RESOLUSJON: UH-SEKTOREN MÅ TA SITT KLIMAANSVAR
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I sin siste rapport har FNs klimapanel (IPCC) slått fast at verden må kutte sine
klimagassutslipp med 45 prosent innen 2030 dersom vi skal nå 1,5-gradersmålet slått
fast i Parisavtalen. Innen 2050 må verden være klimanøytral. Dette krever
gjennomgripende endring av alle sektorer i samfunnet, inkludert UH-sektoren.
Norsk studentorganisasjon (NSO) representerer en hel generasjon som vil måtte leve
med konsekvensene dersom verden mislykkes i å nå sine klimamål. NSO krever at
staten slutter å finansiere petroleumsforskning i strid med Norges klimaforpliktelser og at
landets universiteter og høyskoler går i front for å kutte både sine egne og Norges
utslipp.
I 2018 finansierte staten petroleumsforskning for 593 millioner kroner gjennom Norges
Forskningsråd. Dette utgjør bare en liten andel av de totale midlene til
petroleumsforskning, siden olje- og gassnæringen selv finansierer store deler av denne.
Samtidig slår FNs klimapanel fast at over to tredjedeler av verdens allerede oppdagede
olje-, gass- og kullressurser må forbli under bakken dersom verden skal nå 1,5gradersmålet og unngå de mest katastrofale konsekvensene av klimaendringene. Dette
var bakgrunnen for at Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og
teknologi (NENT) i 2014 konkluderte med at det er uetisk å finansiere
petroleumsforskning «som hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål som, Norge
har forpliktet seg til, ikke kan nås». NSO slutter seg til NENTs anbefalinger og krever at
staten stanser finansieringen av uetisk petroleumsforskning og omprioriterer ressursene
til forskning på fornybar energi.
I tillegg til at staten må vise at den tar klimaendringene på alvor gjennom
forskningsfinansieringen, må utdanningsinstitusjonene selv vise at de tar egen forskning
på alvor. Landets universiteter og høyskoler er kilder til store klimagassutslipp gjennom
blant annet bygningsmassen, reisevirksomhet og offentlige innkjøp. En rekke ansatte,
herunder flere av Norges fremste klimaforskere, har tatt til orde for at landets
universiteter og høyskoler bør ha som mål å halvere sine utslipp innen 2025 og være
klimanøytrale innen 2030. Dette er en ambisjon NSO stiller seg bak. EUs kvotesystem er
helt nødvendig for å få til den samfunnsendringen vi trenger for å nå klimamålene.
Likevel mener NSO at klimakuttene innenfor universitets- og høyskolesektoren må være
reelle kutt i klimautslipp, ikke gjennom kjøp av klimakvoter.
NSO mener at:

● Statlig finansiering av petroleumsforskning som er uforenlig med Norges
klimaforpliktelser må opphøre.
● Staten må øke finansiering av forskning knyttet til energiomstilling, klima, miljø og
fornybar energi.
● Landets universiteter og høyskoler skal halvere sine klimagassutslipp innen 2025
og være klimanøytrale innen 2030.
● Norges kutt i klimagassutslipp skal være reelle kutt, og ikke gjøres gjennom kjøp
av klimakvoter.
● Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet, til fordel for mer klimavennlig
virksomhet.
● Den norske stat må forplikte seg til forskning på mer klimavennlig virksomhet.

