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 DEBATT

25 kulturpersonligheter og akademikere:
Vi støtter skolestreiken

Vi nekter å la fremtidige generasjoner arve en døende planet fordi vi unnlot
å handle nå.

Under artikkelen er en oversikt over hvem som signerer oppropet.

En forbrytelse mot livet på Jorden er i ferd med å finne sted. Den sjette

masseutryddelsen av arter pågår, og det globale økosystemet går mot et

sammenbrudd om vi ikke handler omgående.

Millioner av mennesker, dyr og økosystemer er allerede berørt.
Livsgrunnlaget på planeten Jorden er truet.

I dag streiker skoleelever over hele Europa og i verden ellers for å kreve

politisk handling mot klimaendringene som truer deres fremtid. De ber de

voksne ta ansvar. Vi kan ikke la dem kjempe alene.

I solidaritet med skolestreiken stiller vi oss bak det globale klimaopprøret og

tilslutter oss opprørserklæringen til Extinction Rebellion Norge.

Opprørserklæring
Grunnlovens § 112, første ledd:

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres
ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for
etterslekten.

Vi holder følgende for å være sant: Menneskeheten står overfor en trussel

uten sidestykke i historien.

En trussel som, dersom den ikke takles umiddelbart, vil komme til å ødelegge

det kjæreste vi har: det rike og mangfoldige livet på Jorden og fremtiden til

kommende generasjoner.

Vitenskapen er utvetydig: Vi er inne i verdens sjette masseutryddelse, og vi vil

rammes av katastrofer om vi ikke handler raskt og resolutt. Biologisk

mangfold utraderes verden over. Havene våre forgiftes og forsures, og de

stiger. Flom og ørkenspredning vil gjøre enorme landområder ubeboelige og

føre til massemigrasjon.

Økende hungersnød og tørke
Klimasammenbruddet er begynt. Det vil komme flere skogbranner,

uforutsigbare ekstremstormer, økende hungersnød og tørke. Økosystemer vil

kollapse, og tilgangen på mat og ferskvann vil bli svekket.

Dette vet vi. Vi vet også at vi kun kan bruke en brøkdel av kjente reserver av

fossil energi, om global oppvarming skal holdes under to grader Celsius.

Likevel fortsetter Norges olje- og gassindustri å bygge ut nye felt og lete etter

fossile forekomster i stadig mer sårbare områder. Globale og norske utslipp

av klimagasser har økt siden FNs klimakonvensjon trådte i kraft i 1992, til

tross for at det har vært enighet om innsats mot drivhuseffekten i snart 40 år.

I dag er Norge, med sine fem millioner innbyggere, verdens syvende største

eksportør av CO₂-utslipp.

Dagens episode av Aftenposten-podcasten Forklart handler om
klimastreiken:

Vår plikt å handle nå
De økologiske krisene som allerede rammer både folk og land, og planeten og

dens dyreliv, kan ikke lenger ignoreres, fornektes eller forbli ubesvart av noe

menneske med ærefrykt for livet, med evne til rasjonell tenkning, etisk

bevissthet eller moralsk ansvarsfølelse.

Det er derfor vår plikt å handle nå, for å ivareta våre barns sikkerhet og

velferd og for å beskytte selve livet på Jorden.

Les også: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kritiserer
klimaoppropet: - Ser de selv den antidemokratiske retorikken
de bruker?

I samsvar med vår samvittighet og vår fornuft erklærer vi et opprør mot

regjeringen og de medansvarlige og handlingslammede institusjonene som

truer vår felles fremtid.

Styresmaktenes bevisste medvirkning til ødeleggelse av naturen er i strid med

folkeviljen og har satt allmennhetens interesser til side til fordel for kortsiktig

gevinst og privat profitt.

