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UENIGE: Siv og Nina Jensen er gode venner privat, men
mer uenige når det gjelder klimapolitikken. Generalsekre-
tæren i WWF langer ut mot Erna Solberg og regjeringen.
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Nina Jensen langer ut mot regjeringen
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«VI SNAKKER IKKE OM DISSE
TINGENE, FOR DA GÅR DET
BARE HELT GÆRENT.»
NINA JENSEN om søster og finansminister Siv

PARIS / OSLO (Dagbladet):

Det ligger en betinget optimis-
me i lufta når klimatoppmø-
tet i Paris offisielt åpner i dag.
For første gang har over 170

land levert inn mål for hvor mye de
skal kutte i klimagassutslipp. Men
det er ikke nok.
For å nå det politisk vedtattemålet

om å stoppe oppvarmingen på to
grader, trengs kraftigere lut.

I denne forbindelse er general-
sekretær Nina Jensen i World
Wide Fund for Nature (WWF)
særlig skuffet over Norge.
– Vi har hatt klimapolitikk i man-

ge tiår, men utslippene fortsetter ba-
re å gå opp, sier Jensen da Dagbladet
møter henne innimellom hektisk
møtevirksomhet noen dager før åp-
ningen av klimatoppmøtet.

– Forstår ikke alvoret
– Bare denne uka har statsminister-
en uttalt at hun er usikker på om vi
kommer til å nå togradersmålet.Man
kan være enig i at det blir vanskelig,
men det å gå ut i forkant av klima-
toppmøtet og si at det ikke går, i ste-
det for å si at «nå skal vi brette opp
ermene og få det til», tenker jeg er en
fallitterklæring, sier Jensen.
– Dette understreker på mange

måter at hun – og dermed regjerin-
gen – ikke forstår alvoret bak den
jobben vi skal gjøre. Det er jo ikke
sånn at dette er et hvilket som helst
mål som bare er gøy å få til. Det er
livsnødvendig for alle som lever på
kloden.

Økte utslipp
Jensen reagerer også på at Solberg i
forrige uke uttalte at Stortingets kli-
maforlik kan ryke.

– Da tenker jeg «OK, men hva
har du tenkt til å gjøre med det,
Erna Solberg?». Hvilke helt kon-
krete ting er det regjeringen nå
gjør for å rette opp i situasjonen,
for å sette både Norge og verden
på rett kurs?
WWF-lederen, som er søsteren

til finansminister Siv Jensen (Frp),
poengterer særlig at det ikke hjelper
å budsjettere med økte utslipp.
– I statsbudsjettet i år legger man

opp til at utslippene skal fortsette å
øke, samtidig somman har forplikt-
et seg til 40 prosent kutt innen
2030, sier hun.

– Jeg skulle gjerne vært flue på
veggen på søndagsmiddagene
deres...?
– Det tror jeg det er mange som

skulle vært, men det er faktisk ikke
så veldig spennende. Vi snakker ikke
om disse tingene, for da går det bare

helt gærent. Så er det også sånn at bå-
de Solberg og Siv må ta stilling til
mange komplekse problemstillin-
ger. Vi kan forholde oss til en litt
«enklere» virkelighet. Samtidig er
det viktig å huske på at klimaendrin-
ger vil forsterke de andre samfunns-
utfordringene vi står overfor.

– Ikke gitt opp
Klima- og miljøminister Tine Sund-
toft (H) understreker at regjeringen
ikke har gitt opp klimaforliket, men
at de kan ha kommet for seint i gang
på grunn av manglende handling fra
tidligere regjeringer.

– Det er uansett viktig at vi ut-
fører de tiltakene vi tror virker på
sikt, i stedet for kortsiktig sym-
bolpolitikk som kanskje hadde
virket noe, men som ikke endrer
samfunnet, sier hun.
– Vi jobber for at vi skal klare å nå

2020-målet, og vi har økt ambisjo-
nene fram til 2030, når vi skal redu-
sere med 40 prosent sammen med
EU. Vi har også skissert på hvilke
fem områder vi skal redusere utslipp
i Norge: Lavutslippsindustri, miljø-
vennlig skipsfart, fornybar energi,
CO2-fangst og -lagring, og ikke
minst innen transport.

Eksporterer utslipp
Klimaministeren understreker også
at klimagassutslippene ikke øker.
– Våre utslipp er på vei ned. Da vi

overtok, var gapet til 2020-målene
på åtte millioner tonn, nå er det på
6,5 millioner tonn.
ProfessorHelgeDrange vedBjerk-

nessenteret gir Sundtoft delvis rett i
dette.
– De totale klimagassutslippene

ermarginalt lavere,menCO2-utslip-
pene er fremdeles 26 prosent høyere
enn i1990.Dette er den farligste kli-
magassen, en betydelig del blir væ-
rende i atmosfæren i tusen år. Samti-
dig eksporterer også Norge store
CO2-utslipp somvi ikkemå svare for
i forhandlingene, sier han.

Gir ros
Sikkerheten i Paris er enorm i forbin-
delse med klimatoppmøtet, bare to
uker etter terrorangrepene.Området
hvor møtet finner sted, nord i byen,
er sikret med sperringer, soldater og
politi.
Nina Jensen mener regjeringen

tross alt fortjener noe ros for de til-
takene de har satt i gang, særlig in-
nenfor transport og fornybar energi.
Hunmener også det at Stortinget be-
sluttet å trekkeOljefondet ut av kull-
investeringer trolig er den viktigste
klimabeslutningen noensinne.
– Samtidig er det sånn at situasjo-

nen stadig eskalerer, og damåvi også
gjøre mer. Og det er her det fortsatt
skorter, sier hun, og får støtte avHel-
ge Drange:

– I den alvorlige situasjonen vi
befinner oss nå, trengs det leder-
skap. Og hvor mange nordmenn
vet egentlig navnet på vår klima-
og miljøminister?

D KLIMATOPPMØTE
WWF-leder Nina Jensen retter kraftig skyts
mot Norges miljøinnsats mens klimaforhand-
lingene nå innledes i Paris.
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