
Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største utfordring. Det er et 
spørsmål om å bevare gode levevilkår på vår jord. Vi må handle nå for å sikre  
en sunn og harmonisk framtid for våre barn og barnebarn.

BARNAS KLIMA  
– VÅR SAK! 
Besteforeldrenes klimaaksjon



Forskerne har lenge advart oss: Jorda er 
på rask vei mot farlige klimaendringer på 
grunn av massive utslipp av klimagasser 
hovedsakelig fra forbrenning av kull, olje 
og gass. Foran oss ligger det som kan bli 
en katastrofe for våre etterkommere. Bak 
oss ligger tjue år med FN-forhandlinger og 
politiske løfter, mens utslippene fortsetter å 
øke, uten tiltak som monner. De har økt mer 
etter Kyoto-avtalen enn før.

Dette kan ikke fortsette. Det behøver heller 
ikke fortsette. Vårt samfunn har kunnskaper 
og ressurser. Å hindre global oppvarming 
dreier seg om sunn fornuft og rettferdighet 
mellom generasjonene. Norge må ta sin del 
av ansvaret. Det vil koste, men koster mer 
om vi ikke handler nå. Alt som blir gjort for 
å snu den negative trenden, og vise at det 
nytter, er en sikker investering i våre barne-
barns framtid.

Det haster!

Makt og ansvar hører sammen. Vår tid kaller på 
ansvarsbevisste, modne mennesker. Vi må tenke 
langsiktige tanker og handle slik at virkningene 

av våre handlinger er forenlig med et permanent 
ekte menneskelig liv på jordkloden.   

(Finn Wagle, tidl. biskop i Nidaros)



For våre barnebarn 

Verdens barn trenger: Modige og 
verdiorienterte politikere som med 
alvor og besluttsomhet tar ledelse i 
klimakampen – om nødvendig med 
upopulære tiltak. 

Besteforeldrenes klimaaksjon er basert på 
overbevisningen om at vi som mennesker 
bryr oss om livskvaliteten til framtidige 
generasjoner – tilgang på ren luft og vann, 
mat og husly for alle innbyggere på planeten. 
Aksjonen har medlemmer over hele landet, 
og kontakt med likesinnede i andre land, 
som er samlet om et felles mål: å bidra til 
at klimatrusselen blir tatt på større alvor, av 
politikerne, av velgerne og oss alle. 

Da må vi være mange! Vi vet at uenighet 
om detaljer og formuleringer kan ødelegge 
selv de beste formål. Derfor behøver ikke de 
som er med i aksjonen være enige om alt. Vi 
stiller krav om en offensiv klimapolitikk som 
svarer på framtidsutfordringene og kan være 
et eksempel til etterfølgelse. Det viktigste 
lille Norge kan gjøre, er i konkret handling 
å vise at rike land må og kan redusere sine 
utslipp først og mest.  

	  



For lite, for sent …

Det internasjonale samfunn har som mål å 
begrense global temperaturøkning til  
2 grader. Men om vi fortsetter som nå, 
kan det bli 4-6 grader. Havnivået vil stige, 
allerede tørre og varme områder vil bli enda 
tørrere og varmere, mens andre steder vil få 
mer nedbør og ekstremvær. En stor del av 
CO2-utslippene blir værende i atmosfæren 
i hundrevis av år. Det økende gapet mellom 
påkrevde og faktisk iverksatte tiltak kan ikke 
tettes uten at hvert enkelt land, og særlig 
de som har forurenset mest og lengst, tar et 
langt større ansvar.

“Norske myndigheter tenker for 
kortsiktig og er for opptatt av 

kostnadseffektivitet. Det tar tiår å 
utvikle teknologi og infrastruktur. 

Dersom vi ser verden fra ståsted 
2030, vil vi oppdage at det ikke 
er billige klimakvoter å få kjøpt 

noe sted. La oss derfor ta fatt på 
arbeidet med å redusere norske 

utslipp nå og gjøre vår del av 
jobben.”   

(Inge Johansen, tidl. rektor NTNU)    
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Norske klimagassutslipp fra 1980 til 2010 
gitt som millioner tonn CO2-ekvivalenter 
(data fra SSB, ikke tall for F-gasser 1980). 
Norges utslipp i perioden 2008–2012 
kan ifølge Kyoto-avtalen maksimalt være 
1 % høyere enn i 1990. Dette nås bare ved 
kvotekjøp i utlandet. CO2-utslippene har i 
Kyoto-perioden økt med rundt  
30 %. I tillegg kommer betydelige utslipp 
fra utenriks sjøtransport og utenriks 
lufttransport.



Klimavett  
og politisk ansvar
Demokratisk valgte politikere er betrodd 
ansvaret for å beskytte rettighetene til de 
unge og ufødte, de forsvarsløse og naturen. 
Det krever et oppgjør med særinteresser 
og en kraftfull reformpolitikk. Vi trenger 
en skatte- og avgiftspolitikk som gjør 
redusert energibruk lønnsomt, og bruk 
av fossil energi ulønnsomt, en tiltaksplan 
for energisparing, og storstilt satsing på 
lavenergi transport. Lofoten og andre 
sårbare havområder må vernes mot 
oljeutvinning. Miljøverndepartementet må 
styrkes og en egen klimalov må på plass.

