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”Det var jo en kæmpelang konference. Fra 
torsdag morgen til søndag morgen havde jeg 
samlet sovet omkring tre-fire timer. Konferen-
cen skulle være sluttet fredag til midnat, men 
det var jo gået helt i hårdknude. Inderne ville 
ingenting. Og vi lagde endnu mere pres på 
Indien, Kina og USA. Det brød de sig ikke om. 
Jeg sagde offentligt, hvem der var problemet. 
Det gør du jo normalt ikke i de der diplo-
matiske kredse, men det betød, at det blev 
uholdbart for dem ikke at flytte sig. Og til sidst 
var det den indiske miljøminister, der tog alt 
skraldet, mens de andre dukkede sig. Men det 
gjorde, at vi fik fundet den formulering, der 
reddede hele processen og sikrede COP21 i 
Paris som ny deadline.”

Connie Hedegaard har spolet sin hukommelse fire 
år tilbage. Klokken er tre om natten i sydafrikanske 
Durban, og FN-klimaforhandlingerne er i fare for 
at bryde sammen, da hun som EU’s klima-
kommissær sætter sig over for den indiske 
miljøminister, Jayanthi Natarajan, kigger hende 

i øjnene og siger: ’Nu må vi simpelthen blive 
enige’. Dengang gik det helt store slagsmål 
på, om det kun var ilandene, der skulle gøre 
noget, eller om alle lande – også de store ud-
viklingsøkonomier som Kina og Indien – skulle 
være med til at tage et ansvar og forpligte sig 
til at forfølge en mere bæredygtig udviklings-
strategi. 

”Det var et sindssygt vigtigt spil. Og når du 
spiller noget så hårdt, så er der jo også en 
risiko for, at du taber. Det skal du selvfølgelig 
være fuldt ud klar over. Hvis du aldrig vil løbe 
en lidt større risiko end normalt, så får du hel-
ler ikke taget de lidt større skridt. Men ja, indtil 
det sekund, hvor det lykkes, kan det jo risikere 
at skvatte sammen. Jeg tænkte over, at så ville 
man stå der og sige: ’hvorfor spillede du det så 
hårdt ud? Vi europæere kunne jo måske bare 
acceptere noget mindre.’ Samtidig tænkte jeg, 
at hvis vi ikke kan vinde den her, så er det jo 
håbløst. Vi kan ikke blive ved sådan her. Og 
verden var nødt til at tage det her skridt. Og 

derfor sagde jeg, at hvis ikke I laver om på 
det der, så er EU ikke med. De troede først, 
at det var bluf, for EU er jo altid med, når det 
kommer til stykket. Jeg havde sikret mig, at 
jeg havde mine lande bag mig, og hvordan vi 
ville blokere det. For når du spiller højt spil, så 
skal du selvfølgelig have tænkt alt igennem… 
hvor skal vi hen, og hvorfor skal vi det? Du skal 
have dine argumenter i orden. Og så skal du 
en gang imellem turde slås.”  

I den internationale presse blev Connie He-
degaard udråbt til topmødets heltinde. Hun 
havde måske ikke reddet hele verden, men 
ifølge den britiske avis The Guardian så havde 
danskerens ’hårde attitude’ givet den politiske 
proces – og dermed håbet – kunstigt ånde-
dræt. Hedegaards forhandlingsevner blev af 
den britiske minister for energi og klima, Chris 
Huhne, udlagt sådan her: ’She is very, very 
good and we are very lucky to have her. She 
held everything together in a very impressive 
manner – a class act’. 

FOR CONNIE HEDEGAARD ER DER INGEN TVIVL OM, AT VERDEN FØR COP21 I PARIS ER I GANG 
MED EN STOR OMSTILLING TIL EN MERE BÆREDYGTIG DAGSORDEN, DER I LANGT HØJERE GRAD END 
TIDLIGERE FORMÅR AT TÆNKE VÆKST OG ØKONOMI SAMMEN MED KLIMA OG MILJØ. OG SELVOM 

HUN SIDSTE ÅR FORLOD DET POLITISKE STYREHUS, SÅ HAR EN AF DANMARKS MEST KENDTE 
KLIMASTEMMER STADIG FINGEREN PÅ VERDENS KLIMAPULS. OG IFØLGE DEN TIDLIGERE 

