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KLIMAVALG 2013 
Framtida til de oppvoksende 
generasionene er helt avhengig av · 
de valgene vi tar i dag! 

Klimavalg 2013 er en allianse av nær 50 organisasjoner 
fra fagbevegelsen, arbeidsgivere, akademikere, kirke
Norge og miljøbevegelsen som ønsker å mobilisere 
norske politikere og velgere fremover mot stortings
valget til å ta grep for å unngå farlige klimaendringer. 
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BEDRE FØRE VAR ... 
Vi må velge hvilken framtid vi ønsker for 
iorda vår. 

FNs klimapanel anslår at temperaturen på jorda kan stige 
med opp mot 6 grader i dette århundret dersom vi ikke 
reduserer utslippene av klimagasser. Hvis vi vil unngå 
irreversible klimaendringer må vi handle nå. Om Norge 
skal ta sin del av ansvaret er det helt nødvendig å kutte 
Norges utslipp på hjemmebane, redusere utvinnings
tempoet på olje og gass, og legge til rette for at folket kan 
leve klimavennlige liv. Det er billigere å redusere klima
gassutslippene i dag enn å ta kostnadene av global opp
varming senere. De politikerne som velges må ta grep. 

FOTO: Natur og Ungdom / Ann Christin Jacob 

VI HAR ET ANSVAR 
Solidaritet på tvers av generasioner og 
landegrenser. 

Temperaturen på kloden vår stiger, og vi ser allerede i dag 
mer ekstremvær som orkaner, mer regn og flom, mer tørke 
og kaldere vintre. Klimaendringene er her nå, og de ram
mer de fattigste landene hardest. Det er de rike landene som 
har sluppet ut 70 % av de akkumulerte utslippene, og vi 
slipper fortsatt ut mer enn tre ganger så mye per hode som 
fattige land. Norge må ta sitt historiske ansvar og jobbe for 
å kutte utslipp på hjemmebane i tillegg til å hjelpe fattige 
land med å tilpasse seg klimaendringene. Vi må også jobbe 
for en rettferdig og ambisiøs internasjonal klimaavtale. 
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VI SKAPER FRAMTIDA 
Vi har muligheten til å gjøre en forskjell, 

Det er nå viktigere enn noen gang at land, byer, 
næringsliv og fo lk flest gjør hva de kan for å frivillig 
redusere utslipp av klimagasser. Vi må stå sammen 
og kreve politikere og en politikk som tar solidaritet 
mellom generasjonene på alvor, og straks griper tak i 
vår tids største utfordring; å lukke det veldige gapet 
mellom de klimatiltakene som er nødvendige og de 
som faktisk blir iverksa tt! 

KLIMAVALG 2013 - TILSLUTTEDE ORGANISASJONER 
4H Norge, Areopogos, Arkitekter for klima, Attac Norge, Besteforeldrenes kli ma• 

/ aks jon, Bærekraftig Follo, CAN jConcerned arti sts Norway), Changemaker, Concerned 
Artists N orway, Concerned Scientists Norway, Den Evangelisk lutherske Frikirke, Den 
ka tolske kirke, Den norske kirke, Den norske kirkes presteforening, Det Norske Diakon
forbund, Det norske misjonsselskap, Digni, Dyrevernalliansen, EVU (Electric vehicle 
Union), FOKUS - Forum for kvinner og utvi kling, Folkeaks jonen oljefritt loVeSe, Fore
ningen for Ressursbasert Økonomi , Forfatternes klimaaksjon - § 11 0 b, For Jern bane, 
Forum for Utv ikli ng og Mil iø, Fram tiden i Våre Hender, Frelsesarmeen, Fri ki rkens Barn 
og Unge, Greenpeace N orge, Grønn Hverdag, Grønt Nettverk Larvik, HimalPartner, 
Holi stisk Forbund, Human istforbundet, Koteketforeningen, Kirkens Bym ision Oslo, Kirk
ens Nødhjelp, Kvinner Frivillige Beredskap, LO i Oslo, MAJOBO !Mat og jord der du 
bor), Metod istkirken, Mi ljøagentene, Mis jonsalliansen, N atur og Ungdom, Naturvern
forbundet, NOAH • for dyrs rettigheter, Norges Bygdekvinnelog, Norges KFUK-KF UM, 
Norges KFUK-KFUM Global, Norges KFUK-KFUM Speiderne, Norges Kristelige Student• 
forbund, Norges Sosiale Forum, Norges speiderforbund, NORME, Norsk Bonde- og 
Småbrukar lag, N orsk fj ernvarme, N orsk Geofysisk Forening, Norsk fjernvare, Norsk 
hydrogenforu m, Norsk Klimanettverk, Norsk kli mostiftelse, Norsk nettverk for kli ma og 
helse, Norsk skuespillerforbund, Norsk Solenergiforening, N orsk Zoologisk Foren ing, 
NORWEA jWind, Wove, Tide), NTL Sentralforvaltningen, Norwea, O ikos - Økolog isk 
Norge, Parat, Raftostiftelsen, RE :ACT, Regnskogsfondet, Skaperverk og bærekraft, SMM -
Samarbeid Menighet og M isjon, Sofieprisen, Spire, Stefanusalliansen, Sti fte lsen Korsvei, 
Stopp oljesponsi ng ov norsk kulturliv, Syklistenes landsforening, Utviklingsfondet, Vennenes 
Samfunn Kvekerne, Vennskap N ord/Sør, WWF, Zero Emission Resource Organizalion . 

BLI MED I KAMPEN 

OG KREV: 
■ Kutt i norske utslipp i henhold til FNs 

anbefalinger 

■ At begrepet klimarettferdighet gis 
konkret innhold 

■ Økt satsing på ny næringsutvikling 
gjennom grønne arbeidsplasser 

■ Redusert tempo i oljeutvinningen 

■ Tilrettelegging for at norske innbyggere 
kan giør~ kl[mavennlig,y. valg 

■ En klimapolitikk som tar solidaritet 
mellom generasjonene på alvor 

"tes mer på www.klimavalg20l3:oo 
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