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CONNIE HEDEGAARD
Født 15. oktober 1960 i Holbæk
Uddannelse:
Cand.mag i litteraturvidenskab
og historie
Karriere:
1983-84 Landsformand for
Danmarks Konservative Studerende
1984 Medlem af Folketinget for
Det Konservative Folkeparti
1987 Forsvarspolitisk ordfører
1989 Politisk ordfører
1990-94 Journalist ved
Berlingske Tidende
1994-98 DR-chef for Radioavisen
1998-04 Studievært på DRs
Deadline
2004 Miljøminister i regeringen
Anders Fogh Rasmussen II
2005 Desuden minister for nordisk
samarbejde
2007 Klima- og energiminister
2009 Minister for FNs
klimakonference COP15 i København
2010-14 EUs klimakommisær
Priser:
2001 KLF/Kirke & Mediers
Hæderslegat
2002 FOFs kulturpris
2003 Publicistprisen
2003 Ebbe Munck Prisen
2005 Kommandør af
Dannebrog
2010 Vanebryderprisen
Privat:
Bor i Hellerup med sin mand og to
sønner
http://ec.europa.eu/
commission_2010-2014/
hedegaard/index_da.htm

Connie Hedegaard har ofte måttet træde
virkelig hårdt i pedaler under sine første
fire år som klimakommissær, der uheldigt
timede sig med den økonomiske krise.
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Tro mig - ingen afskyr disse
store højprofilerede klimakonferencer mere end jeg.
Den økonomiske krise timede sig, så den brød igennem med starten på Connie
Hedegaards femårige periode som EU-kommissær. Læs her, hvordan Danmarks
formentlig mest indflydelsesrige og betydningsfulde politiker har sloges,
men også lykkedes med sin stædige klimakamp i hård international modvind.

Fire år op ad bakke for Connie Hedegaards ukuelige klimakamp:

De små skridts

store sejre
”COP15 København ender med tynd klimaerklæring“, COP16 Cancun: ”De små skridts sejr“, COP17
Durban: ”Det muliges succes”, COP18 2012 i Doha: ”Et lille,
men vigtigt skridt“.
Det har bestemt ikke været de store forkromede jubel
overskrifter, der har præget de snart første fire år af hendes embedsperiode i Bruxelles.
COP15 i december 2009 i Bellacentret formåede ikke
at skabe konsensus om nogen ny bindende efterfølger til
Kyoto-aftalen.
Det gjorde FNs følgende tre klimakonferencer heller
ikke.
Også her måtte Connie Hedegaard sande, at pedal
trådet gik omend endnu tungere op ad bakke for selv mindre klimamæssige fremskridt og forbedringer.
Ikke desto mindre er Danmarks 52-årige EU-klimakommissær – på dørtrinnet til sit femte og sidste år i Bruxelles – i stand til at opret- og vedligeholde en nærmest
ukuelig optimisme og imponerende kampgejst på verdensklimaets stadig mere trængte vegne.
Måske fordi hun som toptrænet politiker over efterhånden 30 år accepterer og ligefrem trives med, at de aller-

største politiske sejre støbes og sikres af de mange bittesmå skridt frem og usynlige gevinster i kulisserne.
”Tro mig, ingen afskyr disse store højprofilerede klimakonferencer mere end jeg,“ tilstår EU-kommissæren kækt
denne regnvåde eftermiddag på Emmerys i Hellerup.

Kampesten i skoen
Smilende skynde
r Connie Hedegaard sig dog at glatte
sin friske replik ud:
”Men i disse kriseår – og måske især – er de sørens
nødvendige, for det er jo her, at vi trods uenigheder alligevel kan mødes om samt sign’e hinanden til alle de små tiltag, der i sidste ende binder og forpligter os til at agere.
Det betyder nemlig virkelig noget at være internationalt forpligtet til at gennemføre klimamæssige tiltag. Og
her har vi i EU været i stand til at vise verden vejene til,
hvordan bindende mål forpligter os til at handle for klimaet
og miljøet – og i tide.“
Netop det dér med bindende tilsagn med verdens største har hidtil været kampesten i skoene for den danske
klimakommissær.
Snart fire år efter COP15-nedturen i København vægrer
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De små skridts

store sejre

verdens største CO2-udledere Kina, USA, Indien, Korea med flere
sig fortsat mod at indgå de internationale aftaler, der for alvor kan
give Connie Hedegaards himmelhøje visioner og hårdt tilkæmpede klimaresultater dybde, mening samt perspektiv.
”Obamas store klimaløfte i juni om blandt andet at ville indføre
CO2-regulering af alle USAs kraftværker kom derfor utrolig belejligt, ligesom jeg finder det fantastisk opløftende, at Kinas ledere
nu for allerførste gang har integreret klima og miljø i deres ny femårsplan.
Den slags kunne selv de allerstørste jubeloptimister ikke have
forestillet sig for blot et par år siden. I dag har vi vitterlig fået sat
klima på dagsordenen ikke kun i EU, men over hele verden. Så
lyst tegnede billedet sig altså bestemt ikke for 10, ja, endda blot for
fem år siden.
Og det viser jo, hvordan alle vores selv nok så bittesmå fremskridt og forbedringer her i Danmark og i EU virkelig er i stand til at
inspirere, bevæge og virke som konstruktive nålestik på endog
verdenssamfundets allerstørste aktører,“ pointerer ivrigt EUs klimakommissær.