KLIMAKOMMISSÆR BANKER DEN LIGE NU HURTIGERE END NOGENSINDE. 
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”I 2015 kan du ikke være borgmester 
eller CEO og ikke vide noget om klima”
Connie Hedegaard

John ChristiansenDorthe Bloch

men når det så er sagt, så ville 
det jo være dejligt, hvis verden 
virkelig var så god, for så kunne 
virksomhederne jo bare gå i 
gang. Ja, frontrunnerne blandt 
virksomhederne kan gøre det, 
uden at alt det der politik er i 
orden, men jeg skal hilse og sige, 
at den store ’bulk’ af virksomhe-
der sidder sådan her.” 

Connie Hedegaard lægger armene 
over kors. 

”De venter og ser, hvad politiker-
ne bliver enige om, så man skal 
ikke tage fejl af, at der også i den 
grad er brug for den overord-
nede politiske ramme. I Kina og 
USA har virksomheder i mange år 
bare siddet og kigget hinanden 
an og ikke rykket sig en tomme 
før deres konkurrenter gjorde 
noget. Nu begynder de så lige så 
stille at bevæge sig i den rigtige 
retning, og det trækker en masse 
godt med sig. Og har du ram-
men, så trækker det jo selvsagt 
endnu flere byer med, så det ikke 
kun er the good guys, der sidder 
og stråler på den grønne gren. 
For verden består altså også af 
rigtig mange, der ikke er født 
good guys.” 

Ikke altid klimapolitiker 
For mange er Connie Hedegaard 
Danmarks ubestridte klimadron-
ning. Hun bliver ofte beskrevet 
som ansvarsfuld, flittig og hårdt-
arbejdende, og selvom hun i dag 
er trådt et par skridt væk fra den 
internationale scenekant og 
ikke længere spiller hovedrollen 
med den ’hårde attitude’, verden 
var vidne til i Durban, så har hun 
stadig en ledende birolle, når 
verden snakker klima. For hun 
mener fortsat, at det er vigtigt at 
engagere sig i klimaspørgsmålet 
og har derfor også sagt ja til en 
række poster i ind- og udland. 

Det var måske ikke lige de grønne 
kugler, der blev fyldt i vaflerne, da 
hun som barn i Holbæk arbejde 
sommersøndag efter sommersøn-
dag i forældrenes iskiosk. Børn 
var en reel ressource i familien, 
og var der travlt i kiosken, betød 
det arbejde til både Connie og 
brødrene Jens og Anders. Og i 
dag ligger det stadig dybt i hende 
altid at gøre sig umage og tage 
ansvar for et fælles projekt.

”Er du vokset op i en familie som 
vores, selvstændige erhvervsdri-
vende, så ved du, at alle har et 
medansvar, for at det hele kan 
fungere. Jeg har i en tidlig alder 

lært, at du gør sig umage med dit 
arbejde. Og det er bestemt ikke 
lige meget, hvordan det bliver 
gjort. Jeg lærte at være hurtig og 
effektiv, og at når der skal tages 
fra, så skal der tages fra. Og ger-
ne med det samme”.

Hurtigt og effektivt foregik det da 
også, da telefonen ringede en tid-
lig augustdag i 2004. Connie He-
degaard var lige kommet hjem fra 
ferie. I den anden ende var den 
konservative formand, vicestats-
minister Bendt Bendtsen, og han 
ville gerne inden for et kvarters 
tid vide, om Connie Hedegaard 
var regeringens nye miljøminister? 
Svaret var ja, og Connie Hede-
gaard var igen politiker. Hun følte 
sig privilegeret. Også selvom hun 
i 14 år havde nydt livet uden for 
politik. 

”Jeg har gennem min karriere 
foretaget nogle meget bevidste 
fravalg og skift, hvor det første og 
største var, da jeg gik ud af Poul 
Schlüters konservative regerings-
parti som 29-årig og forlod posten 
som politisk ordfører, for at arbejde 
som featurejournalist på Berlinske 
Tidende. Og havde jeg der, da 
Bendt Bendtsen ringede, sagt nej  
til at være miljøminister, skulle jeg 
efter en årrække på Deadline 

to uger senere være tiltrådt som 
vært på Profilen. Og det er jo 
sådan, at livet aldrig indeholder et 
facit. Heller ikke for mig. 

