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KORT OM KLIMAFONDET
HVA
Vi er en organisasjon som ønsker at 10 % av Oljefondets avkastning skal brukes
til et uavhengig internasjonalt klimafond.

HVORFOR

Norge har produsert olje og gass i 50 år. Dette har gjort oss til et av de desidert
rikeste land i verden. Mye av rikdommen er plassert i Oljefondet som i
desember 2021 er godt over 12 000 milliarder norske kroner.
Samtidig har Norge et historisk ansvar for klimaendringer nettopp på grunn av
forurensningen fra denne oljen og gassen. Dette har spesielt går ut over
fattige land.
Vi mener derfor at vi har et moralsk ansvar til å hjelpe disse landene og
verden ellers i å bekjempe klimaendringene.

HVORDAN
For å få gjennomslag for tanken om at deler av Oljefondets avkastning skal
brukes til et Klimafond vil vår organisasjon hovedsakelig drive med
opplysningsarbeid, kampanjer og på sikt få ideen inn i flest mulige
partiprogram.
Vi mener endringer kommer nedenfra og opp så det meste av vår innsats vil
bli rettet mot folk og da spesielt de unge.
Vi vil også samarbeide med andre organisasjoner og aktører.

FORDELING
Midlene Klimafondet vil disponere er tenkt fordelt verden over hvorav det
meste skal brukes til langsiktige formål. Det kan være til forebygging,
utdanning, forskning, ideer, innovasjoner, priser, holdningsendringer,
klimasentre og til et stort Globalt Løsningssenter.
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INTERNASJONALT KLIMAFOND
Underskriftskampanje på opprop

UNDERSKRIFTSKAMPANJE:
FORSLAG TIL FELLES ERKLÆRING
Naturødeleggelser og katastrofer forårsaket av menneskelig
aktivitet medfører enorme konsekvenser og er med på å true
livsgrunnlaget og livet på jorden.
Verden er i en alvorlig situasjon og vi trenger å handle raskt.
Skal vi få klimaet på rett kjøl igjen trenger vi en mobilisering verden
ikke har sett maken til siden andre verdenskrig. Hvis ikke vi
forebygger nå vil vi komme til å måtte bruke enorme summer i
fremtiden på å reparere skader vi kunne forhindret i dag.
Norge er et land som er blitt gitt mye. Vi er enormt rike og har råd
til å dele. I flere tiår har vi pumpet opp enorme olje- og
gassmengder som tilfeldigvis har ligget utenfor vår egen stuedør.
Dette har gitt kortsiktig gevinst for oss, men langsiktig negative
konsekvenser for verden. Vi har bokstavelig talt bygget vår formue
på global oppvarming.
Vi mener det er på tide å gi noe som monner tilbake til
verdenssamfunnet.
Hensynet til mennesket og naturen må gå foran alt annet. Vår
verden er bare til låns og vårt mål må være at den skal videreføres
pent og pyntelig også til kommende generasjoner.
Å gi 10 % av avkastningen av vår felles formue har vi råd til og vil gi
et kraftig signal til verdenssamfunnet om at vi tar klimaproblemene
på alvor. Samtidig vil et slik klimafond inspirere og akselerere
utviklingen fra fossil- til fornybaralderen. På lang sikt vil vi alle tjene
på det.
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FRA OLJEFOND TIL KLIMAFOND