Klima på EU’s budget
Connie Hedegaard medgiver, at den økonomiske krise uvilkårlig
har fået også mange ellers visionære miljøpolitikere til at tænke:
Årh, ku’ vi nu ikke lige vente med dette og hint klimamæssige tiltag bare et par år endnu.
”Men det kan vi ikke, fordi vi jo heller ikke bare lige kan udskyde
klodens store klimamæssige forandringer, der eksempelvis med
et voldsomt regnvejr i juli 2011 efterlod Storkøbenhavn med en
regning på seks milliarder kroner.
Eller hvor forårets dramatiske kæmpeoversvømmelser i Sydtyskland, Tjekkiet og Østrig foreløbig har kostet alene tyskerne
over 80 milliarder.
Jo længere vi udskyder vores klimabeslutninger, desto dyrere
bliver løsningerne og omkostningerne. Regnestykket er således i
mine øjne rimelig enkelt:
Skal vi handle begavet her og nu, eller skal vi sætte os ned og
vente på de fortsat mere uforudsigelige og større regninger ...?“
spørger Connie Hedegaard retorisk.
Blandt de intelligente klima- og miljøudspil henregner hun i
særdeleshed alle de innovative idéer og udspil, som kan og vil
kunne sikre danskerne, EU-landene samt resten af verden ”i millionvis“ af nye fremtidige, grønne arbejdspladser.
”I EU-landene tæller klima-, miljø- og energisektoren blandt de
tre sektorer, der ved siden af it og sundhed vurderes at ville skabe
de fleste af fremtidens jobs.
Derfor er det også utrolig tilfredsstillende, at vi i foråret i EU
kunne enes om, at hele 20 procent af EUs samlede budget fra
2014 og frem til 2020 – en tredobling af det aktuelle beløb! – skal
bruges på indsatser for klimaet. Det er altså næsten 1,5 milliarder
kroner til klimaet,“ understreger Connie Hedegaard.
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Hvem siger, at jeg
fortsat vil være politiker
Efter snart fire år står Connie Hedegaard foran
sine sidste 12 måneder i Bruxelles som
EUs klimakommissær. I mellemtiden er hendes
danske politiske fundament, Det Konservative
Folkeparti, på det nærmeste smuldret bort.
Hvad mon kan blive ’next stop‘ for den erfarne
danske eks-minister og politiske topprofil?

Der var dækket op til ’fest og dans‘, og forventningerne skyhøje, da
København og du som klimakonferencens minister inviterede til
COP15 tilbage i 2009. Men …?
”Ja, vi nåede jo desværre aldrig store klimaaftale, en afløser for
Kyoto-protokollen, som vi sammen med resten af verden havde sat
næsen op efter. Det afstedkom selvfølgelig skuffelse og tømmermænd, men set her små fire år senere er eftermælet nu altså langtfra så dystert. København fik nemlig én gang for alle sat klimaspørgsmålet øverst på dagsordenen på verdensplan. Det var nemlig
allerførste gang, at statslederne for verdens største nationer – med
Obama og Kinas premierminister Wen Jiabaox i spidsen – trådte

"Jeg har besluttet, at jeg først til sommer vil begynde at overveje. hvad jeg
skal lave fra 2015, når min periode som klimakommissær løber ud."

sammen på allerøverste trin her i vores Danmark for udelukkende at tale om klima og klimaløsninger.”
I sommer stødte den grønne velvilje i ’foregangslandet Danmark‘ mod muren – danskerne sagde et foreløbigt rungende
NEJ tak til elbilen…?
”Det er selvfølgelig ærgerligt, men i dette som i mange andre
klimatiltag må man også være realistisk og tage tingene i
den rigtige rækkefølge. Hvis infrastrukturen med opladnings-stationer ikke er i orden, og man på vej til moster
Karen i Jylland risikerer at løbe tør for strøm midt på Fyn, så
tør man selvfølgelig ikke satse turen på en elbil. Men her har
Kommissionen skåret igennem og foreslået EU-landene, at
de hver især senest i 2020 skal have den nødvendige infrastruktur til elbiler etableret og bragt i orden.“
COP15, 16, 17 og senest også COP18 i Doha: Bittesmå skridt
samt spinkle resultater. Du må bestemt ku’ ha’ ønsket dig
fem andre og gunstigere år at være klimakommissær i …?
”Ha-ha! Jeg vil medgive sålangt, at den økonomiske krise
selvsagt har gjort det en del hårdere op ad bakke for alle os,
der arbejder politisk for klima- og miljøforbedringer. Men så
meget desto større og mere spændende har mine udfordringer været for at få EU-landene med på visionære og
intelligente løsninger. Vi har arbejdet hårdt på at inspirere,
opfordre, og presse de store lande uden for EU til at tilslutte
sig vores europæiske tanker og tiltag, ja, og skabe deres
egne klimamål - sådan som f.eks. Brasilien, Rusland og
Indien har gjort, og kineserne heldigvis nu også synes undervejs med.“