Nogen gange kan en hurtig be-
slutning vende op og ned på det, 
du ellers lige havde planlagt. Jeg 
synes, det var fantastisk at være 
uden for politik. Men fordi jeg 
før havde skiftet spor, så havde 
jeg også en tro på, at det aldrig 
kunne gå helt galt. Jeg vidste, 
at jeg kunne noget andet end at 
være politiker. Den dag, du bliver 
minister, ved du jo ikke, om du 
er det i 10 dage eller 10 år – og 
når jeg nu fik sådan en post, som 
der er mange, der også gerne vil 
have, så føler jeg, at jeg bør gøre 
mig ekstra umage for at bruge 
den til noget fornuftigt. 

Og det er sådan med klimaet, at 
jo mere du ved om det, jo vigtige-
re finder du ud af, at det er.” 

Hård eller ej, så mener Connie 
Hedegaard selv, at det, der skete 
under COP17 i Durban i 2011, i 
høj grad var et helt banalt spørgs-
mål – ren og skær matematik. 

”De blev nødt til at anerkende, at 
det ikke kunne hænge sammen 
uden dem. Ligningen kunne sim-
pelthen ikke gå op, hvis ikke alle 
lande arbejdede sammen om en 
fælles strategi.”

Klimadebat på høje tangenter 
Selvom Connie Hedegaard sidste 
år stoppede som klimakommissær 
i EU og skiftede det storpolitiske 
spotlight ud med en mere tilbage-
trukket tilværelse som formand for 
både den internationale miljø-
fond KR Foundation og OECD’s 
Round Table for Sustainability, så 
fører hun stadig en overtegnet 
kalender, fyldt op med arbejde 
for et konstant øget fokus på 
den grønne dagsorden. Og fra et 
hjørnekontor i en sommervarm 
københavnerejendom, der huser 
Danmarks grønne tænketank 
CONCITO, hvor hun sidder i 
bestyrelsen, fortæller Connie He-
degaard, hvorfor hun da bestemt 
heller ikke regner med at komme 
til at kede sig lige foreløbig.   

”Lige nu og hele efteråret kom-
mer klimadebatten til at køre på 
høje tangenter. Verdens klima og 
miljø er udfordret. Og det vigtig-
ste bliver at få sat en overordnet 
ramme omkring klimaomstillingen. 
For som jeg – og heldigvis mange 
andre – ser den, så handler ’den 
store omstilling’ om at integrere 
klima ind i den økonomiske tænk-
ning og den økonomiske beslut-
ningstagning. Vi skal simpelthen 
tænke vækst og økonomi sammen 
med klima og miljø. Og der skal 
handling til nu.” 

Og ifølge Connie Hedegaard er et 
bedre samspil mellem økonomisk 
vækst på den ene side og klima 
og miljø på den anden lige præcis 
en af de internationale tendenser, 
der virkelig tager fart i øjeblikket. 
Hun er netop kommet hjem fra et 
møde, hvor hun sammen med den 
britiske prins Charles havde sam-
let 35-40 af de rigtig store spillere 
på verdensmarkedet, der bl.a. 
talte IMF, Verdensbanken, OECD 
og Det Internationale Energi- 
agentur (IEA). 

”Det var ikke bare sådan nogen 
små, idealistiske spillere. Og alle 
var enige om, at det ikke var hold-
bart bare at fortsætte. Alle vidste, 
at det i dag er den helt afgørende 
udfordring at tænke økonomi på 
en anden måde. Og her er der 
virkelig sket meget siden COP15 i 
København. Hvis du for seks-otte 
år siden talte med ministre i udvik-
lingslande, så var det med klimaet 
et luksusproblem. Eller det måtte 
i hvert fald vente med at blive 
taget alvorligt, indtil du havde 

bekæmpet fattigdom, udvikling, 
undervisning og alt muligt andet. 
Og når jeg i dag sidder midt i det, 
så kan jeg da godt tænke, at det 
her udvikler sig jo med sneglefart. 
Men træder jeg så lige et skridt 
tilbage, så er der ikke et udvik-
lingsland, der ikke vil sige ’ups, 
det der med klima og energirigtig 
omstilling er vi jo nødt til at tænke 
sammen med vores udvikling’. Så 
kan jeg se, at der er sket et fanta-
stisk skred. På mødet i sidste uge 
sagde alle repræsentanter, at de 
var enige om at tænke økonomi 
på en anden måde. Det sagde 
de altså bare ikke for seks-otte år 
siden. Så ja, der er mange gode 
kræfter, der skubber i den rigtige 
retning, men jeg kan da stadig 
blive forbavset og frustreret over, 
hvor lang tid det tager, inden den 
erkendelse ’triggler’ ned til det 
allersidste finansministerium.”

