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I år er konsekvensene av klimakrisen mye tydeligere enn før! Endringene skjer raskt, det er voldsomt regn, 

flom, tørke, og branner. Siden utslippene fortsatt øker, nærmer vi oss i økende tempo de vippepunkter der 

det ikke lenger står i menneskelig makt å unngå katastrofale klimaendringer. Når polisen ikke lenger kan 

reddes, når metan bundet av permafrosten frigis – da vil det bli umulig å stoppe en aksellerende, katastrofal 

oppvarming.   

 
Det ble inngått brede klimaforlik på Stortinget i 2008 og 2012 for å nå 30 % reduksjon i 2020. Det var 

klart allerede den gang at det ikke var politisk vilje til å iverksette det tiltaket som klart ville ha største 

effekt: en stadig stigende pris på karbon. Dette tiltaket glimrer med sitt fravær. Grunnen er åpenbar: 

Uten kompenserende tiltak vil en høy karbonpris ramme folk med vanlige og lave inntekter relativt sett 

mye hardere. Høy karbonpris uten kompenserende tiltak er politisk umulig – og utslippene vil fortsette å  

øke, til tross for brede klimaforlik.  

Det er mange måter å innføre kompenserende tiltak. BKA vil peke på «karbonavgift til fordeling» 

(KAF), foreslått av verdens mest kjente klimaforsker, James Hansen.  
 

KAF sørger for at folk flest vil tjene på at karbonprisen øker. Ifølge KAF-modellen skal karbonavgift 

kreves inn på olje, kull og gass. Avgiften fases inn med en lav sats som øker forutsigbart hvert år. Alle 

avgiftsinntektene blir så utbetalt direkte med et likt månedlig beløp til alle som har lovlig opphold i Norge,. 

KAF forener klima og omfordeling.  KAF har allerede fått bred tilslutning, fra Naturvernforbundet, Rødt 

og MDG og til prominente amerikanske republikanere.  
 

Det er ikke moralske oppfordringer og dårlig samvittighet som vil få oss til å ta toget og ikke 

flyet, til å kjøpe elbil i stedet for fossilbil.  Det er når det lønner seg å ta toget, når det lønner 

seg å kjøpe og kjøre elbil. Derfor er det å heve prisen på fossil energi, i klartekst å øke bensin- 

og dieselprisen dramatisk, men på en sosialt rettferdig måte det aller viktigste klimatiltaket. 

Det eneste som virkelig vil føre til utslippskutt som monner.  

 

Landsmøtet i BKA vil derfor oppfordre alle som vil redde klimaet til gå inn for karbonavgift 

til fordeling (KAF). Det er på høy tid med konkrete tiltak. Tiden for målsettinger uten 

effektive tiltak er forbi.  
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