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Kjære landsmøte, kjære delegater foran dataskjermer i hele landet. Jeg 

savner dere – dypt og inderlig.  

 

Dette livet er tøft for oss alle: de eldre som ikke får besøk, de ensomme, 

de etterlatte, arbeiderne som har mistet jobben, småbarnsforeldre som 

må kombinere jobb og hjemmeskole, de kjære man ikke får besøkt. Det 

tærer på, og jeg lengter etter normalitet.  

 

Pandemien har rammet oss på en måte vi ikke hadde sett for oss. Men 

det er jo også kjennetegnet ved kriser: at de rammer på uforutsette 

måter.  

 

Men i dag savner  jeg dere delegater og partiet spesielt mye. For dette er 

min siste tale som nasjonal talsperson. I dag går vi bort fra modellen 

med to likestilte talspersoner, og over til leder og nestleder-modell.  

 

Jeg tror det er riktig for partiet at vi samler oss om en leder. Jeg ser frem 

til å fortsette det glimrende samarbeidet med hun som jeg virkelig håper 

blir valgt til partileder på dette landsmøte:  

vår egen super- Une! 

 

Får jeg tillit som nestleder har jeg ingen planer om å slappe av.  Jeg lover 

å gønne og grønne på, sånn at MDG fortsetter fremgangen. Jeg gleder 

meg til å få en med-nestleder fra nord! 

  



Siden forrige Landsmøte har vi vunnet et valg, dere. Vi er landets femte 

største parti! Tygg på det! Vi styrer kommuner fra Tromsø i nord til 

Kristiansand og Lindesnes i sør, og fra Vardø i øst til Bergen og 

Stavanger i vest. Jeg er så utrolig stolt over alt det vi får til sammen, og 

jeg er full av optimisme for hva som skal komme for partiet vårt.  

 

Overalt der vi er med å styre setter vi en ny standard for miljøpolitikken. 

Norske politikere har vært så utrolig feige. I årevis har de trodd at 

klimapolitikk er upopulært og usosialt. Men det stemmer ikke.  

 

Vår politikk gjør lokalsamfunnene bedre å bo i, gir renere luft, tryggere 

skoleveier, et bedre kollektivtilbud og et yrende næringsliv. Bedre for 

mennesker og miljø, rett og slett. 

 

Det er ingen tvil: De Grønne trengs! Det er vi som har energien, trøkken 

og løsningene for de unge og for fremtiden.  

 

Men kjære landsmøte, koronakrisen er krevende for folk, og den er også 

ekstremt krevende for økonomi og arbeidsplasser.  

 

Vi står nå i fare for å miste mange av de tingene vi lever for, alt som er 

fint– kulturlivet, de små spisestedene, DNT-hyttene, reiselivsselskapene 

som spesialiserer seg på unike opplevelser – smaken av norske jordbær. 

Vi i MDG snakker mye om “de grønne jobbene”. Men de aller fleste 

grønne jobbene er ikke å lage biogass, eller å produsere deler til 

havvindmøller. Å skape grønne jobber handler mest om å endre 

økonomien vår fra å kjøpe ting til å kjøpe opplevelser. Veldig mange av 

de arbeidsplassene som gir oss magiske øyeblikk, er i dag truet av 

koronakrisen.  

 

Jeg vet ikke hvor mange ganger vi får høre at “vi kan ikke leve av å klippe 

håret på hverandre” – men sannheten er jo, som svært mange av oss nå 

har fått erfare – også jeg - at ganske mange faktisk lever av å klippe hår i 

dette landet. De og veldig mange andre vanlige folk, ofte unge og 



lavtlønte,  er ekstremt bekymret for at arbeidsplassen deres nå har 

opphørt å eksistere - for alltid.  

 

Det er også grunn til sterk bekymring for norsk matsikkerhet og 

beredskap, fordi denne krisen viser oss hvor ufattelig sårbare vi er. Og 

den viser også at vi må tenke annerledes.  

 

Når jeg ser barnetegninger med regnbuer hvor det står “alt 

blir bra” - så tenker jeg: Jeg håper også inderlig at alt blir bra. 

At vi kan fikse dette. Men jeg håper ikke alt blir som før.  

 

Om alt blir som før, så blir det jo ikke bra. Så brutalt er det 

faktisk! Det Norge vi stengte ned 12. mars gikk i helt feil retning. 

