Klimatoppmøtet i Glasgow må lykkes!
Hvordan kan Norge bidra?
-Skjerpe og nå klimamål for 2030. Flere rike land –
USA, Canada, Storbritannia og EU – har skjerpet sine mål betydelig.
At Norge har skjerpet sitt mål til 55 % er bra så lenge det lages
nasjonale planer for klimakutt år for år.
-Støtte de unges stemme i klimaspørsmål. I rettferdighetens
navn bør barn og unge som må leve med klimaendringer framover,
kunne påvirke klimapolitikken. God informasjon og kunnskap må til
fra myndighetene og gjennom skolen.

Bella Lack fra Brighton, East Sussex er miljøaktivist og skal til Glasgow for
å lede en sesjon for barn og ungdom. Hun etterlyser en positiv visjon for et
fossilfritt samfunn. Hun er ambassadør for Born Free Foundation.

-Øke klimafinansiering til fattige land. Det må gå til
utslippsreduksjon, klimatilpasning og for å dekke skader som alt
har skjedd. Norges bidrag på 5–8 milliarder i året må økes kraftig
basert på klimagassutslippet vår olje og gass har forårsaket, og på
den velstand Norge har i dag.

-Avvikle olje og gass. Norge må stanse leting etter olje og gass
og slutte seg til andre land som går inn for styrt avvikling av
fossilindustrien. Danmark og Costa Rica har tatt et initiativ til å få til
en allianse med flere land som vil stanse olje- og gassproduksjon på
en rettferdig måte, også for de som arbeider med olje og gass.

-Beskytte og restaurere økosystemer. Vern av
naturmangfold er avgjørende for naturens evne til å lagre karbon,
beskytte mot ekstremvær og bidra til klimatilpasning.

-Bidra til dialog mellom land i nord og sør. Dette var
avgjørende da Parisavtalen kom i stand i 2015. Både regjeringer,
næringslivet og sivilsamfunnet må bidra.

Den norske delegasjonen kan lede an med disse kravene
under forhandlingene. Da må de være hensynsløst
ærlige, som Greta Thunberg slår fast.
– Verden må lykkes i Glasgow for de unges skyld!
Besteforeldrenes klimaaksjon
Meld deg inn.
www.besteforeldreaksjonen.no

