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NÅR ER «ETTER OLJA»?
Før 2050.

Oljealderen er snart slutt. Ikke fordi olje- og gassressursene  
tar slutt, men fordi vi må la dem ligge av hensyn til klimaet. 

Minst to tredjedeler av oljen, gassen og kullet som allerede  
er funnet i verden må bli liggende ubrent under bakken 
hvis vi skal greie klimamålene. 

Så mye kan vi slippe ut: Så mye har vi funnet:

Kilde: Carbon Tracker Initiative og FNs klimapanel (2013)
Tallet i den høyre boblen er blitt lavere i 2015.
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NOK TOMPREIK!
Alle politikere sier at klima er «vår tids største utfordring». 
Likevel øker utslippene. Både røde og blå regjeringer  
satser på mer olje og gass, flere motorveier og økt  
materielt forbruk.

Vi har fått nok av politikere som gambler med framtida vår.

De Grønne vil gi det norske oljeeventyret en lykkelig slutt. 

Vi vil:

   Gradvis fase ut norsk fossilindustri på 20 år.

     Skape minst 100.000 klimajobber, både til lands  
og til havs.

   Sørge for at Norge får en skikkelig klimalov.

     Bruke en andel av oljeformuen til grønn omstilling i det 
globale Sør.
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FRA FOSSILT TIL FORNYBART
Grønn politikk handler om å skape muligheter for mer 
mangfold og oppfinnsomhet. Vi vil ikke at Norge skal være 
avhengig av én industri, som ødelegger livet på jorda. 

Vi lever i et langstrakt, vakkert land, som er rikt på  
fornybare ressurser, natur og smarte folk.

Vi kan skape en bærekraftig framtid, og tusenvis av klima-
jobber, ved å ta vare på og investere i disse ressursene.

De Grønne vil investere i løsningene, ikke mer av  
problemet. 

Vi vil:

   Avvikle de økonomiske fordelene til oljeindustrien.

    Gi mer enn 10 milliarder til grønn omstilling i Norge.

     Satse på fornybar energi og nye næringer på områder 
hvor Norge har spesiell kompetanse og naturgitte 
fortrinn.

    Satse på småbedrifter og selvstendig næringsdrivende, 
gjennom blant annet bedre skatte- og trygdeordninger. 

    Gi mer til forskning og utvikling av miljøvennlig tekno-
logi, både innen fornybar energi, jord- og skogbruk, 
fiske, industri og transport. 
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ET NYTT EVENTYR TIL HAVS
Fornybar energi er kommet for å bli. Hvis vi vil være med, 
må vi henge på!

Vi har en forblåst kyst, og kompetanse fra oljeindustri og 
maritime næringer. Ved å satse på havvind kan vi starte et 
nytt grønt industrieventyr.  Vi kan levere varer og tjenester 
til havvindparker i hele verden.

Det er bra for klima, skaper jobber, og er en stor mulighet 
for norsk næringsliv.

Havvindteknologien er moden, det som mangler er  
politikere som tør å satse. 

Vi vil:

    Lage et hjemmemarked for havvind, og stille med  
risikokapital og gode økonomiske rammebetingelser.

    Etablere et større demonstrasjonsanlegg for flytende 
havvindmøller.

    Lage en nasjonal plan for utbygging av havvind, og lyse 
ut havblokker for fullskala kommersielle havvindparker.

    Innføre en ordning med innmatingstariffer, som  
garanterer en fast pris for strømmen og utløser  
investeringer.
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FLERE LØSNINGER
Det finnes ikke bare ett godt svar på «Hva skal vi leve av 
etter olja?»

 - det finnes mange!

Vi vil satse på:

   Bærekraftig fiske og havbruk.

    Skipsfart og nullutslippsteknologi for skip og ferger.

   Bærekraftig og dyrevennlig jordbruk.

   Klimasmart landbasert industri.

     Bærekraftig skogbruk og biogass.

   Naturkartlegging og økoturisme.

     Solenergi, bølge- og tidevannskraft, geotermisk energi, 
batteriteknologi og andre fornybare løsninger.

   Utslippsfri transport, kollektivtrafikk og jernbane.

    Informasjon- og kommunikasjonsteknologi.

    Kunnskap, forskning og utvikling.

   Innovasjon, gründere og småbedrifter.

Les mer på gronnungdom.no/politikk
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@gronnungdom 
www.gronnungdom.no
facebook.com/gronnungdom

Illustrasjoner av om
byggeriet // Tekst av grønn ungdom
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