
Temperaturen på kloden øker.              
Den må ikke stige mer enn 1,5 grader! 

FNs klimapanel har talt. Globale oppvarming over 

1,5 truer framtiden for våre barnebarn. Det lønner seg 
å investere i klimatiltak nå. Venter vi, blir det dyrere.  

 
 

Besteforeldrenes klimaaksjon krever flere tiltak i 
statsbudsjettet for 2019 som bidrar til å minske 
klimagassutslipp med 50 % innen 2030. 
 
*Nei til mer penger til oljeleting i Barentshavet. *Ja til økt 
oljeskatt. *Nei til 10 milliarder mer til vei enn til bane. *Ja til 
grønn skipsfart. *Ja til mer penger til fornybar energi, også i 
utviklingsland. *Ja til kampen for regnskogen, men hva med 
skog og myr i Norge? *Nei til økt privat forbruk. 



Hva sier FNs klimapanel (IPCC)? Den nye rapporten fra 8.okt 

2018 slår fast at global oppvarming utover 1,5 grad vil gi 

skadevirkninger som vil endre livet på jorda dramatisk og ha 

enorme økonomiske kostnader. 

 

Kan vi holde oppvarmingen under 1,5 grader? Det er mulig 

med godt politisk håndverk. De globale utslippene av 

klimagasser må da gå ned umiddelbart, med en halvering av 

utslippene innen 2030 og videre til netto null innen 2050. Dette 

krever omfattende endringer i alle sektorer: transport, energi, 

byer og bygninger, jord og skogbruk.  

 

Hva vil det koste? Halvering av utslippene vil koste mye, men 

kostnadene fra skadevirkningene ved oppvarming større enn 1,5 

grader kan fort bli vesentlig høyere. Folk må oppleve 

kostnadene som nødvendige og rettferdige. 

 

Er Norges klimapolitikk tilstrekkelig til å nå Parisavtalens 

mål? Nei, ikke med dagens politikk. Målet vil kreve at trenden i 

våre utslipp innen få år snur fra en årlig nedgang på en halv 

prosent i snitt de siste ti år til fem prosent, altså en tidobling. 

 

Hva må til for å halvere de globale utslipp? Utvinning og 

bruk av fossile brensler må halveres innen 2030. For å få dette 

til må investeringene i energieffektivitet og fornybar energi 

fordobles, mens utvinning av fossile brensler kuttes med 25 %.  

 

Støtt vårt arbeid for å begrense global oppvarming av hensyn 
til framtidige generasjoner!  

 Besteforeldrenes klimaaksjon  
      www.besteforeldreaksjonen.no  
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