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Trump mot Pensjonistpartiets miljøsyn
«Twitterpresident» Donald Trump har trukket USA fra Parisavtalen. Avtalen legger
rammer for reduksjon av CO2-utslippene, noe som skal bidra til at gjennomsnittstemperaturen ikke øker mer enn 1,5 0 C. Så langt hadde 180 land forpliktet seg på
avtalen. Spørsmålet nå er hva som skjer etter at USA har trukket seg ut?
Europa har gjennom sine fremste toppledere uttrykt stek motstand overfor utspillet fra den
narsissistiske twitterpresidenten. At FNs miljøtalsmann, Erik Solheim, ikke tar det så tungt,
er bare trist og leit. Å tro at den teknologiske utviklingen vil gå sin gang uansett hva Trump
foretar seg eller ikke, og at dette vil skje fort, er langt fra den innstillingen han hadde som
SV-sjef i sin tid, og bl. a. svært lite analytisk med hensyn til hva som vil skje i forhold til fred,
sikkerhet og maktkonsentrasjoner rundt om i verden. Og hva vil for eksempel skje med
forskermiljøene? Dette er ting han ikke gir svar på, så langt jeg kan se.
Pensjonistpartiet har i prinsipp- og handlingsprogrammet gått inn for de forpliktelsene
Norge må ta i henhold til Parisavtalen. Det går ikke an å ta risken på en global oppvarming
som blant annet kan, og sannsynligvis vil, føre til øket havnivå. For Norges kystbyer vil dette
medføre store utfordringer og skade. Men verre enn det; land og landområder vil forsvinne
og mennesker jages på flukt. Vi vil også få et endret klimamønster med mindre matproduktivt
areal, noe som i sin tur vil føre til at millioner på millioner av mennesker dør i mangel på mat.
Pensjonistpartiet tror det er nødvendig at alle land på kloden deltar i dette arbeidet. Og for
oss i Norge er det viktig å bidra på vår måte. Vi må for eksempel ta inn over oss at det er
nødvendig å la en stor del av gjenværende oljeressurser bli liggende der de er. I stedet må
vi sette alle kluter til for å skape fornybar energi, et arbeid som staten plikter å støtte. Av de
mer jordnære tiltakene må vi få en intensiv utbygging av kollektivtransporten slik at persontrafikken kan overføres til tog og buss. Det vil gi et vesentlig bidrag til mindre CO2-utslipp.
Et annet og mer kontroversielt tiltak kan være økte priser på forurensende varer og tjenester.
Dette kan også utvides til å ilegge «forurensningstoll» på varer fra land som ikke produserer
klimavennlig. Om flere følger etter med slike tiltak, vil land som USA bli rammet hardt. Her
må en rett og slett ha mot nok til å finne gode løsninger.
Det er tross alt klodens og våre etterkommeres framtid det står om.
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