Connie Hedegaard sammenligner 
den udvikling, hun i dag ser på 
klimaområdet med den tendens, 
vi de seneste år har oplevet 
omkring rygning, hvor kloge folk 
og kampagner til ingen verdens 
nytte har tordnet imod diverse 
dårligdomme over de sidste 30 år, 
indtil der så pludselig skete noget, 
der gjorde, at det i dag er det de 
færreste mennesker i Danmark, 
der overhovedet kunne drømme 
om at ryge indenfor, mens det 
for ikke ret mange år siden var 
næsten umuligt at trække vejret, 
hvis du bevægede dig gennem en 
rygerkupe i regionaltoget. 

”Når klima nu lige pludselig be-
gynder at rykke, så tror jeg, det er 
et eksempel på, at når noget har 
været sagt nok gange, så kommer 
ketchupeffekten. Og i dag har alle 
de store toneangivende økono-
miske institutioner forstået, at 
hallo… det der klima, det løser 
altså ikke sig selv, vel! I 2015 kan 
du ikke være borgmester eller 
CEO og ikke vide noget om klima. 
Ja, du kan godt være chef for 50 
mand og sige, ’det er ikke lige 
det, jeg beskæftiger mig med’, 
men du kan ikke være chef for en 
stor virksomhed uden at have en 
nogenlunde forståelse for denne 
her udfordring. I bankverdenen. 
I forsikringsbranchen. Der er alt 
for stor risiko ved ikke at kende de 
der udviklingstrin. Og i Danmark 
især omkring pensionskasserne,  
hvor tendensen er, at rigtig 
mange er begyndt at forholde 
sig meget kritisk til, hvad de der 
midler, de sparer op til deres pen-
sion, egentlig går til. Investeres de 
grønt? Eller investeres de sort?”

Flyt pengene til grøn energi
Ja, grønt er det nye sort. Og for 
Connie Hedegaard kan det da 
også kun gå for langsomt med 
såkaldt ’divestment’, der sigter 
mod at få omlagt investeringerne 
i verden og helt droppe at putte 
penge i kul og olie for i stedet 

at investere i energieffektive og 
ressourceeffektive løsninger og 
vedvarende energi. 

”Det dur ikke, at så mange af 
verdens opsparinger og investe-
ringer er bundet op i kul-, olie- og 
gasvirksomhederne. Den norske 
oliefond, der er den største fond 
i verden, har for nylig meddelt, at 
den stopper med at investere i kul. 
Samme udmelding om at ’diveste’ 
fra kul har der været hos Nordea. 
Og endnu mere vidtgående fra 
The Rockefeller Foundation, der 
fremover nu kun vil investere i 
vedvarende energi og energieffek-
tivisering – ikke i hverken kul, olie 
eller gas. Og hvis jeg skal pege på 
nogle få rigtig store klodser, der 
skal flytte sig de kommende år, så 
vil jeg sige udfasning af subsidier til 
fossile brændstoffer. Det er nemlig 
stadig sådan, at hver gang verden 
giver en dollar i støtte til vedva-
rende energi, så giver verden fem 
dollar i støtte til kul, olie og gas. 
Og det er jo på ingen måde logisk 
i forhold til vores udfordringer.” 

Connie Hedegaard strækker den 
ene arm frem og viser med tre 
fingre, at der ifølge hende er tre 
oplagte midler til, hvordan politi-
kerne kan bevæge verden i den 
rigtige retning.

