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Framtiden i våre henders innspill til Rio + 20 konferansen
Takk for mulighet til å komme med innspill til arbeidet med Rio+20.
Framtiden i våre hender er bekymret for at Rio+20 konferansen vil prøve å gape over
for mye. Skal Rio-konferansen munne ut i noen konkrete resultater bør antall temaer
og saker begrenses. Vi er positive til at “grønn økonomi” er valgt som overbygning på
konferansen, men vil advare mot putte alt som er av miljø- og utviklingspolitiske
temaer inn under begrepet.
Vi mener at den norske delegasjonen primært må jobbe for at begrepet grønn
økonomi blir definert i forkant av møtet, og at definisjonen ikke blir så vid at den blir
meningsløs.
Vi fikk forståelse på et tidligere møte at det var skepsis i UD for å presse på for en
definisjon. Vi mener da at en sekundær strategi bør være å jobbe for å begrense
antall temaer som skal diskuteres. Det betyr å vurdere egne forslag kritisk med tanke
på om de bygger opp om grønn økonomi, og fremme et krav om at de som melder inn
temaer må begrunne hvorfor dette er ”grønn økonomi”.
Innspill til definisjon
Framtiden i våre hender mener ”grønn økonomi” betyr å innrette økonomien på en
måte som gjør at vi ikke overbelaster jordas biokapasitet eller bidrar til farlige
klimaendringer. En grønn økonomi forutsetter også en mer rettferdig fordeling av
verdens ressurser. Denne forståelsen lå i stor grad til grunn da begrepet ble brukt i
forbindelse med finanskrisen i 2008-2009: Vi skulle bygge opp igjen økonomien på en
måte som fremmet grønt forbruks- og produksjonsmønster.
Store forskjeller på behov og virkemidler i ulike land
Framtiden i våre hender er kritiske til den vekstdrevne økonomien i rike land. All empiri
har vist at det er et tett forhold mellom utslipp og ressursbelastning og økonomisk
vekst. En rapport fra forskerne Hertwich og Peters (Carbon footprint of nations) viser
at klimautslippene øker med 81 prosent når kjøpekraften dobles. Grønn vekst er mulig
med radikale tiltak, men selv ikke veksten i norsk økonomi kan kategoriseres som
grønn. Da er totaløkonomien enda lenger unna å kunne kalles for grønn. For jordkloden
holder det ikke at utslippene og ressursbelastningen per enhet synker.
Klimagassutslippene bør jo reduseres med 80-90 prosent innen 2050 og
ressursbelastningen bør også reduseres kraftig.
Men det er stor forskjell på hva høyinntektsland som Norge, mellominntektsland og
lavinntektsland trenger. De minst utviklede landene (MUL) trenger definitivt økonomisk
vekst. Det er fint hvis veksten er grønn, men de fattigste landene bør etter vårt syn i
hovedsak få konsentrere seg om utvikling. I den grad de fattigste landene skal ha en
lavkarbonøkonomi eller en økonomi med et lavt økologisk fotavtrykk, må rike land
bidra sterkt til å finansiere det.

Den grønne økonomien
Hovedansvaret for å skape en grønn økonomi bør derfor ligge hos rike land og
mellominntekslandene (som også inkluderer Kina og India)
Vi mener at Rio-konferansen bør diskutere og komme med en slutterklæring på
følgende temaer innenfor grønn økonomi:
•
Grønn skattlegging
•
Utfasing av miljøskadelige subsidier til fossil energi og miljøskadelig landbruk.
Bort med økonomiske og andre særfordeler til energikrevende industri.
•
Større bevilginger til energieffektivisering, grønn infrastruktur, ny fornybar
energi og miljøforskning via offentlige budsjetter.
•
Incentivordninger for å skape nye grønne arbeidsplasser
•
Grønn utlånspolitikk i Verdensbanken og andre institusjoner
•
Kortere arbeidstid framfor vekst i kjøpekraften. Det gir mindre arbeidsledighet,
større utjevning og bedre miljøregnskap.
•
Skatt på finanstransaksjoner og andre reformer av finanssektoren.
Målet på om virkemidlene fungerer, er resultatene. Resultatmåling er viktig og bør
inngå i debattene og slutterklæringen.
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