
 

 

 

Resolusjon vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte 10-12 februar 2012: 

Grønn Ungdoms krav til klimameldingen 

Klimatrusselen kommer nærmere og nærmere. For hvert år som går uten 
handling, er verdifull tid tapt i kampen mot de livsfarlige klimaendringene. Grønn 
Ungdom ser derfor med stor bekymring på Regjeringens handlingslammelse i 
klimasaken, og de stadige utsettelsene av klimameldingen. 

Heller ikke på klimaforhandlingene i Durban desember 2011 ble man enige om en global avtale 
som sikrer verdens klima. Grønn Ungdom mener ansvaret ligger på de rike landende. Norge har 
år etter år tjent oss rike på å slippe ut store mengder klimagasser. Nå må vi gå foran i arbeidet 
med å skape et fornybart samfunn. 

Grønn Ungdom mener klimameldingen bør legge opp til et overordnet mål om 40 prosent 
innenlands kutt av klimagasser innen 2020. For å finne frem til de beste tiltakene, er det 
grunnleggende å anerkjenne to realiteter som i stor grad ikke er tema i dagens offentlige 
ordskifte. Den første er påvirkningen norsk petroleumsindustri har på miljø og klima gjennom 
eksport av olje og gass. Den andre er påvirkningen norsk forbruk har på klimaet gjennom 
karbonintensiv produksjon og import fra utlandet. 

Med utgangspunkt i disse realitetene mener Grønn Ungdom at klimameldingen bør legge vekt 
på tiltak som demper norsk petroleumsindustri og den forbruksintensive økonomien: 

 Et 20-årig moratorium på letevirksomhet på norsk sokkel  

 Stans i åpning av nye olje og gassfelter, på norsk sokkel og varig vern av  sårbare områder, 
som for eksempel Lofoten, Vesterålen og Senja  

 At Statoil og andre statseide selskaper trekker seg ut av skitne prosjekter som  tjæresand og 
skifergass  

 En betydelig satsning på utdanning og forskning, utvikling og utbygging  innenfor fornybar 
energi  

 Køprising og bilfritt sentrum i alle større byer  

 En betydelig satsing på kollektivtransport, som innebærer utbygging av 
 høyhastighetsjernbane for å redusere avhengigheten av fossil energi i  transportsektoren  

 Oppgradering av byggeforskriftene for både eksisterende og nye bygg med  tanke på et 
betydelig senket energiforbruk  

 Et progressivt skattesystem i retning høyere skatter på miljøskadelig forbruk  

 Innføre strenge regler for kvalitet og levetid på forbruksvarer  

 Et lavere kjøttkonsum og omlegging til et landbruk basert på lokale ressurser  og 
bærekraftige driftsmåter  

 