 

Vi må inn på en ny kurs. Løsningen på koronakrisen må også bli 

løsningen for natur og klima. Koronakur må også bli en klimakur. 

 

Norge må bli det første utslippsfrie landet i verden.  Jeg vet dette er 

mulig.  

 

Er det EN ting vi har lært av koronakrisen, så er det at argumentene mot 

å løse klimakrisa er bullshit!  

 

Jeg vil peke på fem gjengangere - fem bullshitargumenter -  som feige 

politikere har brukt i årevis for å la være å gjøre noe med 

klimaproblemet. De gjelder ikke lengre.  

 

Så her er den - listen over fem ting norske politikere aldri mer kan si for 

å stoppe klimahandling. 

 

1. Det første er: “Alle må med”.  

Hvordan i all verden skulle vi håndtert korona hvis vi stilte et krav 

om at folket må kreve handling, og at alle må med? Skulle vi liksom 

ikke gjort noe med korona fordi folk vil på hytten? Eller på 

harrytur? Eller drikke øl på byen? Det er åpenbart at når ting er 



viktig nok, når politikerne går foran og gjør det som skal til, da gjør 

faktisk de aller fleste som de får beskjed om, selv når det er 

vanskelig og ubehagelig. Koronakrisen viser at vi kan om vi vil. 

Klart vi kan redde verden! Men politikerne må tørre mer. 

 

2. Den andre er at frykten for å påføre folk skam er viktigst. Jeg kan 

ikke huske å ha sett så mye skam som i de siste ukene: 

dopapir-skam, hytteskam, folk som har kjøpt for mye gjær-skam. 

Det at noen kan komme til å  skamme seg er ikke et argument når 

tiltakene er viktige nok. Dette bør vi ta lærdom av også i 

klimadebatten. Folkens: Vi er i ferd med å overstige jordas 

tåleevne. Det er det vi bør frykte. Ikke skammen.  

 

3. Det tredje bullshitpoenget er at hensynet til økonomien trumfer 

alt. “Vi skulle gjerne har tatt hensyn til klimaet, men vi må først og 

fremst tenke på veksten. Arbeidsplasser og økonomi er alltid 

viktigst”.  

 

HELSE er viktigere enn økonomi, det er ALLE nå enige om, men 

også klimaet og naturen må behandles slik. Koronakrisen viser 

med all tydelighet at «Der det er en vilje, er det en vei». 

Økonomien er faktisk underordnet økologien - vi kan ikke 

kompromisse med naturen.   

 

4. Nummer firepå bullshittlisten er at  “Bare teknologien kan redde 

oss”.  

 

Alt skal være som før, bortsett fra teknologien. Problemet med den 

strategien er at den er livsfarlig - vi lever jo ikke som før mens vi 

venter på koronavaksinen. Vi kan heller ikke leve som før mens vi 

venter på at ny teknologi skal redde oss fra klimakrisen. Sannheten 

er at løsningene ofte finnes eller er på vei. Men når de ikke er på 

plass må vi dempe oss slik at forurensningen går ned.  

 



5. Til sist har vi det farlige “Vi skal løse klimaproblemet, vi skal bare 

gjøre noe annet først” - argumentet.  

Mange av dere husker kanskje Albert Åberg, seksåringen som skal 

gjøre alt annet enn å kle på seg før han skal i barnehagen. “Jeg skal 

bare, jeg skal bare…”sier han.  Det er jo bare sjarmerende når 

Albert sier dette. Når det er en statsminister som bare skal gjøre 

masse annet før hun tar fatt på klimaproblemet, så er det ikke 

sjarmerende, men farlig. Det som er ekstra farlig er at veldig 

mange av de tingene som Erna  “bare skal gjøre først” faktisk 

forsterker klima- og naturkrisen.  

 

Kjære landsmøte, vi har altså fem bullshitargumenter som ikke lenger 

gjelder i miljøkampen: at alle må med, at tiltakene kan påføre folk skam, 

at de ødelegger økonomien, at vi må vente på teknologien eller at vi 

«bare skal» gjøre masse annet først. Vi grønne må kreve en slutt på 

sånne unnskyldninger fra feige politikere. La oss heller begynne med den 

omstillingen vi uansett må gjennom. 

 

For det politikerne faktisk har vist i håndteringen av Korona er at når de 

selv har en kriseforståelse så er det mulig å HANDLE. Når politikerne 

går foran og viser handlekraft, ja, så følger folket opp.  