Når myndighetene og loven ikke kan garantere tilstrekkelig beskyttelse av

etterslektens livsbetingelser, er det borgernes rett å forsøke å gjenopprette et

ansvarlig folkestyre og fremskynde de løsningene som er nødvendige for å

avverge katastrofen. Det er ikke bare vår rett, men vår plikt å gjøre opprør.

Vi krever å bli hørt
Med dette erklærer vi samfunnspakten for å være brutt, ugyldiggjort av

myndighetenes vedvarende mangel på nødvendig handling. Vi oppfordrer

enhver prinsippfast og fredelig borger til å gjøre ikkevoldelig opprør sammen

med oss.

Vi krever å bli hørt; vi krever at gjennomtenkte løsninger på de pågående

økologiske krisene raskt blir iverksatt. Og vi krever at det dannes et råd som

skal føre tilsyn med at tiltakene som er nødvendige, blir gjennomført, slik at

vår nåværende katastrofale kurs endres.

Vi nekter å la fremtidige generasjoner arve en døende planet fordi vi unnlot å

handle nå.

Vi handler i fred, av kjærlighet til Jorden. Vi går til aksjon på vegne av livet.

Undertegnet av:

Ingvar Ambjørnsen, forfatter

Rasmus Benestad, seniorforsker ved Meteorologisk institutt

Ingvild Burkey, forfatter

Helge Drange, professor i geofysikk ved UiB og klimaforsker ved
Bjerknessenteret

Elisabeth Eide, professor ved Institutt for journalistikk og mediefag,
OsloMet

Jostein Gaarder, forfatter

Asgeir Helgestad, fotograf

Dag O. Hessen, professor i biologi, Universitetet i Oslo

Ane Hjort Guttu, billedkunstner og filmskaper

Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo

Erland Kiøsterud, forfatter

Karl Ove Knausgård, forfatter

Kjartan Kristiansen og DumDum Boys

Lars Lillo-Stenberg, sanger og låtskriver

Pål W. Lorentzen, høyesterettsadvokat

Ketil Lund, høyesterettsdommer emeritus

Maja Lunde, forfatter

Aleksander Melli, forfatter

Gert Nygårdshaug, forfatter

Kristine Næss, forfatter

Maja S.K. Ratkje, komponist og musiker

Bjørn H. Samset, forskningsleder ved CICERO

Beate Sjåfjell, professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Wera Sæther, forfatter og fotograf

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, Universitetet i Oslo

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook
og Twitter

  

47 kommentarer

LOGG INN FOR Å KOMMENTERE

Atle Brokjøb

Rapporter Logg inn for å svare

for tre måneder siden

1. Er skolen kjent med dette og legger skolen til rette for denne "streiken"?

2. Mine barn skal IKKE delta på dette og jeg vil tro det blir undervisning som vanlig selv om
mange elever ikke deltar på timen?

3. Bidrar skolen til å balansere klimahysteriet for å IKKE skremme barn til å tro at verden går
under i noen framtid vi snakker om?

4. Lærer barna fortsatt om fotosyntesen og at alt liv på jorden er avhengig av CO2 eller at det f.
eks er 0,04% CO2 i atmosfæren og at menneske bidrar med 4%av ... Vis mer

37 Anbefaler

Even Bjørgesæter
svarte Atle Brokjøb 

Rapporter Logg inn for å svare

for tre måneder siden

Jeg håper da virkelig ikke at barna lærer noe som helst av dine punkter 4-8. Barna skal gis
legitim vitenskap ikke blogginlegg og politisk uenighet.