Klimaendringene er over oss og Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) har
vokst voldsomt og har nå pr. 1. september 2021 passert 12 000 milliarder
norske kroner. Norge er med andre ord ekstremt rikt.
I løpet av de siste årene har klimaendringene og miljøproblemene eskalert
med betydelig kostnader for mennesker og natur, verden over. Vår olje og
gass har vært medvirkende årsaker til dette og vi har derfor et ansvar for å
rette opp i det.
Et klimafond for internasjonalt klimaarbeid med norsk forankring vil være med
på å reparere våre klima- og miljøproblemer.
10 % av Oljefondets avkastning årlig vil kunne gi betydelig bidrag til bedring
av klimaet verden rundt. I 2020 var avkastningen 1070 milliarder. 10 % av
dette tilsvarer nesten 110 milliarder. I 2019 var avkastningen hele 1692
milliarder. 10 % av dette tilsvarer ca. 170 milliarder.
Det at vi ytterligere bruker noe av avkastningen vil samtidig tvinge Norge til å
bli mindre avhengig av olje- og gassvirksomheten, noe vi snart må slutte med
uansett. Det vil også være en stor fordel for landet å basere sin inntjening på
noe mer fremtidsrettet enn en utdøende og forurensende sektor.
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Samtidig vil vi vise ansvar ved at vi flytter litt av vår oljeformue til Klimafondet.
Dette krever en lovendring, men lover endres hele tiden ettersom samfunnet
utvikler seg. I og med at avkastning fra Oljefondet varierer bør det stå i denne
lovendringen at Klimafondet må ha en minimumsoverføring slik at fondet
fungerer selv med lav avkastning. Det kan for eksempel stå at minimum 100
milliarder overføres til Klimafondet hvert år uavhengig av konjunkturer og
variasjoner i avkastninger.
Klimaendringene tar ingen pause og er ikke konjunkturavhengig, tvert imot
øker de for hvert år som går og vår innsats for å bøte på dette via fondet må
være prinsippfast, pålitelig og fondets midler bør øke ettersom
klimaendringene øker.
Norge har muligheter, kompetanse og ikke minst midler til å utgjøre en enorm
forskjell for klimaet. Oljefondet er nå et av verdens største fond, og eier nesten
1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper verden over samt en betydelig
mengde obligasjoner og eiendommer. Er det noe Norge har mer enn nok av
så er det penger. Vi har så mye at vi i klimamessige krisesituasjoner bør
vurdere å bruke noe av selve fondskapitalen til Oljefondet for å kompensere
for slike akutte klimakatastrofer, slik det ble gjort under koronapandemien. Å
ha gjemt penger under madrassen er ikke til noen hjelp om huset står i brann!
Det er et uttrykk som sier at man kan spare seg til fant. Vi risikerer å gjøre
nettopp det om vi ikke bruker pengene til omstilling og overgang til det
fornybare samfunnet og forhindre eskalering av klimaendringene som er et
uunngåelig resultat om vi ikke får stoppet den globale oppvarmingen.
Vi risikerer at planeten vår blir
ubeboelig noen steder og svært
krevende å leve andre steder. Da har
vi ikke bare spart oss til fant, men og
til ruin hvis det meste av våre penger
og ressurser i fremtiden vil gå til å
redde det vi har igjen og reparere
det vi har ødelagt.
Vi må nå samle våre krefter og
samarbeide som aldri før for vår felles
fremtid. Vi er mye sterkere sammen. Vi må og kunne vise at vi kan handle
raskt. Koronapandemien har vist at vi nettopp kan handle raskt hvis vi vil.
Tiden er inne for denne ideen.
Det store problemet er at vi har satt kortsiktig profitt og tankegang foran alt,
men det er langsiktig tankegang, samarbeid, etikk og empati for våre
medmennesker og naturen som er fremtiden og er det som kan redde
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verden. Penger er derfor ikke nok, det må også holdningsendringer til som vil
være et av dette Klimafondets viktigste oppgaver slik vi ser det.
Klimafondets intensjon må derfor være å jobbe langsiktig, men noen midler
bør brukes på akutte tiltak samt bidra til andre fond som for eksempel FNs
Grønne Klimafond og EUs Green Deal. Samtidig er et Globalt Løsningssenter,
som vi foreslår, et svært viktig bidrag med å få fortgang i omstillingen til det
fornybare samfunnet. En annen ide er å dele ut diverse priser som vil kunne gi
oppmerksomhet til viktige banebrytende ideer.
Vi mener dette forslaget om at deler av Oljefondet gis til et Klimafond vil få
bred støtte blant folk da de er langt mer bevisste på klima- og
miljøproblemene nå. Samt at de innser at vi som fossilprodusent bør ta et
globalt ansvar, noe nettopp dette Klimafondet vil gjøre. Et slikt fond vil også
kunne være med på å begrense og kanskje forhindre fremtidige klimasøksmål
mot den norske stat.
Allerede nå ser vi et begynnende press på at deler av Oljeformuen bør
brukes utover Norges få rike innbyggere til menneskets og naturens felles
beste verden over.
Det er folk vi må rette vår kampanje mot, for når folkekravet blir stort nok
følger politikerne etter. Det opplevde vi nylig i form av bompengeopprøret. Vi
håper dette initiativet om et Internasjonalt Klimafond vil bli et nytt opprør og
skape en ny folkebevegelse!
Norge har vært et foregangsland tidlig innen klima og miljø. Allerede i 1972
opprettet vi her i Norge verdens første Miljøverndepartement. I dag heter det
Klima- og miljødepartementet. I mai 2022 er det 50 år siden dette ble
opprettet. Norge bør vise globalt
lederskap og opprette et slik
Klimafond og lansere det til 50års jubileet til Klima- og
miljødepartementet.
Vi har nå gått inn i et nytt tiår og
starten på dette nye tiåret bør
medføre handling som monner.
Vi har ingen tid å miste, det
skylder vi våre barn, barnebarn
og fremtidige generasjoner.
Ingen har lyst til å svikte dem.
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HVA SKAL FONDET GJØRE?
Forslag til fire hovedområder

