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Kampanjen Klimavalg 2013 – krav til de politiske partiene 

 

I brev til statsminister Jens Stoltenberg i februar i år uttrykte en rekke norske organisasjoner 

bekymring for den norske og den globale klimapolitikken. Organisasjonene krevde rask politisk 

handling for å forhindre farlige klimaendringer vi nå ser begynnelsen på.  Samtidig meddelte 

organisasjonene at de ville samarbeide om en ”Aksjon Klimavalg 2013” som vil rette seg mot 

velgere, politikere og politiske partier 

 

Kampanjen Klimavalg 2013 er nå etablert med arbeidsutvalg og kampanjesekretær 35 

organisasjoner
1
 som representerer en stor bredde i norsk samfunnsliv har så lang stilt seg bak 

kampanjen.  

 

Kampanjens faglige grunnlag
2
 baserer seg på rapportene til FNs klimapanel og det forskerne sier er 

nødvendige tiltak for å begrense den globale oppvarmingen til to grader over førindustrielt nivå. 

 

I følge FNs klimapanel og det Internasjonale Energibyrået må globale utslipp av klimagasser nå sitt 

høydepunkt i løpet av neste stortingsperiode, om vi fortsatt skal ha en rimelig sjanse til å begrense 

den globale oppvarmingen til to grader. Neste stortingsperiode blir altså avgjørende for hvordan 

Norge vil bidra til dette. Det er nå vi trenger politikere som tar solidaritet mellom generasjonene på 

alvor og straks griper tak i vår tids største kollektive utfordring; å lukke det veldige gapet mellom 

de klimatiltakene som er nødvendige og de som faktisk blir iverksatt. Klimavalg 2013 vil derfor 

arbeide for at alle politiske partier hever ambisjonsnivået i klimapolitikken til hva forskerne sier er 

nødvendig handling fra rike land for at dette skal bli mulig. 

 

Hovedproblemet med global og norsk klimapolitikk er at politikerne sier de vil begrense den 

globale oppvarmingen til to grader men ikke er villige til å gjøre de tiltakene som er nødvendig.  

For eksempel sier klimapanelet at rike land må redusere sin utslipp med fra 25% til 40%, mens 

klimaforliket og klimameldingen vil føre til under 10% kutt i norske utslipp i forhold til 1990. 

Kravene
3
  kampanjen stiller til den norske klimapolitikken sier bl.a.: 

 

                                                 
1
 Organisasjoner bak kampanjen per 10. november 

2
 Kampanjens faglige grunnlag 

3
 Kampanjens krav til klimapolitikken 



 

 Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger 

 Gi begrepet klimarettferdighet konkret innhold 

 Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser 

 Redusert tempo i oljeutvinningen 

 Tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg 

 En klimapolitikk som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor 

 

Organisasjonene bak Klimavalg 2013 mener en bred folkelig mobilisering er nødvendig for å unngå 

klimaendringer med dramatisk følger for neste generasjoner. De vil samarbeide om å sette klima på 

dagsorden frem mot stortingsvalget 2013, bl.a. gjennom informasjonsvirksomhet, aksjoner i alle 

fylker og en rekke fellesarrangementer. 

 

En av de første aktivitetene som starter opp er en evaluering av alle partiprogrammene med 

utgangspunkt i kampanjens faglige grunnlag og politiske krav. I forbindelse med evalueringen vil vi  

legge ved 3 konkrete forslag som partiene bør se nærmere på, og som vil heve deres klimaprofil. 

Når programmene vedtas under landsmøtene våren 2013 vil vi gjøre den endelige evalueringen, og 

produsere materiell om dette som kampanjen vil bruke i valgkampen. I Klimavalg 2013 koordineres 

dette arbeidet av Fremtiden i våre hender. 

 

 

 
 

Med vennlig hilsen  

Leder for arbeidsutvalget i Klimavalg 2013 
 
 
 
 

Svein Tveitdal 

svein@klima2020.no 

mobil 90 58 90 32 

 
 
 

Nærmere informasjon ved Kampanjesekretær  

Andrea Sofie Aasvang  

andreasofie@nu.no 

tlf: 464 56 562  
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