
Dagsavisen.no / Innenriks /

Norge langt unna bærekraftig utvikling

Klimautslippene øker, vi gir ikke nok u-hjelp, og artsmangfoldet er truet. 20 år etter
at Gro lanserte begrepet bærekraftig utvikling, har Norge selv langt igjen.
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Harde fakta fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Norge ikke har klart å gjøre det Gro
Harlem Brundtland presenterte for verden i 1987: På viktige områder har vi ikke lykkes
med å få en bærekraftig utvikling.

– Klimakonsekvenser
Norge har sviktet arven etter Gro, sa professor William Lafferty i Dagsavisen forrige uke.
Nå får han støtte av SSBs gjennomgang.

– Det er langt fram til en bærekraftig utvikling, sier seniorrådgiver Frode Brunvoll i SSB.

Klimagassutslippene er ett av målene på om Norge er på rett vei. Utslippene sank med 0,8
prosent fra 2005 til 2006, men ligger fremdeles langt over det vi har forpliktet oss til
gjennom Kyotoprotokollen.

«Global oppvarming er trolig det fenomenet som virkelig vil sette verdenssamfunnets evne
til å skape en bærekraftig utvikling på prøve,» skriver SSB. Med hundrevis av millioner
klimaflyktninger og endrede livsbetingelser, påvirkes mulighetene for å ha en bærekraftig
utvikling på alle områder.

– Hvis de verste spådommene slår til, vil klimaendringene ha enorme konsekvenser på
økonomi, sosiale forhold og hele spekteret av indikatorer, forklarer Brunvoll.

– Ikke vist evne
Den norske regjeringen fortjener ikke ros for sitt klimaarbeid, mener klimaforsker Helge
Drange ved Nansensenteret Bjerknessenteret i Bergen.

– Norge er i samme båt som svært mange andre land som har hatt ambisjoner, men som
ikke har vist verken evne eller vilje til å få ambisjonene satt ut i livet, sier Drange.

Som verdens tredje største eksportør av olje og gass, har Norge et spesielt ansvar for
framtidens klimaflyktninger, mener Drange. Regjeringen har som mål at Norge skal gi 1
prosent av bruttonasjonalinntekten i bistand, men vi er nå lenger unna dette målet enn
før.

Vi er heller ikke gode nok til å importere fra de minst utviklede landene i Afrika, fastslår
SSB. Disse landene trenger hjelp til å komme seg på beina for å kunne drive bærekraftig.

I tillegg trues det biologiske mangfoldet stadig av menneskelig aktivitet.

En mindre del av norsk jord er utsatt for forsuring enn før, men 90 prosent av den sure
nedbøren som faller ned over Norge, stammer fra andre land. Altså er det først og fremst
EU-landenes utslippskutt som har ført til at Norge kan skryte av å ha fått et mindre surt
miljø.

– Ytterst pinlig
Lars Haltbrekken, leder av Norges Naturvernforbund, mener det er «ytterst pinlig» at
Norge 20 år etter Brundtlandrapporten ikke har kommet lenger det SSBs gjennomgang
viser. Regjeringen skal legge fram en nasjonal strategi for bærekraftig utvikling til høsten,
og Haltbrekken forventer konkrete tiltak og penger.

– Miljøverndepartementet trenger to milliarder kroner ekstra per år for å sikre artsrikdom
og opprydding av miljøgifter, sier han.

En bærekraftig utvikling skal omfatte både økonomi, sosiale forhold og miljø. Derfor får
Norge plusspoeng av SSB for lav arbeidsledighet, høy levealder og høyt utdanningsnivå.


