
Klimahandling og samvær står høyt 

på årets 

ønskeliste!  
 

 

 

 

 

 

1. God tid og samvær med familie og venner. 

2. At de unge som streiker for klima, skal få innfridd sitt 

krav til klimahandling nå i årets statsbudsjett. 

3. At flere og flere skal innse at vi må legge om kursen, at vi 

kan få til klimakutt uten at det går på bekostning av 

grunnleggende goder – helse, trygghet, utdanning og 

arbeid.  

4. Å bo i en kommune som får til klimakutt i 2020 og sørger 

for nødvendig klimatilpasning. 

5. Å bo i et land som går foran med å redusere sine 

klimagassutslipp i tråd med Paris-avtalen.  

6. At næringslivet som bidrar til klimakutt, skal få gode 

rammevilkår av Staten.  

7. Å bo i en verden som blir enig på klimatoppmøtet i 

Madrid at det haster med klimatiltak, og at de fattige land 

må få drahjelp av rike land til å bekjempe klimaendringer. 

Vi ønsker at store ord skal bli til handling NÅ. 



Besteforeldrenes klimaaksjon ser heldigvis noen 

positive tegn i klimakampen. Vi gleder oss over at: 

 Folk over 60 ifølge klimabarometer er like opptatt av 

klima som helse; 

 Ungdommen streiker for klimarettferdighet; 

 Næringslivet lager veikart for grønn omstilling og vil ha 

gode vilkår av Staten for å få det til; 

 Deler av fagbevegelsen arbeider aktivt med å skaffe 

100 000 nye, grønne arbeidsplasser; 

 Grønne menigheter og grønne moskeer arbeider 

konkret for å ta vare på skaperverket; 

 COP25 har motto: Time for action. 

 

Så hva venter våre politikere på??? 
På klimamøtet i Madrid bør Norge signalisere utslippskutt 

på minst 55 % i 2030 uavhengig av hva EU gjør. I årets 

budsjett må det vises til tiltak som kutter utslipp med 

minst 7,6 % i 2020 i tråd med FNs beregninger. Støtten til 

oljenæringen må fases over til grønne næringer. 
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