Ja til ny klimapolitikk nå!
Statsbudsjettet for 2017 må gi oss et grønt skifte.

Elefanten i rommet er oljeutvinning, som står for 28 % av Norges utslipp.

Alt dette sier regjeringen i statsbudsjettet, og vi er enige:
JA: Norge må kutte sine CO2-utslipp betydelig i årene framover med mål om
nullutslipp i 2050.
JA: Subsidier til fossil brensel må fases ut (25,5 milliarder i 2017)
JA: Skatter og avgifter er effektive virkemidler for klimapolitikk.

JA: Fossile kjøretøy må fases ut.
Men gjøre det??? Dette blir bare talemåter,
når det ikke følges opp med konkrete tiltak.
Besteforeldrenes klimaaksjon er enig med Arne Strand som sier i
Dagsavisen 18.10.16: «Budsjettet dømmes nord og ned for mangel på god
klimapolitikk og logikk. Avgiftene burde ha vært mangedoblet. Det henger ikke
på greip at prisen på bensin og diesel økes med noen øre samtidig som det gis
lettelser til bilister som kjører fossilt og økes for el-bilistene som kjører grønt.»

Norges utslipp er mye større pr hode enn de andre nordiske land.
De største kildene for klimagasser i Norge er:
Olje og gassutvinning – Utslipp har økt med 82,8 % siden 1990 og øker fortsatt
Industri og bergverk – Utslipp er blitt redusert med 38,9 % siden 1990, men
gikk opp igjen med 3,1 % fra 2014 til 2015.
Vegtrafikk – Utslipp har økt med 32,2 % siden 1990, og øker fortsatt.
(Tall hentet fra Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon til Stortinget 2016/2017)

Besteforeldrenes klimaaksjon mener Stortinget må ta grep:
1. Avgiftene for bensin og diesel bør økes betydelig. Regjeringen må
utarbeide en opptrappingsplan for avgiftsøkningene både for bruk av bil
og fly. Avgiftsnivået må stå i forhold til hvor mye mindre CO2-utslipp som
det bidrar til. Lettelsene i engangsavgift for kjøp av fossil bil må droppes.
2. Ny oljeboring i Arktis må stoppes, og den 23. konsesjonsrunde må
avlyses.
3. Stortinget må bekrefte at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og
Senja er permanent unntatt for petroleumsvirksomhet.

Vi vil ha en ny klimapolitikk basert på:
 Føre-var-prinsippet
 Prinsippet om at forurenseren betaler
 Menneskerettigheter og rettferdighet mellom generasjonene
 Å følge opp Parisavtalen på hjemmebane
Støtt vårt arbeid for å begrense global oppvarming av hensyn til framtidige generasjoner!

Besteforeldrenes klimaaksjon
www.besteforeldreaksjonen.no
kontonr: 1254 05 80535

Du kan gi et bidrag til Klimasøksmål Arktis på klimasøksmål.no

