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Neste år – kort tid før stortingsval-
get – kommer første del av den 
femte hovedrapporten fra FNs 
klimapanel. Alt tilsier at varslene 
vi der kommer til å få, blir mer 
dramatiske enn i 2007-rapporten. 
Globale CO2-utslipp har fortsatt å 
øke, og selv om det skulle vise seg 
at dette ikke fører til fullt så raske 
klimaendringer som tidligere 
antatt (slik noen forskere nå 
hevder), er hovedbildet ganske 
klart: Tida vi har igjen for å 
begrense oppvarmingen til 
maksimum to grader blir stadig 
knappere.  

«Enhver har Ret til et Milieu 
som sikrer Sundhed og til en 
Natur hvis Produktionsævne og 
Mangfold bevares. Naturens 
Ressourcer skulle disponeres ud 
fra en langsigtig og alsidig 
Betragt ning, der ivaretager denne 
Ret ogsaa for Efterslægten.» 

Slik heter det i Grunnloven, 
meget prisverdig vedtatt av et 
samlet storting i 1992. Men hva 
betyr det – og hva gjør vi med 
det? Hvis dagens utslippstrend 
fortsetter, kan kloden i snitt være 
fem til seks grader varmere om 
hundre eller to hundre år. Det vil 
være et mareritt uten ende. 
Allerede ved to grader må vi 
regne med alvorlige konsekven-
ser for miljø og helse. 

Men det betyr jo så lite fra eller 
til hva Norge gjør, hevdes det. 
Klimaproblemet er globalt, og om 
vi kuttet alle våre utslipp i dag, 
ville det knapt merkes. Det er et 
moralsk tvilsomt synspunkt, som 
heller ikke deles av flertallet av det 
norske folk. En menings måling 
gjennomført at Cicero senter for 
klimaforskning i år viser at 54 
prosent mener vi bør gjennomføre 
ambisiøse klima tiltak – også om vi 
ikke har en forpliktende interna-
sjonal avtale på plass. 

Vi minner også om at vi 
gjennom eksport av olje og gass 
faktisk bidrar til to prosent av 
verdens klimagassutslipp. 
Kanskje ikke så lite likevel, fra et 
land med under en promille av 
jordas befolkning? 

Det skumle er måten vi tilpasser 
oss vår egen mangel på handle-
kraft, og lager oss falske selv-
bilder. Alle analyser av det nye 
klimaforliket viser at det er sterkt 
oppskrytt, og at vi i 2020 vil være 
omtrent like langt fra å ta de grep 
som må til som vi er i dag, hvis 
Norge skal trekke i riktig retning. 

Tunge målkonflikter blir ikke 
erkjent, langt mindre konfron-
tert. Vi vil ikke se helheten i 
politikken og framfor alt ikke 
høre snakk om begrensinger på 
oljeindustrien. «Norsk olje og 
gass er en del av løsningen, ikke 
av problemet», messer ledende 
politikere selvbedøvende.   

Vi kan med stor sikkerhet si at 
uten et nytt og merkbart trykk, 
fra bredden av sivilsamfunnet, vil 
det fortsette på denne måten. På 
initiativ fra Besteforeldrenes 
klimaaksjon har derfor mer enn 
tredve ulike organisasjoner 
samlet seg i en kampanje for å få 
klimasaken høyt opp på dagsor-
den ved stortingsvalget. I dag 

består Klimavalg 2013 av en 
rekke kirkelige organisasjoner, 
barne- og ungdomsorganisasjo-
ner, kvinneorganisasjoner og 
vitenskapelige foreninger, i 
tillegg til samtlige miljøorganisa-
sjoner. Enkelte fagorganisasjoner 
er allerede med, og vi håper og 
tror at flere vil kjenne sin besø-
kelsestid. Hvis ikke har de et 
forklaringsproblem.