•

Klimafondets hovedkvarter. Forvalte og fordele midlene fondet rår over
til kortsiktige og langsiktige tiltak. Forslag til lokalitet: Oslo.

•

Drifte The Global Solution Center* som fondet etablerer. Forslag til
lokalitet: Bergen. Forslaget: Overta Akvariet i Bergen og bruke det som
utstillingsområde (klimasenter), samt Havforskningsinstituttets lokaler som
kontorer. Betydelig samarbeid med Klimafondets hovedkvarter i Oslo.
Bidra til at slike sentre opprettes i andre land og kontinenter og med
fokus på deres land og løsninger samt at det utveksles erfaringer
mellom dem.

•

Drifte Klimasentre som er tenkt å være lærings- og opplevelsessentre. I
Oslo i 2020 åpnet Kronprins Haakon Klimahuset som en av de første i
verden. Vi tenker at dette bør det bli flere av her i landet og utenlands.
De kan med fordel rettes mot barn og unge. Vi har foreslått at Akvariet i
Bergen kan brukes til dette formålet når de flytter om noen år.

•

Opprette priser for nye løsninger og innovasjoner innen forskjellige klimaog miljøsektorer. Samtidig skal det utdeles priser til enkeltpersoner/
organisasjoner eller andre som har utmerket seg med spesiell vekt på
omstilling av samfunnet fra en økonomi basert på bruk og kast til en
sirkulær økonomi som tar vare på naturen. Utviklingsland vil få utdelt
mange priser da de sjeldnere får oppmerksomhet.

*The Global Solution Center (navneforslag) skal kort sagt være et globalt senter for
samling og deling av ideer og innovasjoner spesielt innen klimaet. Det skal være
åpent og lett tilgjengelig for alle på flere språk. Les mer på sidene lenger bak.

Side 9 av 24

HVA SKAL FONDETS PENGER
BRUKES TIL?
Først og fremt skal Klimafondet støtte langsiktige tiltak.
Punktene nedenfor er forslag.
Etter driftskostnader foreslås det at fondet fordeles til følgende:
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LANGSIKTIGE TILTAK
SATSE PÅ FOREBYGGING, HOLDNINGSENDRINGER OG UTDANNING
Vi mener Klimafondet bør satse på langsiktige tiltak som forebygging,
holdningsendringer og utdanning slik at vi ikke gjentar historien. Vi trenger å
fornye vårt tankesett slik at våre liv blir basert på respekt for naturen og en
omstilling av samfunnet fra en økonomi basert på bruk og kast til en sirkulær
økonomi som tar vare på naturen.
GJENOPPRETTE NATUREN
Etter mange århundre med påvirkning fra mennesker trenger jordkloden hjelp
med å gjenopprette balansen. Hogging av regnskog, plast- og annen
forsøpling av hav, jord påvirket av erosjon og kjemikalier, tap av natur og
utryddelsen av liv og luftforurensning fra fossil transport og industri er noe av
det som trengs å reverseres.
STØTTE FILMER OG SERIER
Fondet vil også kunne støtte filmer og serier med klimafokus eller som på
annet vis bidrar til det beste for samfunnet.
OPPRETTE KLIMASENTRE
Fondet kan være med på å opprette klimasentre i Norge og ellers i verden.
Disse sentrene kan fungere som utstillingsområder og læringssentre spesielt
rettet mot barn og som kan benyttes av bl.a. skoler og barnehager.