Her er mit kontor...
CONNIE HEDEGAARD:
”Personligt og hyggeligt
uden at være tutte-nuttet“
My office is my castle…?
”Nej, det er det bestemt ikke – det bliver mit kontor så afgjort aldrig …! Det er mit
hjem i Hellerup samt mit sommerhus i Sverige, der er og bliver ”my castles“. Det er
her, at jeg kan slappe af fra alle klima- og andre storpolitiske problemstillinger! Hvor
jeg kan koble fuldstændig af oven på en ofte 60-70-80 timers lang arbejdsuge …“

Dine vigtigste personlige ting, når du skal indrette et nyt kontor?
”Gadgets og nyeste it går jeg ikke så forfærdelig meget op i. Også i Bruxelles har
jeg lagt vægt på at indrette et lyst, rart og grønt kontorrum, der signalerer den rette
portion personlighed og ”hygge“, uden at det på den anden side går hen og bliver
for tutte-nuttet. Jeg sværger meget til dansk og nordisk design og lægger vægt på
at arbejde i nogle omgivelser, hvor man virkelig har lyst til at opholde sig i så mange
timer om ugen.“

Den bedste tid på dit kontor?
”Jamen, det er så klart sidst på dagen, når jeg er kommet tilbage fra mine møder
og øvrige dagsordener – hvor jeg kan sætte mig og samle trådene op sammen med

Hvilke fingeraftryk og sejre glæder du dig især over gennem
dine første fire år i Bruxelles …?
”At vi fra mit kabinet overordnet har kunnet bidrage til at få
klimaet til at forblive på EU-dagsordenen på trods af krisen.
Tag blot borgmestrene for de 500 største byer i verden!
Ingen af dem indgår i dag nogen byplan, uden at ordene
klima og miljø er massivt repræsenteret.“

sine nærmeste medarbejdere og herefter begynde at kigge frem mod næste dags
program.“

De bedste/største beslutninger, som du har truffet på dit kontor?
”Den dag sidste vinter, da jeg sad ved skrivebordet med vores nye 2030 energiog klimaudspil – det ser jeg faktisk tilbage på som et af mine rigtig store øjeblikke
som kommissær. Før det rummede EUs klima- og energipolitik kun mål for 2020 og
for 2050. Med 2030-planen binder vi EU-landene til en langsigtet grøn omstilling,

Med 2014 udløber din femårs-periode som EU-kommissær. I
mellemtiden er dit konservative parti og politiske danske ståsted smuldret ...?
”Ja, verden har det jo med at forandre sig. Jeg nærmer
mig slutningen af min periode, ja, men jeg har fortsat 15-16
måneder tilbage. Jeg har besluttet, at jeg først til sommer vil
begynde at overveje, hvad jeg skal lave fra 2015. Ret meget
tættere kommer vi næppe dette tema lige her og nu ...”
Men kan du overhovedet forestille dig en karrieremæssig
fortsættelse på et andet politisk ressort end klima, miljø og
energi …?
”Jam´, sagtens! Jeg har jo før beskæftiget mig med helt
andre politiske emner – men hør! Hvem siger, at jeg skal blive
ved med at arbejde i et politisk system? Hvem siger, at jeg
overhovedet stadig skal eller vil være politiker …?!“

som kan skabe arbejdspladser, styrke konkurrenceevnen og bringe EU frem i forreste linje i kampen mod klimaforandringerne.“

Sjoveste oplevelser på dit kontor?
”Sjove oplevelser? Dem har jeg da rigtig mange af i løbet af sådan en lang
arbejdsuge i Bruxelles. En virkelig sjov én …? Tjah, bum-bum, så skal jeg lige tænke
mig lidt om … (…, …, …, …) Øh, må jeg ikke lige ha’ lov til at vende tilbage med sådan et
eksempel …“

Når du lukker døren til dit kontor, så …?
”Nej, jeg smider mig aldrig på sofaen og napper en lur! Faktisk lukker jeg kun
meget sjældent døren til mit kontor sådan for alvor. Hvis jeg sidder og taler fortroligt
med en politiker eller andre folk, så kan naturligvis ikke sådan bare brase ind på mit
kontor. Men ellers står min dør åben stort set hele tiden. Hvis jeg skal læse noget
rigtig tungt stof, har jeg gjort mig det for vane at tage det med hjem fra kontoret.“

magasinet NINETOFIVE 0313

11

