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Leger krever klimahandling nå! er tittelen på et opprop fra Legenes klimaaksjon. Klimakrisen
er en helsekrise, og vi krever umiddelbare og radikale endringer i norsk klima- og
energipolitikk. Leger og legestudenter oppfordres til å signere oppropet.

Oppropet som ble lansert 14. oktober av Legenes klimaaksjon, et initiativ fra ni
samfunnsengasjerte norske leger, henvender seg til Stortinget og har følgende ordlyd:

Som leger har vi en etisk forpliktelse til å varsle når stor helsefare truer. Derfor varsler vi nå:
Klimakrisen er en helsekrise. Global oppvarming er den største trussel mot verdens
folkehelse i det 21. århundret.
Norges klima- og energipolitikk forverrer krisen. Hvis andre land gjør som Norge, vil verden
styre mot en global oppvarming på 3 °C eller mer i dette århundret. Dette vil føre til en lang
rekke helseutfordringer og betydelig folkedød. Heteslag, underernæring, sult,
diarésykdommer og andre infeksjoner vil øke og vil rasere framgangen i global helse som er
oppnådd de siste tiårene.
Hete, tørke, sykloner, havstigning og flom vil ramme en stadig større del av verdens
befolkning og gjøre store deler av verden ubeboelig. Mange hundre millioner mennesker
vil bli tvunget på flukt og risiko for konflikter og krig vil øke. De fattigste i land nær ekvator
vil rammes først og sterkest, men ingen land vil være uberørt av klimaendringenes
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helsekonsekvenser.
For å hindre dette kreves raske og gjennomgripende endringer i politikk og samfunn. Som
et rikt land ansvarlig for store globale klimagassutslipp, har Norge et spesielt moralsk og
økonomisk ansvar for å gå i front i klimakampen.
Gode klimatiltak er også gode helsetiltak. Ifølge Verdens helseorganisasjon vil
helsegevinstene alene langt overgå kostnadene ved å nå Paris-avtalens mål. Et samfunn som
evner å forebygge de største klimaendringene er et friskere og mer rettferdig samfunn.
Vi undertegnede norske leger og legestudenter ber Stortinget sørge for at Norge

stopper oljeletingen og starter nødvendig utfasing av produksjon av olje og gass
nå.

kutter egne klimagassutslipp mer enn det som ifølge FNs klimapanel er
nødvendig for å begrense global oppvarming til godt under 2 °C.

bidrar langt mer til at lavinntektsland oppnår reduksjon i klimagassutslipp og
blir bedre i stand til å møte de helsemessige og sosiale utfordringene som
klimakrisen innebærer.

Oppropet er ved lanseringen allerede signert av mer enn 60 kjente norske leger, som
representerer et bredt spekter av spesialiteter og ulike yrkesbakgrunner (1). Alle leger og
legestudenter oppfordres nå til å undertegne oppropet på www.legenesklimaaksjon.no før
dette overleveres Stortinget i forkant av FNs klimatoppmøte (COP25) i Santiago, Chile,
primo desember 2019.

Hvorfor Legenes klimaaksjon?
Legenes klimaaksjon springer ut av erkjennelsen av at global oppvarming er den største
folkehelsetrusselen i dette århundret, ved siden av faren for atomkrig. Leger har bekjempet
atomvåpen i nærmere 40 år, nå må vi ta med oss disse erfaringene i kampen mot
klimakrisen. I begge tilfeller står vi overfor en alvorlig risiko som resultat av menneskelig
teknologi og utvikling. Det betyr samtidig at de kan avverges gjennom menneskelig
handling. Begge truslene krever bredt folkelig og politisk engasjement basert på kunnskap
og forståelse av hva som står på spill. De alvorlige humanitære konsekvensene må vekke oss
til handling. Uten en slik kollektiv mobilisering vil kortsiktige økonomiske og politiske
interesser motvirke nødvendige tiltak for å redusere truslene.

Leger har også mulighet til å skape håp ved å vise til at forebyggende tiltak og metoder for
nødvendig skadereduksjon finnes og kan gi bedring (2). Klimakrisen er en lenge varslet
helsekatastrofe, som har vært møtt med benekting, fortrengning, likegyldighet og apati.
Men nå er en internasjonal grasrotbevegelse i ferd med å vokse seg sterk, ikke minst blant
ungdom. Leger og andre grupper med kunnskap og innflytelse må støtte opp om denne
mobiliseringen, på samme måte som i 1980-årene, da en kraftfull allianse i sivilsamfunnet
maktet å bryte atomopprustningens onde spiral (3).

Et samfunn som evner å forebygge de største klimaendringene er et friskere og mer
rettferdig samfunn

I England har nylig mer enn 1 000 leger skrevet under på et opprop om at Paris-avtalen må
oppfylles (4). I USA har mer enn 70 organisasjoner for helsearbeidere, blant disse den
amerikanske legeforeningen og flere spesialistforeninger, nylig gått ut med et opprop hvor
det kreves at USA må gjennomføre et raskt skifte fra kull, olje og gass til fornybar energi (5).
Oppropet fra Legenes klimaaksjon slutter seg til disse initiativene med tilsvarende krav til
norske politikere. Vi oppfordrer våre kolleger til å støtte oppropet og aksjonen.
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