STØTTE INNOVASJONER, IDEER OG LØSNINGER
STØTTE INNOVASJONER, IDEER OG LØSNINGER
Å støtte innovasjoner, løsninger og ideer som kan bringe verden fremover vil
være et viktig bidrag. Tanken er å lokalisere dem og bistå dem slik vi kan få
fortgang i den teknologiske og idemessige utviklingen på jorden innen alle
felt. Her kan det være tett samarbeid med det planlagte Løsningssenteret.
UTDELE ÅRLIGE PRISER FOR GODE LØSNINGER
Dette Løsningssenteret kan opprette og utdele årlige priser for nye løsninger
og innovasjoner innen alle felt, men spesielt innen klima- og miljø. Samtidig
skal det utdeles priser til enkeltpersoner/ organisasjoner eller andre som har
utmerket seg. Utviklingsland vil få utdelt mange priser da de sjeldnere får
oppmerksomhet.
OPPRETTE OG DRIFTE ET GLOBALT LØSNINGSENTER
Formålet vil være å samle og finne løsninger og innovasjoner på våre lokale,
nasjonale og globale problemer, spesielt innen klima og miljø. Disse
løsningene skal gjøres tilgjengelig i størst mulig grad til flest mulig og fortest
mulig.
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STØTTE FORSKNING OG ANDRE TILTAK
BIDRA TIL FORSKNING
Vi tenker at fondet kan bidra med betydelig støtte til forskning i inn og utland.
STØTTE MILJØORGANISASJONER
Fondet kan også støtte klima- og miljøorganisasjoner lokalt og globalt.
SAMARBEIDE MED ANDRE FOND
Samarbeide og bidra med midler til andre fond. Dette kan for eksempel være
å fordele noen av midlene til visse prosjekter i regi av FNs Grønne Klimafond
eller EUs planlagte klima- og omstillingsfond (EUs Green Deal).

HJELPE UTVIKLINGSLAND
BISTÅ MED KAPITAL OG KOMPETANSE
Utviklingsland er ofte de som merker konsekvensene av klimaendringer mest
og de er derfor ekstra sårbare. Det er også de som trenger mest hjelp da de
har begrenset med kapital og kompetanse. Fondet kan også ha midler klar til
fordeling ved akutte hendelser.
BISTÅ MED OMSTILLING
Målet er også å hjelpe dem med deres miljøproblemer og til en miljøvennlig
omstilling på deres premisser. Støtte opp under lokale prosjekter som fungerer
godt og hjelpe dem slik at de blir selvhjulpne og ikke avhengig av hjelp
utenfra slik tilfellet har vært mye før.
STYRKE KVINNERS UTDANNING
Det kan også være å styrke kvinners utdanning i utviklingsland fordi et slikt
tiltak forhindrer befolkningsøkning og dermed ekstra belastning for jorden.
Spesielt viktig for Afrika da det er her den største befolkningsøkningen er
ventet.
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THE GLOBAL SOLUTION
CENTER

Globalt senter for samling og deling av
LØSNINGER OG INNOVASJONER
innen alle aspekter av menneskelivet
med spesielt fokus på klima og miljø
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FORDELER

Ved å samle løsninger og innovasjoner for så å
spre dem til verden oppnår vi:
• at overgangen til fornybarsamfunnet skjer raskere
• at det blir lettere å finne det som eksisterer i stedet for
å finne opp hjulet på nytt
• at samarbeid og deling kommer i fokus
• at vi allerede sitter på de fleste løsningene, noe som
vil bidra til håp og inspirasjon
• at vi bidrar til en bedre fremtid for våre barn,
barnebarn og kommende generasjoner
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ET GLOBALT LØSNINGSSENTER
VIL FÅ FART PÅ UTVIKLINGEN
Verden opplever nå enorme kriser og problemer som berører oss alle.
Samtidig finnes det løsninger der ute som hadde fått fortgang i prosessen mot
et fornybart og bærekraftig samfunn for alle.

