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Til: Statsminister Erna Solberg 

          Oslo, 17. september 2019 

 

Brev til Statsminister Erna Solberg om FNs klimatoppmøte i New York  
 

Straks skal du ut på en av ditt livs viktigste reiser, og hva du pakker i kofferten din vil være med å avgjøre 

vår felles fremtid. FNs generalsekretær António Guterres har erklært klimakrise og invitert til toppmøte i 

New York 23. september. 

 

De nasjonale klimamålene som er meldt inn til FN dekker kun en femtedel av de kuttene som må til for å nå 

Parisavtalens mål. Ett år før løftet om 100 milliarder dollar i klimafinansiering per år til utviklingsland skal 

innfris, har vi kun kommet opp i halvparten. På COP24 i 2018 skulle ambisjonsøking være i fokus, men 

glimret likevel med sitt fravær. Derfor inviterte en rystet Guterres til klimatoppmøte, og han har understreket 

at de som bare snakker ikke er velkomne, at nå er det nye klimamål og ny klimafinansiering som må på 

bordet. 

 

I New York forventer Guterres at du skal presentere den delen klimakutt og klimafinansiering som Norge 

må legge på bordet for å ta sin del av ansvaret for Parisavtalens mål. Ifølge beregninger fra Stockholm 

Environment Institute betyr det minst 53% kutt hjemme innen 2030 i forhold til 1990. FNs generalsekretær, 

EU-parlamentet og progressive EU-land fremmer et mål på minst 55%, og Danmark, Sverige, Tyskland og 

Storbritannia har allerede vedtatt mer ambisiøse mål. I Granavolderklæringen er hele din regjering enig om 

at Norge skal vedta et mål på 55% dersom EU gjør det. Nå er det på tide å gå fra klimasinkenes til 

klimaledernes side. Selv om det er tungt, er du nødt til å pakke et nytt mål om minst 53% kutt i hjemlige 

utslipp i kofferten til New York. Gjør du dette, vil jubelrop fra skolestreikende ungdom og klimabrølende 

voksne og besteforeldre hjelpe deg å bære kofferten hele veien til New York. 

 

På COP24 fikk Norge ros da vi lovet å doble støtten til Det grønne klimafondet (GCF), som er verdens 

hovedmekanisme for klimafinansiering. Rosen ble imidlertid til ris da det ble kjent at dette ikke var en ny 

dobling, men en gjentakelse av et løfte fra Paris i 2015. For at fattige land skal kunne gjennomføre sine 

klimakutt, og tilpasse seg klimaendringer de ikke har bidratt til, men allerede rammes hardt av, er de lovet 

klimafinansiering. Men løftet er langt fra innfridd, og to tredjedeler av finansieringen har dessuten kommet 

som lån, noe mange av landene ikke har råd til. Trump har trukket USAs finansiering til GCF, og 

situasjonen er derfor alvorlig. 

 

Det eneste riktige Norge kan gjøre nå er å love å doble finansieringen på nytt i New York. Dette ville være i 

tråd med beregninger av hva Norge må bidra med ved fondets påfylling i høst, for å bidra rettferdig til 

Parisavtalens mål. Dessuten vil det snu trenden som Norge har hatt siden 2013 som viser minkende 

klimafinansiering. 

 

Det gjelder ikke bare lenger å dele for å skape, men å dele for å overleve. Det gjelder å redde de 

økosystemer og den matproduksjon som menneskeheten trenger, og sikre tilpasning som redder 

mennesker fra tørke, flom, store folkeflyttinger og konflikter om ressurser. Det er en investering og en 

livsforsikring som vil koste langt mindre enn skadene hvis vi ikke gjør den1. 

                                                
1
 Global Commission on Adaptations GAN-report 2019 states: "Specifically, our research finds that investing $1.8 

trillion globally in five areas from 2020 to 2030 could generate $7.1 trillion in total net benefits." 
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I New York trenger vi deg som en tydelig motpol mot stemmer som Trump, Bolsonaro og Salman av Saudi 

Arabia, som benytter enhver anledning til å undergrave klimavitenskapen og internasjonalt samarbeid for å 

forhindre den varslede katastrofen, beskytte de sårbare, og finne løsninger som vil gagne oss alle. Derfor 

ber vi deg om å pakke kofferten med politikken og verktøyene vitenskapen viser at du trenger for å gjøre 

Norges del, og bære den med hevet hode inn til FNs hovedkvarter den 23. september. 

  

Huskelapp til pakking av kofferten til New York: 

 

-          Et nytt norsk klimamål om å kutte nasjonale klimagassutslipp med minst 53% innen 2030. 

-          Løfte om en dobling av finansieringen til Det grønne klimafondet fra 800 millioner til 1600 millioner 

NOK ved fondets påfylling i høst. 

 

Vi ønsker deg masse lykke til og god tur! 

 
Med vennlig hilsen 
 
Kathrine Sund-Henriksen (sign), Daglig leder, Forum for utvikling og miljø – et nettverk av over 50 norske 
organisasjoner 
 
Berit Hagen Agøy (sign), Generalsekretær, Mellomkirkelig råd 
 
Silje Ask Lundberg (sign), Daglig leder, Naturvernforbundet 
 
Bård Vegar Solhjell (sign), Generalsekretær, WWF Verdens naturfond 
 
Jan Thomas Odegard (sign), Daglig leder, Utviklingsfondet 
 
Anne Cathrine Uteng da Silva (sign), Generalsekretær, FN-sambandet  
 
Hege Skarrud, Leder (sign), Spire 
 
Embla Regine Mathisen (sign), Leder, Changemaker 
 
Annabelle Lefébure-Henriksen (sign), Daglig leder, Fairtrade Norge 
 
Fredrik Glad Gjernes, Leder (sign), KFUK-KFUM Global 
 
Steinar Winther Christensen (sign), Leder, Besteforeldrenes klimaaksjon 
 
Martha R. Skretteberg (sign), Generalsekretær, Caritas 
 
Liss Schanke (sign), Talesperson for styret til Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) 
 
Øyvind Eggen (sign), Generalsekretær, Regnskogsfondet 
 
Henrik Mathias Hvaal (sign), Daglig leder, SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk 
 
Gaute Eiterjord, Leder (sign), Natur og ungdom 
 
Anja Bakken Riise (sign), Framtiden i våre hender 
 
Benedicte Giæver (sign), Direktør, NORCAP – Flyktninghjelpens beredskapsstyrke 
 