4. Ja co2 er bare en liten del av gassene i atmosfæren men da 99% av disse ikke er
klimagasser blir det hele urelevant. Vi har sett en økning fra 200ppm til 400ppm siden den
industrille revolusjon, det er godt over 4%(i følge mine mattekunskaper i hvertfall)

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-
carb ... Vis mer

2 Anbefaler

SE ETT SVAR TIL

jonnysolem

Rapporter Logg inn for å svare

for tre måneder siden (redigert)

Det som er underlig er at folk heller hører på barn som spår at jorden går under pga
menneskeskapte klimaendringer enn nobelprisvinnere i fysikk og kjemi som sier at
"klimadebatten er pseudovitenskap", eller Freeman Dyson, teoretisk fysiker og matematiker kjent
for arbeid med kvantefeltteori mm som sier at "klimaendring-spådommene er absurde". Listen er
lang over både nobelprisvinnere, klimatologer, fysikere, kjemikere, geologer, økologer,
professorer i atmorfærisk vitemskap ved Mit, et avverde ... Vis mer

31 Anbefaler

Sivert Svein Nossen
svarte jonnysolem 

Rapporter Logg inn for å svare

for tre måneder siden

Det store flertallet av vitenskapsfolk har helt andre meninger enn du påstår!

9 Anbefaler

SE 6 FLERE SVAR

SE 28 FLERE KOMMENTARER

Populære Aktuelt Siste Første

annonse

Fredag streiker skoleungdom over hele verden for klimaet. Ungdommene inspireres spesielt av 16 år gamle Greta Thunberg, som streiket i forkant av
riksdagsvalget i Sverige. Bildet ble tatt 8. mars.
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Helena Hertzberg Bugge (14): Våre etterkommere skal lese om voksne
som sviktet dem, og unge som kjempet

annonse

25 kulturpersonligheter og akademikere støtter skoleelevenes streik for klimaet. Her er noen av dem. Øverst fra
venstre: Ingvar Ambjørnsen, forfatter, Maja S.K. Ratkje, musiker, Dag O. Hessen, professor, Jostein Gaarder,
forfatter, Lars Lillo Stenberg, musiker, Karl Ove Knausgård, forfatter, Rasmus Benestad, klimaforsker og Maja
Lunde, forfatter.



Mediene svikter sitt samfunnsoppdrag. Derfor må flere skulke! skriver
Mina Klasson og Fredrik Eidesen

Toralf MacCulloch Grande: Ikke skulk, ta heller ansvar

Greta (15) talte under klimaforhandlingene i Polen. Kaller
verdenslederne umodne hyklere.

Fikk du med deg disse sakene?
Anbefalte saker fra debattredaksjonen:

Et spørsmål til Fafos ledelse: Pleier
dere å håndtere kritikk på denne
måten?

Fafo tyr til nye og uvante metoder for å slippe
å korrigere sitt falske funn om norsk rasisme,
skriver Kjetil Rolness.

Hva er det med Y-blokken?

Les kronikken.

Bompenger? I verdens rikeste land?

Som en av de idioterklærte tar jeg gjerne til
motmæle mot Carl I. Hagen, skriver
sjeføkonom Øystein Dørum.

Det finnes andre måter å bo på

Det meste av det som bygges av boliger,
svarer ikke på folks utfordringer. Men det
finnes unntak, skriver Erling Dokk Holm.

«Tekno nervosa»: En rebranding av
spiseforstyrrelser?

Grenselandet mellom helse og uhelse er et
meget uklart landskap, skriver Finn Skårderud.

Hva skjedde med matematikk man
faktisk har bruk for?

Dollhouse-Nora har freshet opp
matteeksamen.

Rødts uutholdelige letthet

Kombinasjonen kunnskapsløshet, autoritært
sinnelag og politisk romantikk innbyr til de
verste overgrep – uansett side, skriver Bernt
Hagtvet.

Skrekkfilmer for det moderne
Norge

Få med deg Tegnehanne.
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 LES OGSÅ

USA tok tidenes største
VM-seier

Både i byen og på landet
vil folk heller ha bedre
kollektivtilbud enn nye
veier

Varaordføreren i Askøy:
– Avføring er problemet

Politiet brukte tåregass,
køller og gummikuler
mot demonstratene da
de ville innta
parlamentet

Derfor gikk alarmen
over hele Norge

Ludvigsen måtte flytte
seg unna vitne før
forklaring
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