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Kjære landsmøte! Jeg hadde gledet meg sånn til å møte dere ansikt til ansikt. Jeg hadde 

gledet meg til å diskutere med dere, skravle, le og spise god mat.  

 

Men nå kjenner jeg meg faktisk litt stolt. Jeg er så glad for at vi likevel klarer å møtes til 

norgeshistoriens første digitale landsmøte. Også her er altså vi i Miljøpartiet De Grønne først 

ute, og klarer å tilpasse oss tiden vi lever i :) 

 

Men det er en rar tid nå. For mange er det en usikker og vanskelig tid. Det er også en tid hvor 

vi som samfunn blir avslørt og testet. 

 

Koronakrisen er en påminnelse om at samfunnet og menneskene er sårbare, også i et sterkt 

velferdssamfunn og en trygg økonomi som Norge. Og pandemien nå er også en påminnelse 

om noe annet: om hvor nært vi er knyttet sammen med mennesker langt unna oss, og med 

andre arter.  

 

Den 11. januar i år døde en 61 år gammel kinesisk mann etter å ha blitt smittet av korona. 

Han var den første. 12. mars, to måneder etterpå, stengte Norge ned skoler, barnehager og 

arbeidsplasser. 

 

Det som skjer på et matmarked på andre siden av kloden kan snu vår egen hverdag på hodet.  

 

Livene våre her i Norge er uløselig knyttet sammen med verden utenfor.  

 

Vi er i det hyperglobaliserte menneskets tidsalder – hvor vi besøker hverandre, handler med 

hverandre, inspireres av hverandre, og ødelegger for hverandre, på tvers av grenser og 

verdenshav.  

 

Noen mener det betyr at vi må lukke oss mer inne, beskytte oss selv, trekke ned 

rullegardinen. For MDG er svaret det motsatte: det er nå, mer enn noen gang, vi trenger et 

sterkere globalt fellesskap: 

 

Mer internasjonalt samarbeid, mer åpenhet og flere forpliktelser mellom land og kulturer. Vi 

trenger det på smittevernberedskap, helseforskning og kampen mot antibiotikaresistens.  

 



Og vi trenger det for å sørge for tryggere flyktningruter for mennesker i nød, bekjempelse av 

skatteunndragelse fra store selskaper, og for å beskytte selve livsgrunnlaget vårt. 

 

Gode landsmøte! Et virus angriper plutselig og veldig hardt, og det vil også forsvinne. 

Klimaendringer og utryddelse av arter er noe ganske annet.  

 

Naturens kriser slår til gradvis og blir mer permanent, om vi ikke stanser dem. 

 

Da er det godt å vite at vi har all kunnskapen vi trenger om hvordan klimaendringene 

opptrer og forsterker seg. Vi har hatt tretti år på å forberede oss.  

 

Klimaendringene tvinger oss ikke til karantene fra familie og venner.  

De trenger ikke at vi holder pusten i butikken eller dropper bursdagsfeiringen.  

 

Klimaendringene tvinger oss ikke til konstant hjemmekontor med en toåring som kravler 

oppi fanget og henger etter håret under møter. Noe jeg hatt mye av den siste tiden :)  

 

For å kutte utslipp og ta vare på natur, ja så må vi over på fornybart, vi må utnytte ressursene 

bedre, og vi må la mer av klodens økosystemer være i fred.  

 

Ingenting må stoppe helt opp, ingen må få det verre – men mye må bli smartere. Og det gir 

oss så mange muligheter! 

 

For bivirkningene ved en ambisiøs, effektiv miljøpolitikk er innovasjon og utvikling, at vi kan 

puste inn renere luft, at barna får trygge skoleveier, at vi skaper jobber i Norge i stedet for å 

sende fisken vår til Kina og tømmeret til Tyskland for foredling der. 

 

At vi får bedre helse fordi den sunne maten blir billigere og det blir enklere å røre seg mer, 

også hvis du lever trangt i en by. 

 

Og ikke minst: De naturopplevelser vi er vokst opp med kan vi gi videre til barna våre, som 

igjen kan gi de videre til sine barn - i skoger, fjell og hav med et rikt dyre- og planteliv!  

