
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 oljeutvinningen

Tilrettelegging for at norske innbyggere 
kan gjøre klimavennlige valg

En klimapolitikk som tar solidaritet 
mellom generasjonene på alvor  

 

Vi kan alle bidra! 
Les mer på www.klimavalg2013.no

FRAMTIDA 
VELGES NÅ!Vi har muligheten til å gjøre en forskjell.

Det er nå viktigere enn noen gang at land, byer, 
næringsliv og folk flest gjør hva de kan for å frivillig 
redusere utslipp av klimagasser. Vi må stå sammen og 
kreve politikere og en politikk som tar solidaritet mel-
lom generasjonene på alvor, og straks griper tak i vår 
tids største utfordring; å lukke det veldige gapet mel-
lom de klimatiltakene som er nødvendige og de som 
faktisk blir iverksatt!

KLIMAVALG 2013 – TILSLUTTEDE ORGANISASJONER
4H Norge, Attac Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon, Changemaker, Concerned 
Scientists Norway, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Den norske kirke, Den norske 
kirkes presteforening, Det Norske Diakonforbund, Det norske misjonsselskap, 
Digni, FOKUS – Forum for kvinner og utvikling, Folkeaksjonen oljefritt LoVeSe, For 
Jernbane, Forum for Utvikling og Miljø, Framtiden i Våre Hender, Frelsesarmeen, 
Frikirkens Barn og Unge, Greenpeace Norge, Grønn Hverdag, HimalPartner, 
Holistisk Forbund, Kateketforeningen, Kirkens Nødhjelp, Stiftelsen Korsvei, Kvinners 
Frivillige Beredskap, Metodistkirken, Miljøagentene, Natur og Ungdom, Naturvern- 
forbundet, Norges Bygdekvinnelag, Norges KFUK-KFUM, Norges KFUK-KFUM Global, 
Norges KFUK-KFUM Speiderne, Norges Kristelige Studentforbund, Norges Sosiale 
Forum, NORME, Norsk fjernvarme, Norsk Geofysisk Forening, Norsk Klimanettverk, 
Norsk nettverk for klima og helse, Norsk Zoologisk Forening, Raftostiftelsen, Spire, 
Syklistenes Landsforening, Utviklingsfondet, Vennenes Samfunn Kvekerne, WWF, Zero 
Emission Resource Organization.

VI SKAPER FRAMTIDA

BLI MED I KAMPEN 

OG KREV:
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KLIMAVALG
2013



Framtida til de oppvoksende 
generasjonene er helt avhengig av 
de valgene vi tar i dag!

Klimavalg 2013 er en allianse av nær 50 organisasjoner 
fra fagbevegelsen, arbeidsgivere, akademikere, kirke-
Norge og miljøbevegelsen som ønsker å mobilisere 
norske politikere og velgere fremover mot stortings-
valget til å ta grep for å unngå farlige klimaendringer.

KLIMAVALG 2013
Vi må velge hvilken framtid vi ønsker for 
jorda vår.

FNs klimapanel anslår at temperaturen på jorda kan stige 
med opp mot 6 grader i dette århundret dersom vi ikke 
reduserer utslippene av klimagasser. Hvis vi vil unngå  
irreversible klimaendringer må vi handle nå. Om Norge 
skal ta sin del av ansvaret er det helt nødvendig å kutte 
Norges utslipp på hjemmebane, redusere utvinnings- 
tempoet på olje og gass, og legge til rette for at folket kan 
leve klimavennlige liv. Det er billigere å redusere klima-
gassutslippene i dag enn å ta kostnadene av global opp-
varming senere. De politikerne som velges må ta grep.

BEDRE FØRE VAR…
Solidaritet på tvers av generasjoner og 
landegrenser.

Temperaturen på kloden vår stiger, og vi ser allerede i dag 
mer ekstremvær som orkaner, mer regn og flom, mer tørke 
og kaldere vintre. Klimaendringene er her nå, og de ram-
mer de fattigste landene hardest. Det er de rike landene som 
har sluppet ut 70 % av de akkumulerte utslippene, og vi 
slipper fortsatt ut mer enn tre ganger så mye per hode som 
fattige land. Norge må ta sitt historiske ansvar og jobbe for 
å kutte utslipp på hjemmebane i tillegg til å hjelpe fattige 
land med å tilpasse seg klimaendringene. Vi må også jobbe 
for en rettferdig og ambisiøs internasjonal klimaavtale.

VI HAR ET ANSVAR

Vi trenger flere fornybare 
arbeidsplasser.
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Tørke rammer Afrikas Horn 2011.
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