 

NÅ må vi også vise handlekraften for å løse to andre kriser, som kan bli 

minst like alvorlige, nemlig klimakrisen og naturkrisen. Vi må utvise den 

samme besluttsomheten, og det samme samholdet, på tvers av 

landegrenser og generasjoner.  

 

For det  er nettopp nå, når vi uansett må gjøre ting på helt nye måter og 

manøvrere oss ut av en krise, at vi må satse riktig: Løsningene på 

koronakrisen må også bli løsningen for natur og klima.  

 

Oljeavhengigheten langs Vestlandskysten som jeg kommer fra, er dypt 

bekymringsverdig.  Forrige uke kom en ny rapport som viser at Norge 

kan få en nedgang på opp mot 70 milliarder i oljeinvesteringer. Dette må 

vi ta innover oss. Det var et problem fra før, men det vi ser nå er 

https://e24.no/olje-og-energi/i/1n9G5q/ny-corona-studie-et-jordskjelv-vil-treffe-norge
https://e24.no/olje-og-energi/i/1n9G5q/ny-corona-studie-et-jordskjelv-vil-treffe-norge


en gamechanger for olje. Vi må omstille oss bort fra oljen fort 

som bare juling. 

 

Nå trenger Norge andre bein å stå på. Vi må sikre våre egne barn og 

barnebarn en trygg framtid. Norge må løse den akutte krisen på en måte 

som ruster oss for fremtiden. Når selv ordføreren i oljebyen Stavanger 

etterspør investeringer i grønne industriprosjekter som havvind, 

karbonfangst og lagring, da må Erna Solberg lytte. 

 

Solberg bør lytte mer til næringslivet, men ikke til oljelobbyen. Etter 

valget i fjor så har jeg brukt masse tid på å treffe næringslivsfolk. Lytte til 

hva de trenger, og hva de mener vi politikere må gjøre for at det skal bli 

lønnsomt å satse på miljø og bærekraft. Konsernsjefen i Storebrand Odd 

Arild Grefstad hadde et enkelt svar på hva vi kan gjøre: “Det må bli mye 

dyrere å forurense, og det må bli billig å velge miljø”.  

Da kan vi ikke gi svære subsidier til oljenæringen, eller kaste penger etter 

lavprisflyselskap med skyhøye utslipp. Da kan vi heller ikke kutte i 

CO2-avgiften slik regjeringen nylig har gjort.  

 

Det er nettopp nå vi må prioritere å sikre trygge grønne jobber og føre en 

aktiv, grønn næringspolitikk. Og vi må bygge de næringene som vi skal 

leve av etter oljen. Oljeserviceselskapet Aker mener at tiden for å satse på 

havvind aldri har vært bedre enn nå.  

 

For det finnes enorme muligheter for næringslivet i Norge! Nå skal 

norske E-voy i Florø produsere elektriske påhengsmotorer.  Norsk 

sement kan produseres utslippsfritt. Norsk treforedling og bioindustri 

kan erstatte plast og kjemikalier som før ble laget av olje. Alt som lages 

av olje kan lages av trær. Om vi vil. De Grønne vil. Vi vil også produsere 

og eksportere strøm som kan bidra til utfasing av kullkraft i Europa. Vi 

må samarbeide mer, ikke mindre med andre land.  

 

Det trengs et krafttak for å løfte norsk matsikkerhet. Vi må gi bøndene 

mer lønn.  Vi må bort fra å være avhengige av massiv import av 

regnskogsødeleggende soya til dyrefor og oppdrettsindustrien. Vi må øke 

https://www.nettavisen.no/okonomi/stavanger-etterlyser-krisepakker-fra-regjeringen--ma-sette-inn-mottiltak/3423934857.html


selvforsyningsgraden. Det er ingen land i Europa som har dårligere 

matvareberedskap enn Norge.  

 

Så snart denne krisen roer seg, må vi granske beredskapen. Norge bør 

reetablere kriselagre etter modell fra Finland som nå har en 

selvforsyningsgrad på 80 prosent.  Og vi må se å få gjort noe med 

kjøttindustrien. Koronakrisen er også en kraftig påminnelse om at 

menneskeheten må endre vårt forhold til dyrene. Dyr har egenverdi, og 

må behandles deretter. Vi vet at vårt enorme kjøttkonsum er den største 

trusselen mot naturen globalt fordi det legger beslag på enorme arealer. 

