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I 25 år har klimaendringene vært vår største 
miljøutfordring. Like fullt: Utslippskurvene for 
klimagasser fortsetter, men så er det også sjelden 
å høre maktpolitikere snakke om klimatemaet med 
kunnskap og seriøsitet. Den 5. klimarapporten fra 
IPCC (det internasjonale klimapanelet) er 95 
prosent sikker på at klimaendringene er skapt av 
mennesker. Men hvem er disse? Kun 10 prosent 
av oss forbruker 60 prosent av ressursene, og 
enda verre: Det er ledelsen for de globale 
fossilselskapene som styrer. Styringsmakten til de 
demokratiske statene gjenstår å se. Ingen kan 
være i tvil om at de valgte tillitsmenn og -kvinner 
har ansvar og plikt til å redde sivilisasjonen. 
Rapportene fra IPCC er både balanserte og 
politisk styrte. Hver ny rapport har bekreftet 
forverringer. Ingen rapport - heller ikke den 5. - tar 
høyde for å sikre et miljø i samsvar med det som 
har eksistert i holoscen - den perioden hvor 
sivilisasjonen utviklet seg. Nå har 18 av verdens 
fremste klimaforskere - med NASA veteranen 
professor James Hansen i spissen - skrevet en 
rapport der de klargjør hva som trengs. De hevder 
at 2 graders målet er for høyt og at faren for vippepunkter i klimasystemet tilsier at klimautslippene må 
utfases straks. De historiske karbonutslippene er nå 370 milliarder tonn (GtC). Det har gitt en CO2 
mengde i atmosfæren på 400 parts pr. million, og det er 3,5 millioner år siden nivået var så høyt. Dette 
har gitt en økning av global middeltemperatur på 0,8 grader C, men mesteparten av energiubalansen 
som CO2 mengden har forårsaket er samla i hav, vann og isbreer. Over tid vil dagens mengde av 
klimagasser i atmosfæren bidra til en havstigning på 25 m. Det medfører milliarder av klimaflyktninger. 
Kloden har utviklet en infarktlignende tilstand som krever rask handling. De 18 klimaekspertene setter 
grensen for utslipp til 500 GtC. Det akseptable merutslipp på 130 GtC er oppbrukt med 14 år med 
dagens globale utslippsmengder. Derfor må store mengder gjenværende fossile ressurser forbli i de 
reservoarene som de har vært i i millioner av år. Dessuten forutsetter de at 100 GtC tilbakeføres til 
vegetasjon og jordsmonn gjennom forbedret praksis innen skogbruk og jordbruk. Det siste kan anses 
som en reparasjon av naturen. Store regnskogsareal er tapt, og ca. 60 prosent av karbonet i verdens 
jordsmonn er utvasket, erodert eller tilført atmosfæren. Målene må man enes om. Det var 190 land som 
vedtok Kyotoprotokollen, og 140 land deltok i COP 17 i København og vedtok 2 graders målet. 
England, USA, Tyskland og Russland har ansvar for de største historiske utslipp, og disse 
demokratiene trenger å tøyle sine multinasjonale fossilselskap innen kull, olje og gass. Kina ligger på 
dagens utslippstopp, men er også best på fornybarsatsing. Metodene for å nå målene blir drastiske: 4/5 
av de utvinnbare ressursene må forbli i sine reservoarer. Kullfyrte energikraftverk må nedbygges raskt. 
Bruk av ukonvensjonelle fossile ressurser fra tjære- og skjellsand samt oljeproduksjon fra store havdyp 
må utfases. Derved er boringer langs den arktiske iskanten logisk unødvendig. Utvinning fra hele 
Utsirafeltet kan annulleres og den utlyste 23. konsesjonsrunden stoppes. Alt dette er naturvitenskapelig 
like logisk som at Colombia ikke skal utvinne olje i sine regnskoger. Men hva er logikk i et oljeselskap 
som baserer seg på oljeproduksjon og ikke kjenner ansvar for kommende generasjoner. Eller hva rører 
seg i hodet på en olje- og energiminister som kommer fra det partiet som ennå ikke forstår at 
klimaendingene er menneskeskapte. Business as usual (BAU) er ikke i samsvar verken med 2 graders 
mål eller økonomiske disposisjoner med etikk. Maktkampen mellom Statoil og ansvarlige politikere må 
derfor tas. Vitenskapens krav er klar, men fortsettelse langs BAU medfører mer dramatikk. Historien har 
mange eksempler på at egengevinst gjør både folk, selskap og politikere blind. Det finnes også 
økonomisk argumenter for å lede utmarsjen fra fossilæraen. Men Statoil og FrPs Tord Lien vil ikke fatte 
det. James Hansen og ekspertgruppa avviser også kvotehandelssystemet som løsning. Deres metode 
er å skattlegge CO2 forurensning og fordele alle skatteinntektene likt til alle verdens innbyggere. Det er 
teknologisk mulig i vårt datasamfunn og med månedlige utbetalinger. Innkreving kan også ordnes fordi 
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antallet produksjonsselskap er få. Erfaringene med å utfase de ozonødeleggende KFK gassene på 
1990 tallet var positive. James Hansen er opphavsmannen for løsningen som vinner bra oppslutning i 
USA fordi det forutsetter lite byråkrati. Metoden sikrer også popularitet blant verdens fattigste som raskt 
vil få inntekter som overgår utgiftene. Prinsippet om at forurenser betaler er allment akseptert i Norge, 
og fortjener å innføres i andre land. James Hansen har foreslått en start på 100 dollar pr. tonn CO2. En 
sats som skal øker over tid. Besteforeldre mot klimaendringer er bekymret for at vår bruk av flere 
hundre millioner år gamle fossile ressurser vil ruinere klimaet for kommende generasjoner. Grunnlaget 
for slike synspunkt finnes i vitenskapelig forskning. Samtidig erfarer vi at heller ikke forskning er nøytral 
og upåvirket i samfunn hvor fossilindustrien har en dominerende posisjon. Men foreldre av alle slag er 
rede til kamp for å sikre ei framtid for kommende generasjoner. Så kjære storting: Kjør debatt! 
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