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Innlegg på DEFS-kongressen om klima og rettferdig omstilling 

 
Takk ordstyrer. 

Det er i fellesskap vi kan løse vår tids store utfordringer.  

Jeg er fristet til å bruke den unge svenske miljøaktivisten, Greta 

Thunbergs ord; Vi kan ikke løse en krise uten å behandle den som en 
krise. 

Hver og én av oss er knapt en parentes i klodens historie, men 

klimaendringene er like fullt vår tids største krise. Og det er bare vi som 
kan gjøre noe med det. Lykkes vi ikke med det, har vi sviktet alle 

fremtidige generasjoner.  

Skal vi huskes for at det var på vår vakt; 

• livet i havet druknet i plast? 
• himmelen ikke lenger var blå men grå? 

• At dyrkbar mark tørket inn, eller ble skylt bort? 
 

• Og at vi satt stille - når tusener mistet framtidshåpet… 
I dag er over 50 millioner mennesker drevet på flukt på grunn av 
klimaendringer. Og det er de fattigste som rammes hardest. Det blir ikke 

mer urettferdig enn det!  

Vi må handle nå!     

 

Rettferdig omstilling betyr at anstendig arbeid og sosial beskyttelse sikres 
for alle som får inntekten og arbeidsplassen sin påvirket av nødvendige 
klimatiltak og tilpasningstiltak til klimaendringene, og at dette skjer 

gjennom sosialt ansvarlige grønne investeringer og utviklingsstrategier for 
nullutslipp. 

 
Vi trenger bedre tiltak for å sikre at folk kan få tilgang til nye ferdigheter 

og livslang læring. I mitt land ser vi at arbeidstakernes tilgang til 
opplæring og kompetanseutvikling har blitt redusert de siste årene. Antall 

arbeidstakere som deltar i livslang læring er på laveste nivå på ti år. - Og 
denne negative utviklingen er spesielt sterk for arbeidstakere over 50 år. 
Dessverre ser vi lavere grad av investeringer i kompetanse. 

 
Til tross for at vi har ganske god dialog med norske myndigheter om klima 

og rettferdig omstilling – spesielt i internasjonale klimaforhandlinger, har 
vi ikke klart å overbevise dem om å etablere et nasjonalt rettferdig 

omstillingsråd eller arbeidsgruppe, - ennå.  
 

I min hjemby Oslo har fagbevegelsen gått sammen med byrådet om en 
erklæring for å etablere Oslo-modellen for rettferdig omstilling, hvor et 

rettferdig omstillingsråd vil diskutere og gi råd om måter å sikre at Oslos 
ambisiøse klimaplan ivaretar en rettferdig omstilling for arbeidsstyrken. 
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Vi håper, og planlegger å lage en så god modell i Oslo at andre byer, og til 
og med regjeringen, vil se at dette er måten å gjøre det på, og arbeide 

sammen med oss for å sikre en rettferdig omstilling. 
 

Vi trenger å fokusere på FNs bærekraftsmål (SDG) ut fra tre mål; Mål 8 
Anstendig arbeid og økonomisk vekst, mål 5 om likestilling og mål 13 om 

å stoppe klimaendringer. I denne sammenheng vil jeg understreke 
betydningen av et organisert arbeidsliv, kollektive forhandlingsavtaler, 
sosial dialog og rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet, og ILOs 

agenda for anstendige arbeid som en nødvendig del av mål 8. Og vi må se 
dette i sammenheng med Paris-avtalen, og vårt krav om en rettferdig 

omstilling. 
 

Det er viktig å også jobbe sammen med arbeidsgiverorganisasjonene om 
flere innspill og om mulig felleshenvendelser til regjeringene. Vi god 

erfaring med arbeidsplassprosjekter sammen med arbeidsgiverne hvor vi 
sammen motiverer for deltakelse i klimatiltak på arbeidsplassene. 
 

Alle hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv (arbeidstakere og 
arbeidsgivere) samarbeider om dette og har også arbeidet tett med 

regjeringen for å fremme en rettferdig omstilling. I januar 2018 startet 
arbeidslivspartene og regjeringen en vi tradisjon med "Arbeidslivets 

klimauke" for å markere klimatiltak og deltakelse på arbeidsplassen. 
Regjeringen dekket kostnadene til kampanjen, og ministeren deltok både i 

2018 og 2019. Nå vil ITUC gjøre noe lignende med sin arbeidsplass-
klimakampanje 26. juni, noe vi hilser velkommen og oppfordrer til. 
 

Jeg vil anerkjenne det viktige og fremragende arbeidet Just Transition 
Center gjennomfører. Norsk fagbevegelse har et veldig godt samarbeid 

med Just Transition Center, og er glade for at LO vertskap for senterets 
kontor i The Trade Union-building i Oslo. 

 
Avslutningsvis vil jeg takke MontSera og the staff, for alt fantastisk arbeid 

dere gjør for oss i fagbevegelsen, sammen er vi sterke - tusen takk! 
 
LO ser Carbon Capture and Storage, CCS som nødvendig for å nå 

klimamålene, men også som et verktøy for rettferdig omstilling. Både 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) og IEA (International 

Energy Agency) er enige om at CCS er helt avgjørende for å møte verdens 
klimamål. Og vi er mange som er enige med dem. Dette er ikke noe 

paradoks - CCS er et framtidig stort område for utvikling og grønn vekst, 
spesielt for industrielle prosesser. Vi ser det som ekstremt viktig å dele 

kunnskap om CCS, og å diskutere måter fremover. 
 

Det er LOs klare oppfatning at Europa må bygge en fremtidig CCS-næring 
på skuldrene til dagens høykompetente arbeidsplasser innen olje- og 
gassektoren, maritim industri og prosessindustrien. For LO er det  
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åpenbart at en norsk CCS-satsing vil være avgjørende for overgangen til 

et lavkarbon-samfunn. Det er også åpenbart for oss at denne omstillingen 
må være rettferdig. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  