Kjøttforbruket må ned. Den beste livsforsikringen mot alle kriser er mest 

mulig intakt natur, kjære landsmøte! 

 

Og vi må slutte å bygge motorveier. Å bygge motorveier er ikke å 

bygge landet, men å bygge ned landet. Å rive hus, å legge matjord 

og natur under asfalt er ikke fremtidsrettet, det er gammeldags og dårlig 

politikk.  

 

På Vestlandet vil regjeringen prioritere  fergefri E39 foran alt annet. Den 

vil rasere natur for å fortsette å flytte gods fra tog og skip, over til 

forurensende lastebiler. Forurensende privatbiler foran miljøvennlig 

kollektivtrafikk og tog. Det er ikke til å tro. 

 

De siste månedene har jeg sittet i forhandlinger om Oslopakke 3, som 

byråd for miljø og samferdsel i Oslo. I går kastet staten kortene. 

Samferdselsminister Hareide stiller ultimatum. Enten så aksepterer dere 

en motorvei gjennom Bærum til 17 milliarder kroner, eller så kan dere 

glemme å få staten med på ny tbane til Fornebu og andre gode 

samferdselsprosjekter, sier han.  

 

Det er nå nøyaktig fire måneder siden Hareide ble samferdselsmininster. 

Da gjorde han det klart at verden står overfor en klimakrise, og sa at «det 

blir min hovedoppgave.»   

På tide å putte pengene der du har kjeften din, samferdselsminister. Legg 

bort planene om monstervei. Bli heller med å innfri ditt aller første 

https://www.aftenposten.no/verden/i/AdwpE5/finland-har-store-kriselagre-nordens-dommedagspreppere-sier-ekspert
https://www.aftenposten.no/verden/i/AdwpE5/finland-har-store-kriselagre-nordens-dommedagspreppere-sier-ekspert


valgløfte etter at du og de borgerlige vant valget i 2013. Bygg T-bane til 

Fornebu ! 

 

Det er min oppfordring til Knut Arild i dag: Tenk på ungdommen, som 

streiker for klimahandling og en trygg fremtid. De vil ha T-bane, ikke 

motorveier.  

 

Jeg vil her og nå invitere deg til å være med på første spadetak for å 

bygge Fornebubanen senere i år. Kom igjen Knut Arild. Bli en miljøhelt. 

 

Det Norge nå trenger, er bedre og billigere kollektivtrafikk, mer tog og 

sykkelveier i hele landet, skredsikre fylkesveier og elektriske hurtigbåter. 

Korona-krisen har også lært oss at det å bygge ut skikkelig 

bredbåndskapasitet i hele landet er mye smartere enn å satse på 

monsterveier til ti-talls milliarder.  

 

Tiden for grisebillige flyreiser til syden er forbi, og det samme er ideen 

om at Norge skal være en destinasjon for cruiseturister eller svære 

turistgrupper fra andre siden av kloden som flys inn for et par dager. Vi 

selv bør feriere mer i Norge og i nærområdene våre. Vi bør handle mer 

lokalt der vi bor for å støtte opp om det lokale næringslivet.  

 

Men midt i denne krisen er jeg nødt til å komme med en sterk advarsel 

om nasjonalistiske tendenser. Det er direkte ødeleggende for globalt 

samarbeid og internasjonal solidaritet når USA stanser livsviktige bidrag 

til Verdens Helseorganisasjon. Her hjemme skal vi vokte oss vel for å bli 

oss selv oss nok, og ikke henfalle til lettvtinte brunost- og 17.mai 

svermerier med mål  om å stenge resten av verden ute. 

 

Det verden trenger er mer, ikke mindre globalt samarbeid. For å 

bekjempe pandemier, klima- og naturkrisen må hvert enkelt land ta mer 

ansvar, men også styrke samarbeidet med andre.  

 

Den grønne bevegelsen handler i sin kjerne om internasjonal solidaritet - 

solidaritet med folk i andre land, og med framtidige generasjoner.  



 

Grønne venner, Vi skal omstille Norge og verden. Kloden trenger våre 

grønne løsninger. Vi kan ikke tillate at alt blir som før.  

Veien ut av koranakrisen må bli løsningen på klima og naturkrisen.  

 

Takk for meg! 


