
 

 

 
 

 

 

Velg klima! 
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Hvor blir det av futten i klimapolitikken? 
Norske politikere kan skilte med store ord, men 
de har til gode å vise til store resultater. 
 
 
Statsministeren bedyret i sin nyttårstale at han tar 
klimautfordringen på alvor, at vi skal oppfylle våre 
forpliktelser både på hjemmebane og ute, og vi 
skal være ledende i verden på klimatiltak. De siste 
tiårene har Norge imidlertid satt sin lit til 
markedsstyrt handel med klimakvoter som 
grunnleggende løsning. Det har hittil vist seg å 
være ønsketenkning og en blindvei. Ambisiøse ord 
forvitrer til snikksnakk når de ikke resulterer i 
konkrete tiltak som får utslippet av klimagasser 
ned. 
 

Norge utgjør 

 

 en promille av verdens befolkning. Men vi er et av 
de rike industrialserte landene i verden som til 
sammen har bidratt med ca 70 prosent av 
klimagassutslippa i atmosfæren, og vi er i 
toppsjiktet av land med størst utslipp per 
innbygger. I tillegg tjener vi store penger på 
eksport av fossil energi. De som rammes hardest 
av klimaendringene, er de fattige som har 
begrensede muligheter til klimatilpasning. De er ekstra sårbare, er utsatt for sykdommer og blir drevet 
på flukt. Changemaker og Besteforeldrenes klimaaksjon mener derfor at rike land som Norge har et 
særskilt ansvar, både fordi det er vi som har skapt problemet ved å gjøre oss rike på fossil energi, og 
fordi konsekvensene av klimaendringer rammer urettferdig. 
 

Mange innser 

 

 også at regningen for våre etterkommere blir større for hver dag som går, uten at vi tar nødvendige 
forebyggende grep. Det er likevel vanskelig å samle seg for å gjøre noe med det. At verdenssamfunnet 
så langt ikke har fått på plass en ny bindende klimaavtale, skyldes i stor grad at rike land ikke har tatt 
på seg hovedansvaret. Hvis lille Norge ønsker å påvirke en internasjonal prosess i riktig retning, må vi 
skaffe oss kredibilitet ved å gå foran og gjennomføre nødvendige tiltak innenlands. Dette er fullt mulig, 
og kan til og med være økonomisk fordelaktig innen overskuelig tid. 
 

De største politiske 
 

 partiene har lagt seg ynkelig lavt i prioritering av klimautfordringen så langt. Men nå er det tydelig at 
grasrota begynner å våkne: Over 60 organisasjoner i Norge samarbeider om en kampanje for å påvirke 
høstens valgkamp ved å stille tydelige krav til alle partiene. Som deltakere i «Klimavalg 2013» slutter 
Changemaker og Besteforeldrenes Klimaaksjon seg til følgende krav: 
 

Kutt i norske utslipp i henhold til FNs anbefalinger. At begrepet klimarettferdighet gis konkret innhold. 
Økt satsing på ny næringsutvikling gjennom grønne arbeidsplasser. Redusert tempo i oljutvinningen. 
Tilrettelegging for at norske innbyggere kan gjøre klimavennlige valg. En klimapolitikk som tar solidaritet 
mellom generasjonene på alvor. 
 

Ingen av våre 
 

 toppolitikere har satt makt bak gjennomføring av nødvendige tiltak. Hvem av Høyre og Arbeiderpartiets 
toppkandidater til stortingsvalget, Linda Helleland og Trond Giske, velger å ta utfordringen? 
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