
                    Oslo 9. januar 2013 

Besteforeldrenes klimaaksjon                                                                                             
ønsker NHO et årsmøte med stor fremgang for konkret handling for fornybar energi og 
grønne arbeidsplasser. Vi minner derfor om noen av kravene om nødvendige nasjonale og 
internasjonale krafttak for klodens klima:                                    

VERDENSBANKENs rapport 2012 har en klar melding i rapportens tittel: 

 "SKRU NED VARMEN. Hvorfor en 4°C varmere verden må unngås." I rapportens forord 

sier bankens president, Dr. Jim Yong Kim: «Det er mitt håp at denne rapporten sjokkerer oss til 

handling» ...og videre: "Verdensbanken er en ledende forkjemper for ambisiøse tiltak mot 
klimaendringer, ikke bare fordi det moralsk sett er tvingende nødvendig, men fordi det er 
god økonomisk fornuft." 

 
KOFI ANNAN, FNs tidligere generalsekretær, 
sier om rapporten: «Mens det globale samfunnet snakker om maksimalt 2˚C temperaturøkning, 

understreker denne betimelige rapporten fra Verdensbanken muligheten for 4˚C i dette århundret. 

Den viser hvordan vi, det internasjonale samfunnet, fortsetter å svikte våre barnebarn. Ønsker vi 

virkelig å overlate fremtidige generasjoner en verden av dødelige tørke, oversvømte havnebyer, og 

tap av uvurderlig biologisk mangfold, inkludert korallrev verden over? Jeg vil på det varmeste 

anbefale denne skjellsettende rapporten til alle som er opptatt av klimaendringene, som uten tvil er 

det 21. århundres største felles utfordring. Verden, har fortsatt tid til å gjennomføre en ny politikk, 

tilpasse kursen, og forhindre de farligste utslagene av klimaendringene.» 
 

"LA OLJEN LIGGE"                                                                                                                  
sier Det Internasjonale energibyrået - IEA.  I sin rapport "World Energy Outlook 2012" 
kommer byrået med en entydig advarsel: "Om ikke karbonfangst- og lagrings-teknologien 
(CCS) blir iverksatt i stor skala, kan kun 1/3 del av de påviste reservene av fossile 
brennstoff forbrukes før 2050, om verden skal holde 2-gradersmålet." 

 

"KOM I GANG MED KLIMAJOBBEN!"                                                                                      
sier tidligere styreleder i Statoil, Inge Johansen, nå aktiv i Besteforeldreaksjonen. Han er 
ikke i tvil om at Norge må og kan gjøre sin del av klimajobben. «Norge har de beste 
forutsetninger for å gå i bresjen og satse på ny teknologi og pilotprosjekter innen solenergi, 
havvindkraft, geovarme mv. Mye av kompetansen fra offshore- og leverandørindustrien 
kan brukes her. Men det tar lang tid å bygge opp en industri, så vi må bare komme i 
gang!» 

 

Vi ber konferansens deltakere lytte til disse rådene. 

 

Vennlig hilsen                                                                                                               
Besteforeldrenes klimaaksjon 

Gerd Wahlstrøm, leder Oslo og omegn 

  



 
 
 
 
 


