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Norge må bli Europas grønne batteri 
 
Grønn Ungdom mener Norge må bidra til å fase ut fossil energi i Europa ved å 
eksportere ren, fornybar energi. 
 
Det viktigste tiltaket for å løse klimaproblemet er å bytte ut bruken av fossil energi 
med fornybar energi. I EU er andelen fornybart i det totale energiforbruket rundt 9 
prosent. Frem til 2020 har alle landene i EU forpliktet seg til å øke dette til 20 
prosent. Frem mot 2050 må fornybarandelen økes ytterligere dersom EU skal nå 
målet om å kutte sine klimagassutslipp med 80 prosent. Det betyr at EU kommer til å 
trenge store mengder fornybar energi i årene som kommer.  
 
I dag satser mange EU-land stort på solkraft og vindkraft. Dette er teknologier med 
stor kapasitet, men som er avhengige av vind og vær. Når det ikke blåser eller er sol 
er det behov for andre energikilder. I dag brukes i stor grad kull- og gasskraft i disse 
tilfellene. Her kan norsk vannkraft spille en viktig rolle som svingprodusent for 
Europa. Norge har noen av de beste fornybare ressursene i Europa og Statkraft er 
allerede Europas største fornybarselskap.  
 
Grønn Ungdom mener Norge både må bygge ut fornybar energi og bygge nye 
kraftkabler til Europa slik at vi kan bidra til å fase ut fossil energi. Forbedring av 
overføringskapasiteten er helt nødvendig for å kunne sende tilstrekkelig mengde 
elektrisitet når det er behov for det.   
 
Grønn Ungdom mener det er viktig å ta hensyn til naturverdier og biologisk mangfold 
i forbindelse med utbygging av fornybar energi. Ved behandlingen av potensielle 
kraftprosjekter må Norges Vassdrags- og energidirektorat se planlagte utbygginger i 
sammenheng og vurdere samlet belastning for inngripenene. I behandlingen må det 
vurderes hvorvidt utbyggingen medfører vesentlig risiko for økosystemene. Samtidig 
må det startes et arbeid med å lage en nasjonal plan for utbygging av fornybar energi 
i Norge.  
 
Grønn Ungdom mener også Norge i takt med nedtrapping av oljevirksomheten må 
foreta en storstilt satsing på nye teknologier som blant annet vindkraft til havs, 
dypgeotermisk energi, bølge- og tidevannskraft. Dette er teknologier som både har et 
enormt potensial og kan ha mindre konsekvenser for naturen enn vannkraft og 
vindkraft på land.  
 
Klimakutt nå! 
 
Grønn Ungdom mener Norge må kutte sine klimagassutslipp på hjemmebane 
med 40 prosent innen 2020. 



 
Alle verdens land har blitt enige om å begrense global oppvarming til under to 
grader. Skal vi klare å nå dette målet anbefaler FN at rike land må kutte sine 
klimagassutslipp med 40 prosent innen 2020. Klimainnsatsen fra rike land har 
imidlertid uteblitt og med dagens utvikling er vi på vei mot fire til fem graders 
oppvarming. Det er på tide å handle. 
 
Norge har et stort ansvar. Vi er et av landene i verden med høyest utslipp per 
innbygger. Utslipp fra norsk olje og gass i utlandet utgjør rundt to til tre prosent av 
verdens klimagassutslipp årlig. Samtidig er vi kanskje det landet i verden med best 
forutsetninger for å kutte utslipp og utvikle klimavennlig teknologi. Hvis Norge kutter 
egne utslipp kan vi både vise vei internasjonalt og utvikle løsninger som kan kutte 
utslipp i andre land. 
 
Grønn Ungdom mener det viktigste Norge kan gjøre for å redusere utslippene er å 
stanse leting etter og åpning av nye olje- og gassfelt og redusere utvinningstempoet 
på norsk sokkel. Vi må også redusere utslippene i transportsektoren ved å bygge 
Inter City-triangelet på Østlandet, høyhastighetstog mellom de store byene og 
elektrifisere personbilparken.  
 
