
	  

Til stortinget, regjeringen, de politiske partier og ungdomsorganisasjonene 

Besteforeldrenes klimaaksjon, samlet til rådsmøte på Sørmarka 2-3 sep. 2011, vil uttrykke sterk be-
kymring for den norske klimapolitikken. Etter en midlertidig nedgang i utslippene i 2008-09, som i all 
hovedsak skyldes en internasjonal finanskrise, steg de igjen kraftig i 2010. CO2-utslippene er nå de 
høyeste noensinne, i strid med all fornuft og Norges moralske forpliktelser. 

Vi lever i en skjebnetid. Fortsatt økte utslipp av CO2 fra forbrenning av fossile ressurser vil kunne 
resultere i en selvforsterkende oppvarmingsprosess ute av kontroll. Med rask endring av klimasoner og 
stigende havnivå vil livsgrunnlaget for våre etterkommere bli sterkt svekket. Selve vår sivilisasjon kan 
være truet. Bare kraftige utslippsreduksjoner vil kunne sikre oss mot en slik framtid. 

Det er bra at Norge holder en høy profil internasjonalt, men det er langt fra nok. U-landene vil ikke 
slutte seg til en global avtale før i-landene viser at de kutter i sine egne utslipp. Historisk har den rike 
del av verden mest skyld og må gå foran i snuoperasjonen. Likevel ser vi at norske myndigheter, fem 
år etter at Lavutslippsutvalget leverte sin innstilling, ikke har gjort noe som monner innen tunge sekto-
rer som transport og oljeproduksjon, eller med grønne skatter og avgifter. Partienes klimaforlik fra 
2008 har heller ikke gitt resultater av betydning. 

Dette kan ikke fortsette. Vi etterlyser en troverdig nasjonal plan som på forpliktende og kontrollerbar 
måte, sørger for å redusere klimautslippene og vår avhengighet av fossile ressurser. Vi trenger en kli-
malov som kan gi politikerne de nødvendige rammer for framtidsrettede beslutninger, og domstolene 
makt til å gripe inn dersom det ikke skjer. Statens eierskap i Statoil og Statens pensjonsfond utland må 
brukes til å redusere klimagassutslipp både hjemme og ute, og Statoil må snarest trekkes ut av det 
sterkt forurensende oljesandprosjektet i Canada. 

Et hovedmål for Besteforeldreaksjonen er å bidra til at valget i 2013 resulterer i at vi får et storting og 
en regjering som fører en aktiv og troverdig politikk for å sikre våre barnebarn og deres etterkommere 
en trygg og levelig fremtid på jorden. Bare slik er det mulig å leve opp til Grunnlovens formulering 
(paragraf 110 b): ”Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsæ-
vne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Be-
tragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.” 

 

For Besteforeldreaksjonens råd og styringsgruppe 

Halfdan Wiik 

 

Besteforeldrenes klimaaksjon, Framtiden i våre hender, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo. 
www.besteforeldre.framtiden.no 



 

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  


