
Vi må handle nå! 1 

NTL Ung ønsker en bærekraftig utvikling der hensynet til miljø og rettferdig fordeling mellom fattige 2 
og rike land setter rammen for økonomisk vekst og forbruk. De overordnede målene i klima- og 3 
miljøpolitikken setter grenser for hvor mye det private forbruket kan øke. NTL Ung går derfor inn for 4 
at deler av veksten i verdiskaping tas ut i kortere arbeidstid eller andre velferdsgoder framfor økt 5 
kjøpekraft. Forbruks- og produksjonsmønstrene må legges om i hele verden. Bevaring av biologisk 6 
mangfold og reduksjon av klimagassutslipp er overordnete mål som må legge føringer på tvers av 7 
ulike sektorer. 8 
 9 
For å lykkes med det grønne skiftet trenger vi både en omstilling av eksisterende arbeidsplasser, og å 10 
skape nye grønne arbeidsplasser. Omfanget og behovet for en omlegging av produksjons- og 11 
forbruksmønstre er så stort at bare fellesskapet og staten kan stå for de langsiktige investeringene. Vi 12 
avhengig av en aktiv statlig virkemiddelpolitikk som legger til rette for at bedrifter ser seg tjent med å 13 
bli mer miljøvennlig. Rettferdig fordeling mellom land og mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er 14 
en forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet. 15 
 16 
Offentlig sektor står for planlegging og regulering av de fleste omfattende prosjekter i Norge, som 17 
kan ha store positive og negative konsekvenser for klimautslipp. Vi kan ikke fortsette å planlegge 18 
samfunnet uten å ta inn over oss at endringer er nødvendige, og at vi kan lykkes i de internasjonale 19 
klimaforhandlingene. Klimahensyn må utredes for alle nye prosjekter. Dette kan gjøres ved at alle 20 
nye tiltak i offentlig regi skal synliggjøre lønnsomheten med en karbonpris som muliggjør 21 
togradersmålet. 22 
 23 
Norsk oljesektor er ikke bare den største bidragsyteren til klimagassutslipp, men er en av de største 24 
bidragsyterne til det norske velferdssystemet. Det er derfor viktig at eksisterende oljevirksomhet i 25 
størst mulig grad forblir i offentlig eie og forvaltes av det offentlige. NTL Ung-konferansen ønsker at 26 
det opprettes et eget nasjonalt investeringsfond til utvikling av fornybar energiteknologi som vil 27 
kunne bidra til å sikre fortsatt høy sysselsetting i overgangsfasen til nullutslippssamfunnet. NTL Ung 28 
ønsker derfor å stanse all aktivitet som fører til økt olje- og gassvirksomhet. Vi er derfor sterkt imot 29 
petroleumsaktivitet i Arktis og utdeling av flere konsesjoner i olje- og gassektoren. 30 
 31 
Norge må være i front når det gjelder å støtte internasjonale tiltak. Regnskogsatsingen må styrkes og 32 
overføring av miljøteknologi til utviklingsland vil kunne bidra til å gjøre dem i stand til å sikre 33 
befolkningen nødvendig velferdsøkning på en bærekraftig måte. Internasjonale kvotesystemer kan 34 
ikke være en sovepute for ikke å gjennomføre utslippskutt nå. 35 