 

Vi har altså alt å vinne på å gjennomføre miljøpolitikken som trengs, og alt å tape på å ikke 

gjøre det.  

 

Til det trenger vår tid flere politikere som tør å si hva som er aller viktigst akkurat nå.  

- Det er det Rasmus gjorde da han kjempet seg inn på Stortinget i 2013 og krevde en 

klimalov og at oljefondet skulle ut av investeringer i kull. 

- Det er det Lan gjorde da hun dundret inn i Oslopolitikken i 2015 og sa at vi skal gjøre 

det som trengs for å gjøre luften ren og gi plass til folk og byliv.  

- Og det er det Ørjan gjorde da han ble De Grønnes første ordfører i 2019 fordi han 

gjorde tydelig at villfisken er viktigere enn oppdrettsnæringa.  

 

Landsmøte, jeg tror koronautbruddet blir noe vi alltid vil forbinde med året 2020.  

 



Men håndtering av klima- og naturkrisen, det blir overskriften til dette århundret.  

 

De siste ukene har jeg som vår foreløpig eneste stortingsrepresentant brukt mesteparten av 

tiden min på økonomiske krisepakker og samtaler hver uke med regjeringen om håndtering 

av pandemien.  

 

I den første fasen av krisen har det også for oss vært viktig å sikre folk og bedrifter inntekt.  

 

Men i ukene som kommer kan vi ta oss tiden til å tenke mer langsiktig - og vi må det.  

 

Det å skape varige, trygge arbeidsplasser krever veldig mye mer enn bare å få hjulene i gang 

igjen. For det er egentlig ikke vanskelig for et land som Norge, med et oljefond og en robust 

økonomi, å få igang industri og marked igjen.  

 

Det vanskelige er å gjøre det, samtidig som vi bygger om norsk økonomi for dette århundret. 

 

Landsmøte,  

om statsminister Erna Solberg gir etter for presset fra FrP og løser koronakrisen ved å 

forsterke klima- og naturkrisen, ja da gjør hun en historisk tabbe som den oppvoksende 

generasjonen aldri vil tilgi.  

 

For eksempel er det hodeløst at vi i det hele at diskuterer om vi skal ha oljeboring i 

iskantsonen i vår tid.  

 

Og denne uken har det også vært mye fokus på ønsket fra oljenæringen om å få enda en 

skattefordel for å bidra til mer investeringer nye prosjekter. Men veien til trygghet og 

utvikling går ikke via støtte til nye investeringer i fossil energi. 

 

Verdens utslipp av klimagasser skal halveres innen 2030. Da kan vi ikke subsidiere leting 

etter oljeforekomster som vil komme i drift i 2035. 

 

Vi må sørge for en storstilt, forpliktende satsning på havvind, karbonfangst og -lagring og på 

elektrifisering av kysten. Norske verft og rederier må få nye grønne oppdrag.  

 

Vi kan skape titusenvis av varige, trygge arbeidsplasser som bygger Norge for dette 

århundret. 

 

Min oppfordring til statsminister Solberg er å ikke gi oljenæringen flere fossile 

subsidiepakker - gi dem heller en grønn omstillingspakke. En omstillingspakke som gir 

leverandørindustrien flere nye bein å stå på.  

 

Inviter partene i arbeidslivet til samtaler! Sett dere ned og se på hvordan vi kan løse den 

akutte krisen på en måte som forebygger den neste.  

 

For akkurat nå er den største trusselen mot ny, fornybar industri i Norge nettopp at 

regjeringen fortsetter å investere i fossil energi.  



 

Det er nemlig de samme hendene og hodene som i dag er verdensledende på å skru sammen 

oljeplattformer og supplyskip, som skal bygge titusenvis av havvindturbiner i det sørlige 

Norskehavet, og bygge båtene som skal bidra til å frakte, installere og vedlikeholde dem. 

 

Jeg vil derfor komme med en appell til alle de 170 000 som har jobber knyttet til olja i dag: 

Deres jobber er i verdensklasse. Dere har bidratt til enorme verdier som alle nordmenn har 

glede av. Nå trenger vi deres kunnskaper og erfaringer til å bygge opp de nye, fornybare 

næringene som dette århundret krever av oss. Med deres hjelp, kan Norge bli 

verdensledende på fornybar energiproduksjon og klimateknologi til havs. 

