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100 mrd dollar er ikke nok 
 
Norges Naturvernforbund vil gratulere deg med det viktige vervet i FNs høynivå gruppe for 
klimafinansiering. Arbeidet gruppa skal gjøre blir uten tvil viktig for å få framgang i de 
fastlåste klimaforhandlingene.  
 
Målet for arbeidet er å skaffe tilveie 100 mrd dollar som ble lovet under forhandlingene i 
København. Det er viktig å være klar over at 100 mrd dollar på langt nær er nok til å 
finansiere alle de nødvendige utslippskuttene og tilpasningstiltakene verden står ovenfor. 
Derfor må de 100 mrd dollarene som dere nå skal finne, komme i tillegg til de pengene både 
stater og næringsliv allerede bruker på klimatiltak. Og de må utløse nye friske 
klimainvesteringer.  
  
Forslaget om skatt på internasjonal fly og skipsfart vil kunne være en god måte å skaffe 
penger raskt for å øke den globale innsatsen mot klimaendringene. Her kan Norge og andre 
land gå foran også. Vi kan innføre en avgift på all internasjonal luft- og skipsfart til og fra 
Norge. Den tidligere svenske sosialdemokratiske regjeringen hadde planer om å innføre en 
slik avgift for internasjonal luftfart til og fra Sverige, men forslaget ble dessverre ikke fulgt 
opp av den nye regjeringen.  
 
Det er også viktig at dere i arbeidet understreker at i-landene har en todelt forpliktelse. De må 
både foreta store utslippskutt på hjemmebane og i tillegg sikre en stor del av 
klimafinansieringen som trengs i utviklingsland. Dagens kvotesystemer hvor i-land betaler for 
tiltak i sør mot å få utslippsrettigheter i retur tar ikke hensyn til denne todelte forpliktelsen.  
 
Naturvernforbundet mener pengene som ble lovet i København kan spille en viktig rolle i å 
sikre finansiering for utslippskutt i utviklingsland. Men vi håper dere er tydelige på at disse 
pengene er langt fra nok til løse klimakrisen, at pengene skal komme i tillegg til det vi alt 
bruker til å bekjempe klimakrisen og at midlene som skaffes tilveie ikke medfører noen rett til 
økte utslipp for rike land.  
 
Med vennlig hilsen 

 
Lars Haltbrekken 
Leder 
Norges Naturvernforbund 
 


