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Hei, 

 

Jeg jobbet som sekretær på et klima forskningssenter i en del år og har sett mye av ødeleggelsene 

som klimaforandringer gjør/kommer til å gjøre, blant annet når/hvis Grønnland og Antarktis 

smelter. Jeg ble òg veganer i sommer, primært av helsegrunner, men nå som jeg lærer mer og 

mer om fordelene med veganisme så er jeg ganske overrasket at dette ikke kommer opp når det 

er snakk om klimaendringer. 

 

Jeg fant ut på avaaz.org sine hjemmesider (se lenke under: lenke 1) at Storbritannia innførte en 

klimalov som har ført til ikke om man skal gjøre klimatiltak, men hvordan det skal 

gjennomføres. 

 
En klimalov lovfester klimamål og gir politikerne juridisk ansvar for at målene nås. Dette gjør at noen må 
ta ansvar, noe som jeg føler er det viktigste for å få ting gjort. Innholdet i loven burde baseres på 
kunnskap fra eksperter om global oppvarming, blant annet informasjon fra FNs klimapanel (lenke 2) som 
igjen burde skape en systematisk gjennomføring av tiltak som gjør mest for å hjelpe planeten. 
 
En annen viktig ting er å ikke holde igjen informasjon. Mange klimaaktivister vet ikke at de gjør mye mer 
for naturen ved å bli veganer enn å resirkulere papir. "Alt hjelper" sier mange, men gjør det egentlig det 
når vi ødelegger mer enn vi gjør godt? (lenke 3) 
 

Selv om olje og gass bidrar til klimaforandringer så er dyreproduksjonsindustrien mye verre, noe som 
burde få høyest fokus. Spør en hver økonom, hvis du vil bli kvitt gjeld, begynn med den 
høyeste regningen som har høyest rente og jobb deg nedover. Begynner vi med den 
laveste regningen så har den største doblet seg i mellomtiden. Hvis vi tenker at gjelden 
er klimaødeleggelser og rentene er hver type ødeleggelser så burde det gis mer fokus 
på tingene som ødelegger mest og fordel resten av resursene på mindre ting. 
 

Vi har et ansvar for de som kommer etter oss, både våre barn og andre land som ikke er like 

ressurssterk som oss. (lenke 4) 

 

Håper at en slik lov blir virkelig og takker for at dere tok tid til å lese dette. 

 

Med vennlig hilsen 

Kim-Andreas Herøy 

 

-- 

 

Kilder: 

http://avaaz.org/


 

1 

https://secure.avaaz.org/en/petition/Regjeringen_Jeg_vil_ha_en_klimalov/?dTrVOab&pv=20 

 

2 

http://www.theguardian.com/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet 

 

3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U6_hjA4cdjM 

 

4 

http://www.upworthy.com/a-clever-teachers-tricky-game-on-the-class-got-the-back-row-pretty-

annoyed?g=2&c=ufb1 

 

--  
 

"Not using any paper for a year saves 18 trees. Not eating any beef for a year saves 3432 trees. If 
you really want to save the trees, go vegan! " 
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