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Nødvendige klimaprotester 

Vedtatt av SVs landsstyre 28. mars 2019.  

 

Etter at Greta Thunberg startet sin klimastreik har en ny bevegelse spredd seg raskt i hele verden. 

Barn og unge verden over som streiker mot klimapolitisk handlingslammelse er i ferd med å bli det 

viktigste som skjer 2019. I Norge har over 40 000 deltatt i streikene. Protestene vil prege hele dette 

århundret. Ungdom sier i fra, det er deres framtid det står om, det er de som vil leve med 

konsekvensene av klimaendringer som blir stadig mer alvorlige. 
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Ingen av oss som er voksne i dag kan se disse ungene i øynene og si at vi gjør nok. Det er et stort gap 

mellom uttalte og vedtatte klimaambisjoner og vedtatt klimapolitikk. I Norge må klimagassutslippene 

mer enn halveres innen 2030, men vedtatt klimapolitikk gir ikke mer enn 13 prosent reduksjon de 

neste 10 årene. Høyre/FrP-regjeringen setter stadig nye rekorder i tildelinger av nytt areal og 

tillatelser til oljenæringen, og for de fleste er norsk klimadebatt blitt uforståelig og utilgjengelig. 

 

SV støtter ungdommens klimastreik. Det er en legitim og helt nødvendig protest mot politikken som 

føres og som gir fortsatt høye klimagassutslipp. Av regjeringspartiene får klimaengasjerte barn og 

unge høre at de burde bli på skolen, men at deres engasjement lover godt for framtida. Men de som 

nå streiker verden over ber ikke om gode ord. De ber om handling. De vet at de ikke har tid til å vente 

til de en dag skal ta over styringen, deres framtid avgjøres nå.  

 

På praktisk talt alle områder fins tiltakene som kan ta oss til nullutslipp.  Det er mulig å nå 

forpliktelsen i Parisavtalen, det er mulig å lykkes med en omstilling fra oljenasjon til en klimanasjon. 

Vår tid er et kappløp mellom klimaendringer og klimakamp. De unges klimakrav må møtes av en 

kraftfull klimapolitikk som kutter utslippene nå.   

 


