En konkret og offensiv klimapolitikk!
Demokratisk valgte politikere er betrodd ansvaret for å beskytte rettighetene til de unge og
ufødte, de forsvarsløse og naturen. Det krever en aktiv klimapolitikk i pakt med tilrådingene
fra FNs klimapanel, og en vesentlig skjerping av mål og midler slik vi finner dem i Stortingets
klimaforlik: minst 30 prosent reduserte CO2-utslipp i 2020, sammenlignet med utslippene i
1990.
Fordi utslippene er praktisk talt like høye nå som i 1990, har vi bare to år på å kutte 30
prosent, noe som ikke lar seg gjøre. Dette viser faren ved å vedta mål uten å samtidig vedta et
sett med tiltak som gjør at man når disse målene.
Besteforeldreaksjonen mener at en ansvarlig klimapolitikk må ha følgende hovedsaker:


En skatte- og avgiftspolitikk som belønner klimavennlig adferd og belaster den
klimaskadelige. Derfor må det innføres en karbonavgift som stiger uavbrutt til vi er
fossilfrie. Avgiftsinntektene må tilbakebetales til folk på en sosialt rettferdig måte.



Det må utarbeides en plan for avvikling av norsk olje- og gassproduksjon:
o Det skal ikke tildeles flere konsesjoner.
o Alle skattesubsidier til utvinning må avvikles umiddelbart.



Det må legges opp til en helhetlig transportpolitikk som gjør innenlandsk transport
fossilfri:
o Alle ferjer må raskt bli elektriske. Høyhastighetstog prioriteres høyt, og
nullutslippsfly må erstatte fossilfly.
o Avgiftspolitikken må innrettes slik at det er slutt på salg av fossile busser,
vare- og personbiler senest 2025.



I de internasjonale forhandlingene må Norge foreslå:
o At det legges en skatt på forbruk av fossilt drivstoff til internasjonal skips- og
luftfart. Avgiften bør starte på 25 dollar per tonn CO2, med stigning på
minimum 10 dollar per år. Avgiftsinntektene bør gå til det FNs Grønne
klimafondet og fordeles mest mulig direkte til innbyggere i utviklingslandene.
o At alle land innfører en karbonavgift på minimum en dollar per tonn CO2 som
stiger med minimum en dollar i året. Hvert land avgjør hva avgiftsinntektene
brukes til.
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