 

Landsmøte, det er mange nå som står uten jobb. Arbeidsledigheten er på 15 % - det høyeste 

nivået i moderne tid. Bak et sånt tall skjuler det seg mange søvnløse netter. 

 

Familier som hadde en trygg økonomi er plutselig usikre på om de har råd til å beholde 

hjemmet sitt. Næringsdrivende ser livsverket falle sammen. Bedriftseiere må si opp nære 

ansatte med barn på samme skole som sine egne. 

 

Nå for tiden snakker vi ofte om hvordan vi alle er sammen i denne krisen. Og det er jo på en 

måte sant.  

 

Vi er alle preget av smitteverntiltakene og den økonomiske nedgangen. 

 

Men det er bare delvis sant. Minst like sant, er det at denne krisen, som alle kriser, rammer 

veldig forskjellig.  

 

De som er sårbare fra før, blir mer sårbare under kriser. For eksempel betyr lav inntekt at 

man ofte bor trangere, at man ikke har en jobb hvor en kan ha hjemmekontor, at en har 

større helseutfordringer, og at en har mindre å gå på hvis inntekt faller.  

 

Noen av oss har det vanskelig alene i isolasjon, og er helt avhengig av å komme oss ut og 

møte andre. Noen har det vondt hjemme fordi de ikke er alene, og opplever trusler og vold.  

 

Og vi vet, at i denne krisen, er det de som allerede hadde lave lønninger som har blitt rammet 

mest av permitteringer og oppsigelser. Sånn sett kan vi forvente nå at den økte 

arbeidsledigheten forsterker sosiale forskjeller og fattigdom, og gir vanskeligere 

oppvekstvilkår for mange barn.  

 

Derfor har jeg og De Grønne jobbet dag og natt ofte de siste ukene for å hindre at ingen faller 

mellom stoler i krisepakkene. Vi har fulgt med på hva de andre partiene har vært opptatt av, 

og prøvd å se hva de glemmer.  

 

Vi har for eksempel presset på for at de som er studenter og har mistet deltidsjobben, skulle 

få en lønnskompensasjon, fordi de ellers sto helt uten rettigheter til dagpenger eller 

sosialstøtte til seg og sin familie. Vi fikk det delvis til, men fortsatt står mange på bar bakke.  

 



Vi har også vært spesielt opptatt av tilbudet til de barna som er sårbare - som ikke har det 

godt hjemme eller som trenger ekstra pedagogisk tilrettelegging.. 

 

 

Landsmøte, jeg startet denne talen med å si at koronakrisen har minnet oss på at vi er 

uløselig knyttet til verden rundt oss.  

 

For De Grønne er solidaritet på tvers av landegrenser helt grunnleggende. Ingen av oss kan 

velge hvor vi blir født. I prinsippet burde alle hatt lik rett til verdens ressurser. Alle burde 

hatt samme mulighet til å vokse opp med trygghet, varme og kjærlighet rundt seg.  

 

I året som har gått har kampen for barns rettigheter veltet en norsk regjering. For meg og for 

oss var det en stor seier da regjeringen hentet en 5 år gammel, syk gutt og hans norske mor 

og søster hjem fra Al Hol-leiren i Syria.  

 

For FrP var dette så uutholdelig at de forlot regjeringen i protest. Jeg er på min side glad for 

at rettighetene til for eksempel flyktninger som søker asyl i Norge ikke lenger forvaltes av 

vekslende justisministre fra Frp.  

 

Debatten om å evakuere barn og andre sårbare fra Moria-leiren i Hellas handler om mye av 

det samme som AL-Hol-saken.  

 

Nok en gang er det grunnleggende rettigheter som står på spill, og det internasjonale 

ansvaret vårt for barnets beste. Og la det være klart: Moria-leiren er ikke en hvilken som 

helst leir. Den ligger innenfor Europas grenser. Flyktningene er praktisk talt fanget der. At de 

ikke får reise videre inn i Europa er en del av avtalen mellom EU og Tyrkia som Norge 

støtter.  