Vi etterlyser også – med ropert! – 
de mange kunstnerne og kultur-
arbeiderne som har hatt så stor 
politisk betydning for landet vårt, 
i kampanjene mot atomvåpen, 
for kvinners rettigheter, mot 
EEC, og så videre. Hvor er dere i 
den store klimakampen? Og alle 
uredde og samfunnsengasjerte 
forskere – hvor er dere? 

Mer enn noensinne trengs 
disse gruppene for å skape den 
gode miks av kunnskap og 
handlingskompetanse, i solidari-
tet med barn og kommende 
generasjoner: den flammende 
fornuft, som kan endre verden! 
Det er plass for alle gode krefter 
og mange flere deltakere i 
Klimavalg 2013. Vi krever:

1. Kutt norske utslipp i tråd med 
FNs anbefalinger! Det betyr 25 til 
40 prosent, eller til mellom 30 og 
37,5 millioner tonn innen 2020, 
fra dagens 55 millioner tonn. 
Klimameldingens kuttmål er 
langt svakere og på ingen måte 

tilstrekkelige for at Norge skal 
bidra med sitt til å holde tempe-
raturøkningen under to grader.

2. Klimarettferdighet og vilje til å 
ta et historisk ansvar! CO2-utslip-
pene blir værende i atmosfæren i 
århundrer. For å få til en global 
avtale, må land som Norge gå 
foran med utslippskutt hjemme 
og bidra finansielt til både 

«Uredde og samfunnsengasjerte  
forskere – hvor er dere?»

Norsk klimapolitikk vil fortsette som nå hvis ikke folket gir politikerne mot til å endre kursen.
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klimatilpasninger og utbygging 
av fornybar energi for fattig-
domsbekjempelse.

3. Utvinningstempoet i oljeindus-
trien må reduseres! Skal global 
oppvarming begrenses til to 
grader, må store deler av verdens 
kjente kull- og oljeressurser bli 
liggende i bakken, uutnyttet. 
Dette må også gjelde for Norge og 
norske selskaper.

4. Skap grønne arbeidsplasser og 
ny næringsutvikling! I en 
overgangsperiode hvor energi-
effektivisering og fornybar 
energi erstatter fossil energi, må 
Norge tilrettelegge for nye 
grønne arbeidsplasser, på samme 
måte som det ble tilrettelagt for 
etablering av petroleums-
industrien på 1970-tallet. 

5. Folket må få mulighet til å bli 
en del av løsningen! Norske 
politikere må gjøre det enklere og 
mer fristende å være miljøvenn-
lig, etter modell fra elbilsatsin-
gen. Det må legges langt mer 
penger på bordet til utbygging av 
jernbane, bybaner og lavenergi- 
kollektivtrafikk.

Etter en serie mislykkede topp-
møter er det åpenbart at vi må se 
noen endringsprosesser neden-
fra. Det handler om å presse fram 
nasjonale kutt og et mer forny-
bart, mindre fossilt land. Vi vil se 
et Norge som vi kan være stolte 
av for hva vi selv bidrar med. Vi 
vil ha et klimaregnskap basert på 
det vi faktisk gjør, ikke på kjøp av 
kvoter der vi kan bli «klima-
nøytrale» uten egentlig å prestere 
noe som helst. 

Klimavalg 2013 søker ikke 
konfrontasjon, men å gi våre 
politikere det motet de i dag 
mangler. I 2007–2008 lå alt til rette 
for effektiv politisk handling, 
kriseforståelsen var utbredt, og 
velgerne var klare for endring. 
Den sjansen ble forspilt, men kan 
komme tilbake – framskyndet av 
nye rapporter fra FNs klima panel, 
og backet av en folkelig mobilise-
ring som krever av storting og 
regjering at de skal leve opp til 
Grunnlovens høye idealer. 

De er betrodd ansvaret for å 
beskytte rettighetene til de unge 
og ufødte, de forsvarsløse og 
naturen. Dette må og skal de 
utfordres på, uopphørlig.
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