NORGE MÅ BIDRA PÅ HJEMMEBANE
Resolusjon vedtatt av Grønn Ungdoms landsmøte, 8. mars 2015.
Desember 2015 avholdes COP21 (Conference of the Parties) i Paris. Verden
trenger sårt at deltakerlandene evner å få på plass en forpliktende og ambisiøs
klimaavtale. Grønn Ungdom krever at Norge tilbyr å forplikte seg til å
gjennomføre klimarettferdige utslippskutt på hjemmebane.
Tradisjonelt sett er det vestlige industriland som Norge som bærer ansvaret for den
økologiske krisa verden står overfor. Samtidig er det land som oss som i minst grad merker
resultatene av denne krisa. Det er i tillegg vi som har mest penger til å beskytte oss mot
klimaendringene, og best forutsetninger for å iverksette en storstilt grønn omstillingspolitikk.
Paradoksalt nok har hittil vestlige og rike land som Norge bidratt i minimal grad
internasjonalt ved å forplikte seg rettferdige utslippskutt på hjemmebane. Dette er et grovt
eksempel på den klimaurettferdigheten som hersker mellom land i det globale nord og land i
det globale sør. Det er på svært høy tid at Norge går foran som et godt forbilde
internasjonalt. Første skritt på veien er klimaforhandlingene i Paris.
Tall fra Stockholm Environment Institute, Ecoquity og IGSD indikerer at Norge må kutte
mellom 65% og 75% av sine klimagassutslipp hjemme innen 2030, og bidra med over 120
milliarder kroner i klimafinansiering innen samme år, hvis vi skal veie opp for vårt historiske
ansvar for global oppvarming og på en rettferdig måte bidra til at togradersmålet innfris.
I 2015 har vi beveget oss inn i en svært kritisk tidsperiode. Skal vi ha mulighet til å unngå
fatal temperaturstigning må verdens industriland begynne å kutte sine utslipp med over 8%
årlig. Det er på overtid at vi får på plass en internasjonal klimaavtale. Tidligere har det vist
seg svært utfordrende å komme til enighet i klimaforhandlingene. Ubalansen mellom
ressurssterke vestlige land og sårbare utviklingsland har vanskeliggjort prosessen. Det er
derfor nødvendig at den norske forhandlingsdelegasjonen viser i Paris at Norge er villig til å
ta sitt klimarettferdige ansvar.

Grønn Ungdom krever at:
• Norge under klimaforhandlingene i Paris 2015 forplikter seg til å kutte innenlands
klimagassutslipp med over 60% innen 2030.
• Norge under klimaforhandlingene i Paris 2015 forplikter seg til å bidra med
finansieringshjelp til utviklingsland, for å sikre 1) landenes mulighet til å bygge opp
klimanøytral infrastruktur, og 2) landenes mulighet til å redusere skadevirkningene av
pågående klimaendringer gjennom klimatilpasning.

	
  

