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Aldri før har så mange gjort så mye for å begrense 
klimagassutslippene. Likevel er tiden i ferd med å renne ut for 
1,5-gradersmålet. 5. juni hvert år markerer vi verdens miljødag. 
Dagen ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring 
miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre 
siden da. Tema for årets miljødag er kampanjen “Bare én klode”, 
som handler om at jordkloden er vår eneste beboelige planet og 
derfor må vi ta vare på den. 

Den siste rapporten fra FNs klimapanel gir oss nok en krystallklar 
marsjordre: Det finnes teknologi, nok kapital og mye politisk vilje, 
men tempoet må øke på alle fronter dersom vi skal unngå farlige 
klimaendringer. Selvsagt må vi slutte med ineffektive fossile 
subsidier, og skru opp tempoet på grønne investeringer. På Stortinget 
har SV blant annet foreslått en ny satsning for havvind. 

For å kunne redde planten må vi endre både samfunnet og økonomien 
til å være mer inkluderende, mer rettferdig og mer i takt med naturen. 
Da må staten ta en aktiv rolle. Dette er i den beste norske tradisjon, 
det var jo sånn oljeøkonomien i Norge ble utviklet i sin tid. Norge 
ble ikke bygget av privatkapitalister og markedsliberalisme, men av 
sterke fellesskap. Det er sånn vi kan få til et rettferdig grønt skifte! 
Gratulerer med verdens miljødag. 
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