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Klimastaten Theresa Scavenius Hent PDF Forlaget skriver: Kampen mod klimaforandringer kan gøres let og
uproblematisk, hvis vi ønsker det. Men det kræver politisk vilje. Og den er der tilsyneladende ikke. De

seneste par årtier har dansk politik nemlig undergået en forandring, der betyder, at den økonomiske politik er
blevet neoliberal, dvs. markedsorienteret og konkurrenceunderstøttende fremfor regulerende og beskattende.
Det medfører i praksis, at vi i Danmark er gået fra et stærkt politisk styret paradigme, hvor politikerne tager

ansvar for udviklingen af stabilitet, forsyningssikkerhed og bæredygtighed igennem langsigtede
energipolitiske beslutninger, til et andet

politisk paradigme, hvor klimapolitikken i stigende grad fokuseres omkring ønsket om at konkurrenceudsætte
de energipolitiske valg samt fremme af erhvervslivets og langbrugets interesser. Resultatet er indtil videre, at

den grønne omstilling er

gået i stå, og det sker på bekostning af miljøet og klimaet og borgernes sundhed. Bogens forfatter, Theresa
Scavenius, argumenterer for, at de neoliberale økonomiske politikker har undermineret det danske samfunds

evne til at håndtere store udfordringer.
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