Samtidig er det helt nødvendig å gjøre noe med de store punktutslippene. Grønn 
Ungdom ønsker derfor å elektrifisere eksisterende olje- og gassfelt på norsk sokkel 
med lang levetid der det gir størst effekt i klimagassutslipp. Vi ønsker også å stenge 
gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad, men videreføre forskningsprogrammet på 
fangst og lagring av CO2 da dette kan være et viktig bidrag internasjonalt.  
 
For å klare å kutte klimagassutslippene tilstrekkelig mener Grønn Ungdom at Norge 
trenger en klimalov som forplikter politikerne til å sette langsiktige mål for klimakutt 
og til å lage konkrete sektorvise planer for hvordan målene skal nås. 
Gjennomføringen skal vurderes årlig av et fagorgan og målene skal revideres jevnlig 
i tråd med oppdatert vitenskap.  
 
Kylling har egenverdi 
 
Grønn Ungdom mener kylling må bli sett på som enkeltindivider og ikke et 
industriprodukt.  
 
I løpet av de siste 20 årene har forbruket av kyllingkjøtt i Norge firedoblet seg. Det er 
mange grunner til dette. Statens informasjonskampanjer forteller oss til stadighet at 
magert kyllingkjøtt er bedre for helsa. Tidligere Landbruks- og matminister Lars 
Peder Brekk pekte på at norske forbrukere har vært i utlandet og smakt kylling som 
har påvirket oss her hjemme. 
 
Det økte kyllingforbruket de siste 20 årene kan likevel ikke bare tillegges forbrukerne. 
Målet med landbrukspolitikken som har vært ført i samme periode har nemlig vært 
mest mulig produksjon til billigst mulig pris. Dette har gjort at industriell 
kyllingproduksjon har kommet svært godt ut. Konsekvensene har imidlertid vært 
store, spesielt for dyrevelferden.  
 
En vanlig norsk slaktekylling i dag blir slaktet etter rundt 32 dager. Med samme 
veksthastighet ville en nyfødt baby vokst til over 100 kg på under en måned. Dette 
fører blant annet til leddproblemer og slitasjer på hjertet. Kyllingene lever i haller uten 
dagslys med en tetthet på rundt 20 kyllinger per kvadratmeter. For å hindre sykdom 
tilsettes antibiotika i fôret. Til slutt fraktes kyllingene i opp til 12 timer til slakteriet.  



 
Kyllingoppdrett i dag handler i det hele tatt mer om industriell produksjon enn 
forsvarlig dyrehold. Grønn Ungdom mener kylling må ses på som enkeltindivider 
med de rettigheter som følger av Dyrevelferdsloven.  
I kommersiell kyllingoppdrett må derfor bare raser som sikrer god dyrevelferd tillates. 
Dagens broilerrase, som er konstant sulten og vokser unormalt fort, må erstattes av 
andre, mindre intensive raser. 
 
Grønn Ungdom mener dyretettheten i kyllingproduksjon må måles i antall dyr per 
kvadratmeter i stedet for antall kilogram per kvadratmeter som i dag. Grensen for 
dyretetthet bør deretter reduseres til maksimum 14 kyllinger per kvadratmeter. Dette 
er viktig både for å gi kyllingene mer frihet til å bevege seg, sterkere benbygning på 
grunn av mer aktivitet, mer ro og bedre luftkvalitet i oppdrettshallene. 
 
Grønn Ungdom mener det må innføres strengere regler for kortere dyretransport og 
etableres flere lokale slakterier. Vi vil også innføre slaktemetoder som gir mindre frykt 
og smerte for dyrene.  
 
Framtidsombud for kommende generasjoner 

Grønn Ungdom mener at bærekraftig utvikling må forankres i en politisk 
uavhengig institusjon som har mulighet og kompetanse til å belyse langsiktige 
perspektiv ved norsk politikk. Vi mener at opprettelsen av et Framtidsombud 
vil kunne bistå med dette. 
 
