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Klimaendringene er vår generasjons største utfordring, og en samlet forskningsverden 
peker på katastrofale konsekvenser dersom vi ikke klarer å holde den globale 
oppvarmingen under 1,5°C. Tross dette fortsetter utslipp av klimagasser å øke hurtig, 
samtidig som vi lever i tiden “anthropocene”, der det er vi mennesker er den største 
drivkraften bak endringer i både natur og klima. Klimaendringene kommer til å ha store 
konsekvenser for alt liv på planeten, blant annet vil det føre til økte minimum og 
maksimum temperaturer, økte havnivåer, hyppig og kraftig ekstremvær, tapt biologisk 
mangfold og masseutryddelse av arter. 
 
Derfor gikk 11 000 forskere sammen i 2019, og underskrev et opprop, der de følte seg 
forpliktet til å være ærlige og “si det som det er”. Her erklærer de global klimakrise, og 
legger frem en plan for hvordan både offentlig og privat sektor, samt andre aktører og 
“vanlige folk” burde gå sammen og videre for å møte denne trusselen. Klimakrisen har 
kommet og akselererer raskere enn de fleste forskere forventet, og forskerne erklærer 
også at planeten «klart og utvetydig står overfor en klimakrise». Den uroligende 
undertonen er klar i sin tale: disse problemene markerer et pressende behov for 
handling, store endringer i hvordan vi lever våre liv, og at det NÅ vi må gjøre det 
 
Det er derfor viktig at også vi tar vårt lokale og globale ansvar. Alvorligheten av denne 
globale krisen er så viktig at vi i Studentdemokratiet ønsker å sette ekstra fokus på det 
ved å erklære internasjonal klimakrise. Det sender et tydelig signal og viser en tydelig 
prioritering, der vi som studenter står sammen mot klimaendringene, og ønsker å 
forene krefter for å motvirke dem.  
 
Studentdemokratiet ved NMBU:  

• Erklærer internasjonal klimakrise 
• Skal, sammen med universitetet og øvrige aktører i Ås, aktivt jobbe med å 

motvirke klimaendringer, ved å forbedre egen praksis, drift, og holdninger 
 
 