 

Å evakuere Moria opphever ikke den vanvittige urettferdigheten og lidelsen som flyktninger 

opplever i resten av verden. Men det handler om å ta ansvar for en avtale vi er med og 

støtter, og det handler om å ta Europas rolle som fyrtårn i kampen for menneskerettighetene 

på alvor.  

 

Det har vært trist å se at Arbeiderpartiet, som har så mye av sin historie forankret i 

solidaritet og fellesskap, er ute av stand til å vise lederskap i Moria-saken. Men det er fortsatt 

mulig å snu:  

 

Jonas Gahr Støre kan fortsatt gjøre som sine sosialdemokratiske kolleger i Tyskland og 

Finland, og melde seg på den europeiske dugnaden!  

 

Ap kan fortsatt bidra til flertall på Stortinget for å evakuere barn og barnefamilier fra 

Moria-leiren!  

 

Gjør vi det, vil Norge vise tydelig utad at vi forsvarer den humanistiske europeiske arven, 

også når det krever noe av oss.  

 



Gode venner. Å bygge et parti som står opp for mennesker, miljø og solidaritet er mye hardt 

arbeid.  

 

i fjor var de fleste av dere med på en fantastisk valgkamp, der De Grønne styrket seg over 

hele landet. Valgresultatet viste at folk i Norge er klare for en ny og grønnere kurs, bare noen 

viser vei. 

 

Det er Miljøpartiet De Grønnes jobb - å tråkke opp stien for dette århundret.  

 

For det finnes ingen andre politiske bevegelser som er etablert for å løse nettopp denne 

oppgaven. De andre partiene er tvert imot etablert for å løse helt andre oppgaver.  

 

At våre økte velstand og økende utslipp kan gå utover barna våre negativt, det var det få, om 

noen i det hele tatt, som kunne tenke eg på på 1800-tallet, da flere av disse ideologiene kom.  

 

Derfor kommer klima og natur aldri øverst på deres liste. Og nettopp derfor må den grønne 

bevegelsen ha høye ambisjoner.  

 

Vi skal ikke bare over sperregrensen. Vi skal ikke bare over 15 prosent.  

Vi skal bli store nok til at våre verdier preger norsk politikk gjennom det neste århundret.  

 

Om to år skal alle dere som følger dette landsmøtet kunne plukke opp telefonen og ringe til 

den grønne stortingsrepresentanten fra deres region.  

 

I forrige lokalvalg ble vi det femte største partiet i kommune-Norge. I neste lokalvalg skal vi 

være blant de tre største. 

 

Naturen trenger at det er VI, og ikke Senterpartiet, Arbeiderpartiet eller Høyre som styrer 

arealpolitikken i hundrevis av distriktskommuner som forvalter store områder med skog, 

fjell, matjord, kyst og fjord.  

 

Dette er ingen utopi. Vi er jo allerede i gang!  

 

Og vi hadde ikke holdt på med dette hvis vi ikke trodde at en grønn omstilling til et 

bærekraftig og rettferdig velferdssamfunn faktisk er mulig. 

 

Selv har jeg stor tro på menneskenes evne og vilje til å ta ansvar. Det er en optimisme som er 

typisk for oss grønne: en ekte, ærlig og trassig tro på at menneskeheten kan bedre.  

 

En tro på at kjærligheten til naturen og til ungene våre er sterkere enn frykten for endring og 

komforten i etablerte vaner. 

 

Og jeg vil avslutte med å si, at de siste ukene har vi sett samfunnet vårt fra sin beste side. 

 

Frivilligheten melder om rekordstor pågang. Og folk har holdt sammen i en dugnad for å 

beskytte de mest sårbare.  



 

Vi har snudd hverdagen på hodet. Det koster hundrevis av milliarder kroner, og veldig mye 

håndvask.  

 

Men vi gjør det fordi det trengs. Og vi VIL. For når vi mennesker vet hva som er viktigst, da 

er vi stort sett sånn laget, at vi har LYST til å bidra. Også når det krever endring.  

 

Tusen takk til alle dere som bidrar. Som tråkker opp stier og stikker dere fram. Sammen 

skaper vi håp, for de endringene vår tid krever. 

 

Takk for meg! Godt digitalt landsmøte! 

 

TALE SLUTT 

 