Vi lever i et samfunn med en produksjon og et økonomisk system som ikke er 
bærekraftig. Frykten hos de folkevalgte for å ikke bli gjenvalgt til neste 
periode  fører ofte til at kortsiktig økonomisk vekst går på bekostning av 
hensynet til framtiden. I 2011 ble over 120 milliarder kroner investert i 
oljesektoren. Til sammenlikning ble 6,7 milliarder investert i fornybar energi. 
Grønn Ungdom mener dette er politikk som er med å frata framtidige 
generasjoner deres livsgrunnlag. Hensynet til framtidige generasjoner er også 
nevnt i Grunnlovens paragraf 110 b. Vi mener at et Framtidsombud vil være det 
konkrete tiltaket vi trenger for å sikre en miljøvennlig og langsiktig politikk som 
vil kunne sørge for at loven blir fulgt. 
 
Framtidsombudet vil kunne fungere som et tverrfaglig organ som kan bistå 
med informasjon i politiske saker og være en brobygger mellom politikk og 
forskning. På samme tid vil Framtidsombudet hjelpe politikere ved å sette 
fokus på saker som det er vanskelig for politikerne å fremme selv. 
Framtidsombudet vil også kunne sørge for avbyråkratisering og samstemthet i 
norsk politikk for bærekraftig utvikling ved å fungere som et samlende 
fagorgan. 
 
Ikke minst, Framtidsombudet vil sørge for store langsiktige 
samfunnsbesparelser ved å advokere for forebyggende tiltak istedenfor 
 reparerende tiltak. Dette vil kunne hjelpe politikere med å balansere ønsket om 
økonomisk vekst på kort sikt, med det langsiktige hensynet til framtidige 
generasjoner. 
 
Flere land har erfaring med liknende institusjoner som Framtidsombudet. Det 
norske klimaforliket sier at norsk klimapolitikk skal være blant den mest 
ambisiøse i verden, og nevner et behov for en uavhengig faglig vurdering av 
klimapolitikken. Framtidsombudet vil være et konkret og positivt tiltak som 



viser at Norge viser handlingskraft og tar hensynet til framtidige generasjoner 
på alvor. 
 
Grønn Ungdom mener at dersom beslutningstakere får hjelp til å ta større 
hensyn til framtidige generasjoners interesser og rettigheter, vil dette føre til et 
mer langsiktig politisk perspektiv og en bedre balanse mellom økonomiske, 
miljømessige og sosiale hensyn. 
  

Bedre behandlingstilbud og rettigheter for transkjønna 

Grønn Ungdom mener at ethvert menneske skal ha friheten til å definere sin 
egen kjønnsidentitet, og har råderett over egen kropp. Vi mener at praksisen 
med tvungen sterilisering må avskaffes, og at kjønnsminoriteter skal få 
diskrimineringsvern i lovverket.  
 
Dersom man skal endre juridisk kjønn og få nytt personnummer må transkjønna i 
Norge i dag gjennom en steriliseringsprosess uansett om de ønsker det eller ikke. 
Sterilisering er ikke nødvendig for å foreta kirurgisk og hormonell kjønnskorrigering. 
Kirurgisk fjerning av testikler/ovarier utgjør også en risiko for den som skal behandles. 
Det er ingen norsk lov som krever dette, det er kun praksis bestemt av 
helsemyndighetene. Denne praksisen bryter med anbefalinger fra bl.a. Europarådet 
og Amnesty, og er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. 
 
I dag er det omtrent bare 20 % av de som ønsker kjønnskorrigerende behandling 
som får innvilget søknaden sin hos Seksjon for transseksualisme. Dersom søknaden 
får avslag, finnes det ingen uavhengig klageinnstans som søkeren kan henvende 
seg til. 
 
Grønn Ungdom ønsker å utbedre søknadsprosessene for endring av juridisk kjønn 
og personnummer. Det må opprettes en uavhengig klageinstans for de som får 
avslag på søknad om behandling. Personer som ikke ønsker å gå gjennom 
kjønnskorrigerende behandling bør også få retten til å bli tilkjent juridisk kjønn og 
personnummer i samsvar med sin kjønnsidentitet. 
 
