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Thunberg,	Chiara	Sacchi,	Catarina	Lorenzo,	Iris	Duquesne,	Raina	Ivanova,	
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Kjære statsminister: 
 
Jeg skriver på vegne av 16 ungdomsanklagere som har lagt inn en klage angående 

menneskerettighetenes innvirkning på klimaendringer foran FNs Barnerettskomité mot 
Argentina, Brasil, Frankrike, Tyskland og Tyrkia.1 Anklagerne ønsker å informere deg om at ved 
å øke olje- og gassproduksjon i møte med klimanødssituasjonen, bryter Norge med barns 
rettigheter i verden under FN konvensjon om barns rettigheter. 
 

For å opprettholde Norges forpliktelser knyttet til menneskerettigheter, samt sine 
egne forpliktelser og internasjonale og nasjonale forpliktelser til å håndtere klimaendringer, 
oppfordrer anklagerne deg til å avslutte ny fossil brenselproduksjon og å håndtere 
nedgangen i eksisterende produksjon. La olje og gass være i bakken. Ved å utvide 
Nordsjøproduksjonen, vil det bli flere tiår med klimagassutslipp, som setter alle barns 
universelle rettigheter som liv, helse og kultur, i fare. Som barn er anklagerne de som vil arve 
de verste konsekvensene av klimakrisen, og de fremtidige kostnadene for beslutningene du 
tar i dag. 

 
Norge er stolte av å være en internasjonal klimaleder. Dens beslutninger som ble tatt 

i 2015 om å gå bort fra kull, olje og gass har satt et eksempel for myndigheter og investorer 
over hele verden. Norges kraftsystem er nesten utelukkende fornybar, og Norge har den 
høyeste andelen av elektriske biler i verden.  

 
Likevel fortsetter regjeringen å støtte ny fossil brenselproduksjon, til tross for 

prognoser som sier Norge ikke vil nå sine utslippsreduksjonsmål for 2020 og 2030 under 
gjeldende retningslinjer.2 Olje- og gassutvinning utgjorde mer enn en fjerdedel av Norges 
drivhusgassutslipp i 2018, opp med 73 prosent siden 1990.3 Produksjonen fra det nye Johan 
Sverdrup-feltet alene er forventet å øke Norges daglige oljeutslipp fra 1,3 millioner fat til 1,6 
millioner i 2020 og 1,8 millioner i 2021. 4  I stedet har Norge muligheten til å halvere 
kostnadene for å oppnå 2020-utslippsmålet ved å redusere investeringer og produksjon i 
oljefeltene.5 

 
Vitenskapen er klar: Enhver ny fossil drivstoffproduksjon vil bidra til ytterligere 

katastrofal og unngåelig klimaendring. Interstatlig panel på klimaendringers 2018 

                                                 
1 Anklagernes klage er tilgjengelig på https://childrenvsclimatecrisis.org/. 
2 Climate Action Tracker (19. sept. 2019), 
https://climateactiontracker.org/countries/norway/current-policy-projections/. 
3 Statistikk for Norge (1. nov. 2019), 
https://www.ssb.no/en/klimagassn. 
4 Clifford Krauss, Oversvømmelse av olje kommer, kompliserende innsats for å bekjempe global oppvarming, The 
New York Times (3. november 2019), 
https://www.nytimes.com/2019/11/03/business/energy-environment/oil-supply.html. 
5 2019 Produksjonsgap rapport (20. nov. 2019), 
http://productiongap.org/wp-content/uploads/2019/11/Production-Gap-Report-2019.pdf. 



SIDE 3 
9. desember 2019 

 

 

spesialrapport erklærte at globale utslipp må toppes innen 2020 og reduseres med minst 50 
prosent innen 2030 for å holde seg innenfor en temperaturøkning på 1,5 °C. Ytterligere 
oppvarming, vil føre til millioner flere dødsfall og trillioner av amerikanske dollar med ekstra 
skader, kom det frem.  

 
Anklagerene kommer fra Marshalløyene, Palau, USA, Brasil, Argentina, Frankrike, 

Tyskland, Tunisia, Nigeria, India, Sverige og Sør-Afrika. De opplever selv direkte de trusler 
som kommer med hver brøkdel av en grad av global oppvarming. Skogbranner har brent 
hjemmene deres og forgiftet luften. Eksponering for smittsomme sykdommer øker; deres 
vannforsyninger trues og begrenses av tørke; stormene har oversvømt hjem og skoler; 
stigende havnivåer drukner deres hjemland; og skiftende temperaturer ødelegger 
matkildene deres og truer urbefolkningen og levebrødet deres.  
 

Den 23. september 2019 sendte anklagerne en juridisk klage til FNs Barnerettskomité 
mot fem G20-land – Argentina, Brasil, Frankrike, Tyskland og Tyrkia – for å forfølge 
klimakrisen ved å svikte utslipp og ved å fremme fossile brensler. Rettighetene som gjelder 
disse kravene gjelder for alle nasjoner, inkludert Norge, som er rettet mot 
Barnekonvensjonen for nesten tre tiår siden. 
 

