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FNs siste klimarapport levner ingen tvil: Vi befinner 
oss allerede i klimakrisen, og vi er nødt til å handle nå. 
Klimakrisen har ikke tid til flere år med en Høyre-regjering.
 
Vi i SV har en plan som vi kaller “rettferdig grønt skifte”, der 
vi viser hvordan vi kan kutte 70 % av klimagassutslippene 
innen 2030. Rettferdig, fordi SV mener det er avgjørende 
å kutte i forskjellene samtidig som vi kutter i utslippene. 
Grønt skifte, fordi vi må slutte å investere i olje og gass, og 
heller vri økonomien vår over på grønne investeringer.
 

Her er tre gode eksempler på den typen grønn industri SV 
ønsker å satse på i fremtiden – i stedet for olje og gass:

● Styrke finansieringen av grønne prosjekter, gjennom å 
oppkapitalisere Nysnø med minst 20 milliarder.

● Direkte statlig eierskap ved å etablere et grønt 
statlig investeringsselskap som bla skal investere i 
flytende havvind, bioindustri, karbonfangst- og lagring, 
batteriproduksjon, hydrogen og grønn skipsfart.

● Vri offentlige innkjøp gjennom å endre lov om offentlige 
anskaffelser og gjøre det gunstig for innovative og 
grønne innkjøp.

Meld deg inn i SV!
Send SMS med
INNMELDING <din e-post>
<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
21 93 33 00
post@sv.no
sv.no
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