”Det er politikernes fornemmeste 
opgave at opsætte mål og skabe 
den overordnede ramme, der skal 
gøre det dyrt at forurene. Der-
næst skal der være en økonomisk 
gulerod til dem, der omstiller til 
det, der er bedst for fællesskabet. 
Og endelig skal der være fælles 
standarder. Så når f.eks. Danfoss 
nu er verdensmester i at lave køle-
løsninger, så er det jo en kæmpe 
fordel for Danfoss og resten af 
Sønderjylland, hvis hele Europa 
bliver tvunget til at efterspørge 

energieffektive køleløsninger, 
fordi det er vurderet som bedst 
for fællesskabet. Og på samme 
måde er det jo ren win-win, når du 
samtidig også arbejder frem mod 
et fælles mål. Du kan tage Project- 
Zero i Sønderborg, hvor et helt 
byområde har besluttet sig for at 
være CO2-neutralt i 2029. Og når 
man nu har besluttet sig for det, 
så er det jo med til at dirigere, 
hvad man i og omkring Sønder-
borg investerer i frem mod 2029. 
Omstilling af energisystemer. 
Omstilling af transportsystemer. 
Det koster. Og det er tit det, der 
er verdens problem. At der bliver 
spurgt: ’har vi råd til det?’ Svaret 
er ja, det har vi, for hver dag over 
hele kloden investeres der milli-
arder forkert. Der investeres som 
om, det var samfundet af i går og 
ikke samfundet af i morgen. Så 
når man i ProjectZero siger, vi vil 
derhen…”

Connie Hedegaard peger mod 
det åbne vindue mod Strøget. 

”… så er det jo afgørende om 
det er A eller B, der investeres i. 
Og ups, gør vi A, så kommer vi 
længere væk fra vores ProjectZe-
ro-mål, mens B vil bringe os i den 
rigtige retning. Og derfor er det 
med at opstille mål jo ikke 

lige meget, for det er med til at 
dirigere, hvad du investerer i. Du 
får virksomheder, der kigger hele 
produktionskæden igennem og 
søger efter at anvende deres 
ressourcer i alle dele af produk-
tionen, så energieffektivt som 
overhovedet muligt. Det er så 
godt, at byerne og byområder-
ne rykker. Og jeg er langt hen 
ad vejen enig med New Yorks 
tidligere borgmester Michael 
R. Bloomberg, når han siger, at 
’while nations talk, cities act’, 

• Bor i Hellerup med sin mand 
Jacob og sønnerne Christian på 
22 og Jonathan på 21 år.

• Født 15. september 1960. 
Forældrene, Knud Hedegaard og 
Elinor Hedegaard, var medlem af 
den konservative vælgerforening 
i Holbæk og ejede en iskiosk. Har 
to brødre, Jens og Anders. 

• Gik i Holbæk Private Realskole 
fra 1967 til 1976 og fortsatte i 
Stenhus Gymnasium, hvor hun fik 
en nysproglig studentereksamen 
i 1979.

• Uddannet cand.mag. i litteratur-
videnskab og historie fra Køben-
havns Universitet i 1991.

• Medlem af Folketinget for Det 
Konservative Folkeparti fra 1984 til 

1990 og igen fra 2005 til 2010. 

• Blev i 1987 forsvarspolitisk ord-
fører og i 1989 partiets politiske 
ordfører.

• Forlod politik i 1990 for at blive 
journalist på Berlingske Tidende. 
Chef for Radioavisen på Danmarks 
Radio fra 1994 til 1998. Og studie-
vært på Deadline på DR2 fra 1998 
til 2004.

• Miljøminister fra 2004. Og fra 
2005 også minister for nordisk 
samarbejde. 

• Klima- og energiminister fra 
2007 til 2009. 

• Udnævnt som klimakommissær i 
EU fra 2010 til 2014. 

• Siden 1. januar 2015 formand 
for den nye internationale klima-
fond KR Foundation oprettet af 
Velux Fonden. Og også formand 
for OECD’s Round Table on 
Sustainable Development (RTSD), 
der skal øge fokus på den grønne 
dagsorden.

• Er kommet med bidrag til 
en række debatbøger og har 
modtaget adskillige priser for sit 
engagement i samfundsdebatten. 
Var i 2009 at finde på den 
amerikanske Time 100-liste over 
mennesker med størst påvirkning 
på verden. I 2014 Årets Europæer. 
Og modtag tidligere i år prisen 
som Winner of The Womenomics 
Global Impact Award 2015.

FAKTA OM CONNIE HEDEGAARD
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