hvorfor vi ønsker mere forskning på området, men dog ikke at der opføres
kernekraftværker i Danmark, på grund af omkostningerne og de lange udsigter. Derfor
opfordrer vi i stedet for lande, der på nuværende tidspunkt har velfungerende
kernekraftværker til ikke at bruge penge på at lukke dem ned.

Landbrug
Landbruget udleder ca. 20% af det samlede danske udslip af CO2-ækvivalenter. Det gør
landbruget til en de sektorer, der forurener mest. En stor del af denne CO2-udledning skyldes
kødproduktionen, hvorfor landbruget ikke blot skal mindske og betale for sit CO2-aftryk
generelt, men også skal udføre en omfattende omstilling fra kødproduktion til mere
plantebaseret produktion.
Derfor ønsker Alternativets Unge:
En omdannelse af landbrugsstøtten til udelukkende at støtte omlægning til mere klima- og
miljøvenligt landbrug.
Omlæggelse af lavbundsjord til vild natur og opkøbelse af konkursramte landbrug til at
skabe mere natur. Generelt set skal 20% af de danske marker omlægges til vild natur.
At landbrugsproduktionen skal være fossilfri inden 2030.
Et overvejende plantebaseret landbrug inden 2030, ved bl.a. at omlægge marker der
producerer dyrefoder til at producere plantebaseret kost - til mennesker, samt generelt at
sænke mængden af kødproduktion.
Et stop for alt import af foder og kunstgødning.
At understøtte lokale fødevarenetværk- og fællesskaber, så klimabelastningen fra
distribution af fødevarer reduceres
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Globalt
Danmark skal ikke blot være det bedste land i verden, men også det bedste land for verdenen.
Derfor skal vi tage den grønne førertrøje tilbage, og vise alle verdens lande, at den grønne
omstilling er mulig. Vi skal være dem, der holder den grønne fane højest, også når andre lande
tøver.
Derfor ønsker Alternativets Unge:
At Danmark som grønt foregangsland efterlever de internationale klimaaftaler som f.eks.
Parisaftalen, samt tager et stærkt lederskab på internationalt- og EU-niveau, og presser
verdenssamfundet til at gøre det samme.
En særskilt klimabistand til u-landene til eksempelvis solceller, klimasikring mm.
Fælles energinet i EU eller Norden for at udnytte de forskellige vedvarende energikilder,
hvert land har mulighed for at investere i.
Alle større virksomheder forpligtes til at offentliggøre deres klimabelastning.

Forskning
Løsninger ligger i fremtiden. Derfor er Danmark også nødt til at investeret massivt i forskning, så
vi kan finde grønne bæredygtige løsninger for fremtiden.
Derfor ønsker Alternativets Unge at:
Afsætte minimum 1,5. mia. kr. årligt til forskning i klima- og energiløsninger frem mod
2020. Herefter skal den gradvist stige til 3 mia. kr. frem mod 2030
Forskningen skal sættes mere fri. 80% af forskningen skal gå frit til universiteterne til egen
forvaltning mens 20% kan besluttes konkret fra politisk hold
Hæve forskningsfradraget fra 110 procent til 130 procent mod 2025, så det bliver mere
attraktivt for virksomheder at investere i forskning, innovation og grøn teknologi.
Oprette grønne statsobligationer hvis indtægter målrettet skal gå til grønne investeringer,
og som skal være med til at finansiere den grønne omstilling - herunder den føromtalte
forskning.

Livsstil
Vi kan ikke redde klimaet uden at ændre måden vi lever på. Det er på tide at vi dropper vores
forbrug og smid-væk-kultur, for i stedet at begynde at tænke i mere genanvendelse samt
cirkulær økonomi. Vi lever på en klode, der på nuværende tidspunkt ikke kan gendanne
ressourcerne, før vi når at bruge dem. Derfor skal det også gøres lettere at handle klimavenligt
for den enkelte dansker, og dyrere at handle klimaskadende - så vi kan få forbruget ned uden det
går på kompromis med livskvaliteten.
Derfor ønsker Alternativets Unge:
En CO2-afgift med tilbagebetaling.
Et reparationsfradrag på 50% af arbejdsomkostninger op til 12.000 kr, samt en fjernelse af
momsen på reparationer.
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Derfor ønsker Alternativets Unge:
En udarbejdelse af et pantsystem for elektronik.
Et forbud mod “planlagt forældelse”, samt 5 års reklamationsret for langvarige
forbrugsgoder og krav om at alle væsentlige dele på et produkt skal kunne repareres eller
udskiftes, samt være samt tilgængelig i hele den forventede levetid.
Et forbud mod plastik til engangsbrug.
Klimadeklaration på fødevarer, så produktets forurening er tydelig på emballagen.
Et forbud mod kød- og aviationsreklamer.
Krav om en nationalt standardiseret affaldssortering i alle kommuner.
Fjernelse af moms på frugt og grønt.

Bolig
Vi bliver flere og flere mennesker på jorden - det er et faktum. Derfor bliver vi også nødt til at
gentænke måden vi bor og bygger på, så den ikke skader vores allesammens fælles jord.
Derfor ønsker Alternativets Unge:
Nybyggeri skal være energineutralt (CO2-neutralt)
Kommunerne skal kunne etablere og drive solcelleanlæg på offentlige bygningers
tagflader efter lempeligere regler.
Alle nybyggede boliger og bygninger på over 300 m2, skal have solceller installeret, som
kan dække en væsentlig del af bygningens energiforbrug.
Afsætte flere midler til at løfte og renovere bygninger og boliger af mere klimavenlige
materialer som f.eks. træ
Forbyde nyetablering af olie- og gasfyr i private husholdninger i 2020, og et krav om at alle
skal være udskiftet i 2030, ved at give borgerne muligheden for at trække sine udgifter fra i
skat når olie- og gasfyret udskiftes med et bæredygtigt alternativ.
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