PRESSEMEDDELELSE
Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs
Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF i Syddjurs Kommune har besluttet at
gå til valg på en fælles politik for Bæredygtig Udvikling – en målrettet grøn omstilling af Syddjurs
Kommune.
Det sker i erkendelsen af, at klima, natur og miljø i dag på afgørende måde påvirker vores liv.
Fremtidens klimaforandringer vil ændre vilkårene for de næste generationer. Kvaliteten af vores
natur har betydning både for vores livskvalitet og for fremtidens udnyttelse af naturen. Vi har derfor
et ansvar for at der handles – også lokalt!
”Ny Bæredygtighedspolitik for Syddjurs” er vores bud på en helhedspolitik for klima, natur og miljø i
Syddjurs Kommune.
Politikken skal være en platform for samling og udvikling af eksisterende og nye initiativer, og et
redskab til vurdering af eksisterende produkter, processer og ydelser.
Vi vil gennem en aktiv politik, konkrete handlinger, og projekter sikre at Syddjurs Kommune
bidrager til en grøn omstilling af samfundet, både det lokale, nationale og globale. Vi vil understøtte
nye, grønne teknologier, grøn erhvervsudvikling, forskning samt deltagelse i EU- og andre
projekter, langsigtet forsyningssikkerhed og energimæssige besparelser bedre
ressourceudnyttelse, nye forretningsmodeller, mere miljøvenlig produktion og forbrug og nye
måder at integrere dette i alle dele af kommunens forvaltning.
Vi vil i starten af den nye Byrådsperiode stille konkrete forslag til de punkter, der kan gennemføres
her og nu (f.eks. stop for sprøjtegifte på kommunale arealer, ansættelse af Klima-koordinator).
Derudover vil forslå, at forvaltningen får et halvt år til at gennemføre analyser, indhente erfaringer
fra andre kommuner, undersøge støttemuligheder (danske, EU osv.), forberede partnerskaber med
lokalt erhvervsliv og civilsamfund og sammenfatte alt dette i en ”Helhedsplan for en grøn omstilling
af Syddjurs Kommune” som mindst, men ikke nødvendigvis kun, tager højde for det, vi her har
fremlagt i ”Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs”.
Stem på et af vore partier – så der kan blive flertal for denne politik!
Det Radikale Venstre i Syddjurs
Jan Kjær Madsen
Tlf.: 40336240
Socialdemokratiet i Syddjurs
Ole Bollesen
Tlf.: 21287434
Enhedslisten i Syddjurs
Jesper Yde Knudsen
Tlf.: 23839891
SF i Syddjurs
Kim Lykke Jensen
Tlf.: 22663823