© Barbara Marx Hubbard
Klima- og miljøproblemene har blitt betydelig forverret rundt om i verden og
det vil bare øke på fremover hvis ikke vi tar grep. Menneskeheten oppfører
seg fremdeles som uansvarlige tenåringer som slenger søppel rundt forbi.
Til vår unnskyldning forstod vi ikke alltid konsekvensene av hva vi gjorde før,
men det gjør vi mer nå. Bevisstheten rundt klima- og miljøproblemene f. eks.
har blitt atskillig større. Dette har vært helt nødvendig, men nå bør man skifte
fokus.
Vi vet nemlig at plast er et gigantisk problem og at fossile energikilder
forurenser, vi vet at isbreer smelter og at havet stiger. Vi bør ikke slutte å
informere om dette, men begynne å fokusere mer på løsningene,
innovasjonene, det som virker og bringer verden fremover.
Aldri før i menneskets historie har det vært viktigere å stimulere og mobilisere
til samarbeid, nytenkning, innovasjon og forskning som nå innen alle felt.
Koronapandemien har vist dette med all tydelighet. Og dette bør definitivt
koordineres bedre. Slik det er nå er det ikke systematisert og samlet.
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Dette har Kjell Inge Røkke og Nina Jensen skjønt. Deres Ocean Data
Platform er nå lansert. Det finnes mye data om havet, men intet
altomfattende sted hvor dette er samlet og gjort tilgjengelig.
Et Globalt Løsningssenter (The Global Solution Center) i offentlig regi finansiert
av Klimafondet vil fungere på lignende måte, bare i mye større skala og mer
tilgjengelig for alle. Dets funksjon vil være å samle og finne løsninger og
innovasjoner på våre lokale, nasjonale og globale klima- og miljøproblemer
og gjøre dem tilgjengelig i størst mulig grad til flest mulig og fortest mulig.
Dette vil være en svært viktig bidragsyter til et bærekraftig samfunn og hjelp
til å reparere skadene vi har påført jorden.
Det er helt vesentlig å inkludere alle aspekter av menneskelivet skal vi kunne
bevare og gjenopprette naturen mest mulig. Samspillet i naturen er svært
kompleks, alt er sammenfiltret og har dermed betydning. Utrydder man rovdyr
som ulver, øker antallet beitende dyr som hjort og elg, hvilket igjen medfører
at store områder beites ned som igjen går ut over andre arter og man risikerer
jorderosjon bare for å nevne noe. Hele økosystem kommer ut av balanse. Og
det kan også føre til pandemier. Det antydes at koronapandemien skyldes
overføring av smitte fra en pangolin i et dyremarked i Kina som igjen fikk det
fra en flaggermus.
Det samme kan overføres til menneskelivet. Man kan ikke bare konsentrere
seg om reduksjon av CO2 og nullutslipp. Det skal mer til for å stoppe
klimaendringene. Alt hører nemlig sammen. Reduksjon av regnskogen i
Amazonas for eksempel skyldes i alt for mange tilfeller fattige bønder som ikke
ser annen mulighet til å tjene sårt tiltrengte penger enn å hogge ned
regnskogen. Så fattigdom og ulikhet er knyttet til våre klimaproblemer.
Kommersielle selskaper er i dag de som forårsaker mest avskoging ved at de
henter ut råvarer. Dette kan ikke løses med ny teknologi eller nullutslipp.
Derfor bør et slikt løsningssenter fokusere på mer enn bare klima og miljøet.
Alle aspekter av menneskelivet må med slik som vitenskap, økonomi,
utdanning, spiritualitet, styresett, media, helse, justis, relasjoner, infrastruktur og
kunst. Da vil vi ikke bare akselerere utviklingen mot fornybarsamfunnet, men
også mot et friskere, mer empatisk, varmere og vennligere samfunn for alle.

