
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TJA TIL ØKONOMISK VEKST 
Vedtatt av Grønn Ungdoms landsstyre 03.05.2020 

 
Grønn Ungdom mener at klimaomstilling og naturbeskyttelse er viktigere enn økt 
bruttonasjonalprodukt. Vi er sterkt kritiske til de etablerte partienes jag etter maksimal vekst 
på bekostning av kloden og folks livskvalitet, og vi ønsker radikale tiltak for å avkarbonisere 
økonomien og redusere ressursforbruket. Vi fortsetter å mene at målet med politikken er å 
skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.  
 
Samtidig anerkjenner vi at vi ikke har planen for et alternativt økonomisk system tilgjengelig i 
dag. Grønn Ungdom mener også at verden trenger massive investeringer i ren energi, 
energieffektivisering og prosjekter for å ta vare på naturen. I Norge skal vi omstille oss vekk fra 
oljenæringen og stanse tapet av natur på svært kort tid. Vi har enorme utfordringer foran oss, 
og å krympe økonomien kan i verste fall gjøre dem enda vanskeligere å overvinne. 
 
Vekst skal ikke være målet for økonomien, fordi vekst ikke er et mål i seg selv, men Grønn 
Ungdom er verken for eller mot økonomisk vekst. Vi prioriterer å kutte utslipp, stanse tapet av 
naturmangfold og sørge for at alle mennesker får dekket sine behov og kan leve gode liv. Om 
dette fører med seg økt eller redusert økonomisk vekst er underordnet.  Vi trenger økonomier 
som fungerer uavhengig av om vi har økonomisk vekst i brutto nasjonalprodukt, og som er 
grønne og rettferdige. Vi håper at en reell grønn vekst er mulig, men anerkjenner at det kanskje 
ikke lar seg gjøre. 
 
Grønn Ungdom mener at:  

• Klimatiltak og naturvern er viktigere enn økt BNP. 
• Vi bør arbeide for en sirkulær økonomi i Norge 
• Vi bør bruke livskvalitet, inntektsulikhet og økologisk bærekraft som mål på 

samfunnets velstand istedenfor pengerikdom. 
• Forbruket av klima- og naturskadelige varer og tjenester må reduseres kraftig. 
• Vi bør om mulig arbeide for økonomisk vekst uten materiell vekst. 
• Norge har finansielle muskler som kan bli avgjørende for å få fram viktige løsninger på 

globalt nivå. Vi bør gå foran og investere i forskning og utvikling innenfor lovende 
miljøteknologier.  

• Norge bør sette i gang en storstilt satsing på økonomisk samarbeid med 
vekstøkonomier for å redusere klimagassutslippene og ta vare på naturen. 