Det finnes i dag ingen særskilt beskyttelse av kjønnsminoriteter i det norske lovverket, 
dette til tross for at dette er en gruppe som i stor grad blir utsatt for trakassering og 
diskriminering i samfunnet. Grønn Ungdom mener derfor at transkjønna og andre 
kjønnsminoriteter må få diskrimineringsvern i lovverket. 

Sensur er ingen løsning 

 
En forutsetning for et åpent og fritt Internett er tilgjengelighet. I forskjellige debatter 
rundt fildeling og i høringsrunde til ny åndsverkslov som er sendt ut fra 
Kulturdepartementet, truer foreslåtte løsninger som blokkering av hjemmesider som 
inneholder eller muliggjør deling av kopibeskyttet materiale denne forutsetningen. 
 
Åpenhet på nett har ledet til demokratiske revolusjoner ala den arabiske våren og 
mulighet for spredning av dokumenter som ikke hadde sett dagens lys i tradisjonelle 



medier. Dagens struktur på Internett har også ledet til at det er lettere enn noensinne 
å få tilgang til informasjon, enten det er snakk om det nyeste innen forskning eller 
mulighet til å følge med i samfunnsdebatten. 
 
Muliggjøring av sensur og blokkering kan lede til blant annet at sider som baserer 
seg på brukergenerert innhold enten blir blokkert eller at disse lager en automatisk 
fjerningsalgoritme. Sistnevnte kan ende opp i missbruk av funksjonaliteten og kan 
brukes for å få fjernet innhold man er uenig i, uten at det krenker åndsverksloven. 
 
Grønn Ungdom mener artisters inntektsgrunnlag må ivaretaes, men motstiller seg 
blokkering og sensur som virkemiddler. Grønn Ungdom mener derfor 
Kulturdepartementet må se på andre løsninger enn sensur, som for eks. en 
utviddelse av den gamle Kassettavgiften eller andre kompansasjonsløsninger. 
 
Grønn Ungdom mener sensur kun skal kunne brukes ved svært alvorlige lovbrudd 
(f.eks. barneporno) som finner sted utenfor norsk jurisdiksjon. Sensur må alltid være 
siste utvei og kan ikke benyttes dersom det finnes andre måter å håndheve loven på. 
Listen over sensurerte domener og IP-adresser må oppgis til de som etterspør det. 
Innehavere av domener/IP-adresser skal informeres og gis klageadgang. 

 
Nei til ubetinget nei til EØS 
 
Det er viktig at Norge er tilknyttet Europa. Handel, reise og samarbeid på tvers av 
landegrenser gir oss frihet og nye impulser. En verden hvor landegrenser ikke 
begrenser menneskers frihet er en god verden. Så gjennomgripende 
grenseoverskridende samarbeid som vi ser i Europa i dag er nytt. Der hvor krig og 
stormannsgalskap tidligere har bygget murer mellom folk, bygges i dag bruer. Dette 
gir gode grunner til at Norge bør beholde vår tette kobling til Europa. 
 
EØS-avtalen gir Norge adgang til EUs indre marked, men krever samtidig at Norge 
underkaster seg store deler av EUs regelverk. Denne modellen skaper et enormt 
demokratisk underskudd. Også innholdet i mye av EUs regelverk stemmer dårlig 
med hvilke regler vi har tradisjon for å ha i Norge. Dette gir gode grunner for å ønske 
si opp EØS-avtalen. 
 
Grønn Ungdom kan ikke støtte et ensidig krav om å si opp EØS-avtalen uten at det 
finnes et klart alternativ som ivaretar fremskrittene denne avtalen har gitt oss. 
 
Partiet må avklare om det ønsker å erstatte avtalen med fullverdig medlemskap i EU, 
eller en troverdig alternativ strategi for at EØS-avtalen blir erstattet av et nytt 
avtaleverk som fremdeles sikrer bevegelsesfrihet i Europa; frihet for oss i Norge til å 
handle, reise og samarbeide med våre brødre og søstre i andre land. 