Klimaendringer, forurensning, tap av natur og utryddelsen av liv akselererer
med urovekkende fart som rapporten fra FNs naturpanel fra 2019 så tydelig
viser. Men ideer, innovasjoner og oppfinnelser som kan få oss hurtigst mulig
mot et mer bærekraftig samfunn akselererer også.
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Politiske uenigheter vil det bli mindre av rett og slett fordi det vil være mindre
å være uenige om. Når dette Globale Løsningssenteret har funnet frem til
løsninger som viser seg å fungere bedre enn det som eksisterer er det bevis
nok i seg selv og det er ingen grunn til å være uenige når den beste løsningen
ligger rett foran oss.
Et slikt Globalt Løsningssenter vil bidra til å gjøre dette kjent og samtidig vil det
gi optimisme og håp til mange om at vi vil lykkes med omstillingen. Fokuset vil
endres fra å se problemer til å se løsninger. Og det vi fokuserer på forsterkes.
Det vil også inspirere og engasjere mange til å være med på å bidra til en
positiv fremtid for oss selv og kommende generasjoner.
Norge har vært privilegert med olje og gass som har gitt oss enorm velstand,
men det har også gitt oss problemer i form av forurensning verden over. Og
som vi vet kjenner ikke forurensning landegrenser.

Det finnes eksisterende prosjekter allerede, slik som Nordic Solutions to Global
Challenges. I tillegg har vi The Global Opportunity Explorer som holder til i
Danmark og tilsvarende The Explorer i Norge. Disse samarbeider og tar for seg
bærekraftige løsninger spesielt rettet mot bedrifter. Dette er flotte tiltak, men
er ikke i nærheten av hva som er mulig å få til.
Et omfattende, dynamisk og slagkraftig Globalt Løsningssenter vil spare
samfunnet for enorme kostnader, da det er atskillig billigere å forebygge enn
å reparere som denne forskningen fra Stanford viser. Og jo hurtigere
overgangen skjer jo mindre smertefull vil den være for mennesker og natur.
Det er alvorlige tider vi står ovenfor, vi trenger å brette opp ermene, tenke
helhetlig og stå sammen om å bevare kloden vår. Da kan vi ikke tviholde på
patenter og konkurrere hele tiden. Vi kan i hvert fall ikke ha profitten som
høyeste mål mens planeten er i ferd med å gå dukken.
I alt for lang tid har vi utnyttet mennesker og natur med kortsiktig profitt som
fokus uten å ta ansvar. Vi vet i dag at denne type kortsiktig tenkning slår
tilbake på oss selv før eller siden.
Norge er et velfungerende demokratisk samfunn som tar relativt godt vare på
de svake i motsetning til mange andre. Norge er et foregangsland på mange
andre områder, som utbredelsen av el-biler, el-ferger og hybridskip og nå
snart el-fly.
Vi har blitt ufattelig rike av oljen og gassen som er blitt spredd rundt på kloden
med forurensning og lidelse som konsekvens. Kanskje det er på tide at vi sprer
noe annet slik et Globalt Løsningssenter legger opp til. La verden få enda en
grunn til å se til oss.
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ILLUSTRASJON

Dette forslaget er formet som en
sirkel med sektorer basert på
tema. Ideene og løsningene blir
plassert i den sektoren hvor de
hører hjemme. Sektorene blir så
fordelt i mindre sirkler som
korresponderer med temaene.
Illustrasjon: Henning Jon Grini og
GaiaInnovations
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FRA AKVARIUM TIL KLIMASENTER
OG GLOBALT LØSNINGSSENTER
I denne artikkelen presenteres det et forslag til plassering for et klimasenter og
et Globalt Løsningssenter i Bergen. Dette globale løsningssenteret kan også
plasseres et annet sted, enten i Oslo som del av Klimasenterets hovedkvarter,
eller i en annen større by.

