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En folkebevegelse for en rettferdig og effektiv klimapolitikk

Klimaendringene er ikke lenger noe som skal skje i en fjern fremtid, de er her nå. På 

Vestlandet  har vi merket både endret klima,  og hvor sårbar nettopp vår oljeavhengige 

landsdel er for fall i oljepris og annet som rammer vår største næring. 

Skal vi nå klimamålene minst mulig over 1,5 grad, må omstillingen skje i et helt annet tempo 

enn hittil. Klimapolitikk kan ikke lenger overlates til eksperter og internasjonale 

forhandlinger, i endeløse forhandlinger om kvotehandel og byrdefordeling. 

I 2017  kom rapporten ”100 000 klimajobber”, som viser at det finnes økonomisk 

handlingsrom for både å bevare den norske velferdsstaten og omstille Norge til et samfunn 

som tar klimaansvar. Det er investert store penger i petroleumssektoren og i annen 

klimafiendtlig virksomhet, som også sysselsetter mange. En nødvendig og kraftig omstilling 

for å gjøre Norge klimanøytralt, vil derfor ikke komme uten folkelig mobilisering for en 

effektiv og rettferdig klimapolitikk.

Å mobilisere en slik folkebevegelse er derfor en overhengende viktig oppgave for venstresida 

og miljøbevegelsen, i Norge og internasjonalt. 

Hordaland SV mener en slik kampanje kan bygges lokalt, men basert på noen overordnede 

klimapolitiske grep:

 Full stans i all oljeleiting, ingen nye tildelinger, avvikling av subsidier på oljeleiting. 

 En omstillingsplan for å skape nye, grønne arbeidsplasser i våre fylker. 

 En generell avgift på all plast. Plast er en stadig mer prekær forurensing, basert på fossile 

ressurser, og årsak til massiv mikroplastforurensing bl.a. gjennom slitasje på bildekk.

 Stigende karbonavgifter – så lenge fossilt er billigst, blir det brent. Klimapolitikken må ha en

grunnstein som er sosialt rettferdig, og som sørger for at alle bidrar. En forutsigbart 

stigende karbonavgift etter KAF-modell må utredes med sikte på innføring i Norge. 

 En klimasak egnet for lokal mobilisering: bilfritt sentrum, stans i motorveiutbygging, støtte 

til lokale grønne tiltak, næringsliv.



SV bør starte en intern diskusjon om hvordan vi kan bidra til å reise en folkebevegelse for 

klimaet. HSF SV mener at det bør tas initiativ lokalt for et kampanjenettverk basert på disse 

sakene. Hvert enkelt lokallag av SV bør ta kontakt med partier og folkelige organisasjoner i 

sitt nærmiljø for diskusjoner om hvordan en kan starte en slik kampanje. På kommune- og 

fylkesnivå bør dette skje i samarbeid med miljøbevegelsen, fagbevegelsen og andre, med 

sikte på å bygge allianser med politisk slagkraft og tydelige krav basert på den faktiske 

kunnskapen om klimabudsjettet og hva det krever. Det politiske grunnlaget må være skarpt 

nok til at det er egnet til å mobilisere – ikke med slagord som «gjør noe nå». 