Norges handlinger som fremmer fossilt brensel, som handlingene til disse fem 
respondenttilstandene, er i strid med menneskerettighetsloven. Barnerettskomitéen la 
merke til din regjering i 2018 for klimapolitikk som truer barns rettigheter. Den fremhevet 
Norges «utnyttelse av fossilt brensel» og anbefalte at Norge «øker sitt fokus på alternativ 
energi og etablerer sikkerhetstiltak for å beskytte barn», innenlands og internasjonalt, fra 
«de negative effektene av fossilt brensel». 
 

Fem menneskerettighets traktatorganer, inkludert Barnerettskomitéen, anerkjente 
samlet i september at "klimaendringer utgjør betydelige risikoer for gleden av 
menneskerettighetene" beskyttet under internasjonale traktater som Norge er en del av. 
«Unnlatelse av å iverksette tiltak for å hindre forutsigbar skade på menneskerettigheter 
forårsaket av klimaendringer, eller for å regulere aktiviteter som bidrar til slik skade», kan 
utgjøre et brudd på en statlig menneskerettighetsforpliktelser, de nevnte komiteer. For å 
overholde disse traktatene, må nasjoner «implementere og implementere retningslinjer som 
har til hensikt å redusere utslipp, som gjenspeiler den høyeste mulige ambisjonen» og «sikre 
at offentlig og	private	investeringer	er	konsistente	med	en	vei	mot	lavkarbonutslipp	og	klimaer	
i	klimastrikk.” 

 
Det betyr alle land – inkludert Norge – må «effektivt bidra til å fase ut fossilt brensel».  
 
Norges nasjonale og internasjonale forpliktelser for å begrense klimaendringer 

ytterligere, utelukker fossilt drivstoffekspansjon. Paris-avtalen, som Norge ratifiserte i 2016, 
setter et globalt mål for netto nullutslipp innen midten av århundret. Nasjonal lovgivning har 
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som mål å gjøre Norge til et «lavkarbonsamfunn» innen 2050, med utslipp 80–95 prosent 
under 1990 nivåer. Fortsatt fortsetter Norge å produsere og selge fossilt brensel, noe som 
bidrar til å hindre verden fra å nå nullutslipp fra midten av århundre. 
 

Til slutt garanterer den norske grunnloven retten til et sunt miljø for alle. Den sier at 
naturressurser skal håndteres med en langsiktig og omfattende visning av å sikre denne 
retten for fremtidige generasjoner.  
 

Klimanødssituasjonen er her. Huset vårt brenner, nå. Verden går mot 3,2 ºc 
oppvarming.6 2019 Lancet Countdown-rapporten konkluderte med at «livet til hvert barn 
født i dag vil bli påvirket av klimaendringer... i en fundamentalt endret verden.» Ytterligere 
global oppvarming vil påvirke «menneskers helse fra barndom og ungdom til voksen og 
alderdom». Økende luftforurensning vil forårsake dødsfall og skade på hjerter, lunger og 
andre vitale organer. Smittsomme sykdommer vil spre seg. Flere hyppige tørker og flommer 
vil true vannforsyningen, undergrave matproduksjon og sikkerheten og øke underernæring.   

 
Norge må respektere sitt ansvar overfor barn i hele verden. Den må bruke sitt 

internasjonale klimalederskap til alle innenlandske tiltak. Den må demonstrere hvordan en 
stor fossil brenselsprodusent og eksportør kan gå bort fra disse forurensende stoffene, noe 
som gjør at andre fossile drivstoffmotvillige økonomier kan følge. Den må avslutte søket 
etter og utnyttelse av nye olje- og gassreserver, og sette en plan for raskt å fase ut 
eksisterende produksjonsfelt. Den må slutte å prioritere kortsiktige økonomiske gevinster 
over fremtiden til barn og alle barn rundt om i verden.   

 
Vi setter pris på et svar på dette brevet innen 14 dager. 

 
Med vennlig hilsen, 
 
 
 
Michael D. Hausfeld 
Rådgiver	
 
På	vegne	av	signatarer:	
Greta Thunberg (Sverige) 
Chiara Sacchi (Argentina) 
Catarina Lorenzo (Brasil) 
Iris Duquesne (Frankrike) 
Regna Ivanova (Tyskland) 
Ridhima Pandey (India) 
                                                 
6 FNs miljøprogram utslippsgap rapport 2019 (26. nov. 2019), 
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019. 
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David Ackley, III (Marshalløyene) 
Ranton Anjain (Marshalløyene) 
Litoritu Kabua (Marshalløyene) 
Deborah Adegggress (Nigeria) 
Carlos Manuel (Palau) 
Ayakha Melithafa (Sør-Afrika) 
Raslen Jbeili (Tunisia) 
Carl Smith (USA – Alaska) 
Alexandria Villaseñor (USA – New York) 


