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Klima
Omfattende klimaendringer truer framtida for menneskeheten slik vi kjenner den. Global
oppvarming utgjør en trussel mot biomangfoldet på jorda og i havet. Verdens energiforbruk må
dreies bort fra fossile energibærere og over til fornybare ressurser. Teknologiutvikling er avgjørende
for overgang fra fossile til fornybare energikilder i industrien. Statlige midler må brukes på forskning,
utvikling, demonstrasjons- og pilotprosjekt som støtter opp under det grønne skiftet.
Fagbevegelsen må være pådriver for en klimavennlig næringspolitikk og for et karbonnøytralt
samfunn. Løsningen på klimaproblemene forutsetter sterk politisk styring, og kan ikke overlates til
markedskreftene alene. De største utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, industri,
veitrafikk og annen transport. Elektrifisering av disse sektorene vil bidra til reduserte utslipp og økt
verdiskaping. Utviklingen i retning økt fornybarhet må stimuleres ytterligere.
For å redusere klimaproblemene er det nødvendig med omfattende omstillinger i samfunnet.
Aktiviteter som skader klimaet må reduseres, mens fornybar energi, energisparing og miljømessig
bærekraftige aktiviteter må bygges videre ut.
Norge og andre industriland har til nå stått for det meste av klimagassutslippene, og har dermed et
hovedansvar for å forhindre en klimakrise. Utviklingsland må gis mulighet til å utvikle sin økonomi
innenfor de rammer en ansvarlig klimapolitikk setter.
100.000 klimajobber
Det er de fattigste landene og de fattigste i de rike landene som blir hardest rammet av
klimaendringenes negative effekter. Klarer vi ikke å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader, vil
millioner av mennesker miste både hus, jobb og næringsgrunnlag. Til nå ligger vi langt etter dette
målet, så det trengs omfattende innsats for å hindre klimakatastrofen. Raskere omstilling av økonomi
og næringsliv er derfor høyst nødvendig. Dette kan bare skje dersom de ansattes interesser ivaretas
fullt ut i omstillingsprosessene og det skapes nye klimavennlige arbeidsplasser. De ansattes
omfattende kompetanse innen bl.a. olje- og gassutvinning må tas i bruk for å styrke den nødvendige
omstillingen. Fagbevegelsen må mobilisere sin styrke fullt ut for å sikre en slik rettferdig og
nødvendig utvikling.
NTL Sentralforvaltningen skal arbeide for:
•
klare mål for innenlands utslippskutt.
•
å erstatte innenlands bruk av fossilt brensel med fornybar energi.
•
at utvinningstakten i petroleumsindustrien reduseres.
•
varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og andre særlig sårbare
områder på norsk sokkel.
•
økte midler til forskning og utvikling av teknologi for produksjon av ren fornybar energi.
•
å øke andelen fornybar energi gjennom blant annet økt satsing på offshore vind- og
bølgekraft.
•
at tungtrafikk overføres fra vei til bane og sjø.
•
at staten som innkjøper tar klima- og miljøhensyn.