Besteforeldreaksjonen samarbeider med 
kirke og fagbevegelse, med ungdoms- og 
miljøorganisasjoner. Gjennom markeringer, 
kampanjer og informasjonsvirksomhet vil vi 
bekjempe likegyldighet og avmaktsfølelse, 
og bidra til en realistisk, handlingsorientert 
optimisme basert på anerkjent forskning. 
Alle kan bidra med sitt, i dagligliv, skole 
og arbeidsliv. Vi etterlyser en omfattende 
og vedvarende klimavettkampanje, som 
engasjerer hele befolkningen, og ikke minst 
barn og unge i en dugnad for å trygge vår 
felles fremtid. 

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 Betragtning, der ivaretager 
denne Ret ogsaa for Efterslægten.  

(Grunnloven, par. 110 b) 



Hva vinner vi?

•	 En tryggere, fredeligere og mer stabil 
verden. Verdens matvareproduksjon vil 
synke ved global oppvarming, særlig i 
mange u-land. Kampen om ressursene  
vil bli hardere. Et stigende havnivå som vi 
må forberede oss på, kan drive millioner  
på flukt.  

•	 Bevaring av artsrikdom og 
opplevelsesmuligheter. En stor del 
av verdens dyre- og planteliv står i 
fare hvis global temperatur forsetter 
å øke.  CO2-utslippene medfører også 
forsuring av havet, med koralldød, 
redusert planktonproduksjon og nedgang i 
fiskebestander. 

•	 Bedre helse, med mindre spredning av 
sykdommer. Global oppvarming kan bli den 
største trussel mot global helse i det 21. 
århundre, med fare for alvorlig økt sykelighet 
på grunn av sviktende vannforsyning og 
matproduksjon, hetebølger, flom og migrasjon. 

•	 Gode oppvekstvilkår med mindre trafikk, 
renere luft og flere friområder. For å snu 
utviklingen må samfunnets infrastruktur 
endres. Barn som i dag vokser opp med 
luftforurensinger og i barnefiendtlige 
omgivelser, vil oppleve store forbedringer i 
livskvaliteten.

•	 Nye, bærekraftige arbeidsplasser.  
Våre barn har rett til et liv uten frykt 
for klimakatastrofer, men også til et 
arbeid de kan leve av. Vårt land styrer i 
dag kompetanse og kapital inn mot et 
smalsporet oljebasert næringsliv. Vi står 
sterkere om vi legger om kursen i tide.



Vilje til forandring  
Stemmer fra Besteforeldreaksjonen

Oppgaven i dag er å ta vare på den velferd 
som er skapt, uten å sette den på spill 
gjennom hasardiøse eksperimenter – enten 
det dreier seg om uansvarlig økonomisk 
politikk eller en miljøpolitikk som ikke tar på 
fullt alvor de utfordringene vi står overfor.  

(Turid Lilleheie, Solbergselva,  
tidl. leder Norsk Tjenestemannslag)

Viljen til forandring for å bevare det beste 
i et samfunn er i tråd med konservative 
verdier. I dag er dette viktigere enn noen 
gang. Vi må både forandre våre egne 
handlinger og politikken vår, slik at 
våre barnebarn kan få leve i et sunt og 
bærekraftig miljø. 

(Wenche Frogn Sellæg,  
Skage i Namdalen, tidl. nestleder Høyre) 

Besteforeldreaksjonen er et bevis på at 
optimismen råder blant oss! Vi må huske 
at samfunnsutviklingen ikke er lineær, men 
ofte skjer i sprang, når mange nok ser at 
vi må ta skeia i en annen hånd. Det gjelder 
bare å fortsette arbeidet med å få fram 
informasjon og avsløre desinformasjon 
– slik at vegen til de nødvendige 
samfunnsendringene blir kortest mulig for 
dem som kommer etter oss.  

(Per Aunet, Levanger,  
tidl. høgskolelektor)

Vi står ved et dramatisk veiskille, kanskje 
det mest skjebnetunge i menneskehetens 
historie. Som dikteren har sagt: «Kan hende 
det gjelder å redde vår jord.» 

(Reiulf Steen, Oslo,  
tidl. leder Arbeiderpartiet)
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Hva kan du og jeg gjøre 
for miljø og klima?

Alene og hver for oss: veldig lite.
Sammen med andre besteforeldre: MYE!

Besteforeldreaksjonen inviterer til klimadugnad for å påvirke opinion 
og politikere, gjennom informasjon, kampanjer og markeringer, 
sammen med andre organisasjoner, i tro på at det nytter.

Besteforeldre ser de lange linjer i utviklingen. Vi krever handling og en 
effektiv klimapolitikk, og forståelse for at et godt liv for alle er mulig 
uten å sette framtida for våre barnebarn på spill.

Derfor: Bli med i Besteforeldrenes klimaaksjon.
Ditt bidrag: 200 kr. i året.
Mer informasjon på våre nettsider, også for deg som ønsker å delta 
mer aktivt.

www.besteforeldreaksjonen.no

Brosjyren er laget med støtte fra Klimaløftet: www.klimaloftet.no
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