The Global Solution Center sitt besøkssenter (tidligere Akvariet).
© Illustrasjon Klimafondet
I 60 år har Akvariet vært til glede og berikelse for store og små, for tilreisende
og byens befolkning. Det har også en fantastisk beliggenhet med
Nordnesparken og havet rett utenfor. Heldigvis vil Akvariet fortsette å eksistere
fremover, men bare på et annet sted. Akvariet skal nemlig om få år flytte til et
nytt og større lokale. Det betyr at da vil akvariets bygninger på Nordnes bli
ledig. Her kommer et forslag til hva stedet kan brukes til.
I stedet for at det kommer leiligheter eller hotell der, hva med å videreføre
stedets ånd og skape et klimasenter? Dette er tenkt å være et besøkssenter
og utstillingsområde for jorden i sin helhet og for løsninger på våre problemer.
I disse tider hvor klima og miljø står i fokus kan dette bli et viktig senter som kan
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opplyse både store og små samt turister og byens borgere, akkurat som
akvariet har gjort.
Tenk deg at du kommer gående mot inngangspartiet. På venstre side ser du
et større og utvidet amfiteater hvor du hører masse barn juble begeistret. Nå
pågår nemlig forestillingen «Meitemakkens elleville liv». Du smiler litt for deg
selv og tenker kanskje at jammen er det bra at barna i dag får kunnskap og
visdom om jordens enorme artsrikdom og at alt har betydning og funksjon.
Foran og til høyre for inngangspartiet ser du en vakker roterende jordklode
som lyser når det er mørkt. Inne i Storsalen pågår utstillingen «Fra asfalt til park»
som viser forfalne byområder rundt om i verden som nå er gjenskapt til vakre
blomstrende parker. Når du ser på bildene undrer du deg kanskje over at vi
holdt ut med all den asfalten så lenge. Men du er på vei til auditoriet hvor
paneldebatten «Fellesskap i en moderne tid» straks begynner. Folk fra senteret
skal presentere forskning og erfaringer fra forskjellige kulturer om hvordan de
har skapt sterke og levende fellesskap på tross av vår digitaliserte verden.
Dette er et tenkt eksempel på hvordan Akvariet i fremtiden kan fremstå som
et moderne lærings- og opplevelsessenter, og ikke minst et senter for løsninger
fra hele verden, innen alle områder. For det trengs når man ser på verdens
tilstand i dag.
De siste årene har det vært økende fokus på klimaendringer og global
oppvarming. Selv om klima og miljø er viktig så kan vi ikke rette alle våre
ressurser dit. Alt hører sammen. Vi må også fokusere på andre aspekter, som
fred for eksempel, siden vi tydeligvis ikke er ferdig med kriger ennå og dette
medfører enorme miljømessige, økonomiske og ikke minst menneskelige
konsekvenser. Det er bare å høre med de eldste som har opplevd krigen
hvordan det var. Vi må derfor tenke helhetlig. Alt må med for å si det sånn.
Dette fordi alt er forbundet og gjensidig påvirker hverandre. Det har vi alle
merket konsekvensene av under koronapandemien.

Det mange kanskje ikke er klar over er at vi har løsningene på de aller fleste
problemer verden sliter med. Problemet er at det er lite koordinert så folk vet
ikke om dem. Det er fragmentert og ikke samlet. Det finnes noen mindre
portaler som presenterer løsninger, men de jobber stort sett innen avgrensede
områder. Det kan et slikt Globalt Løsningssenter løse. Til dette trengs det
mange ansatte, og hva er det som er vegg i vegg med Akvariet? Jo
Havforskningsinstituttet. De skal flytte samtidig med Akvariet. Ved å overta
disse lokalene også har man muligheten til å skape et slagkraftig senter som
kan samle og spre løsninger over hele verden hovedsakelig via et omfattende
nettsted på flere språk.
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Disse løsningene kan og presenteres og utstilles på en mer profesjonell måte
på besøkssenteret. Mange har sikkert vært inne i Akvariet hvor de store
akvariene befinner seg. Det rommet kalles Rotunden og er sirkelrundt. Dette
er det fin symbolikk i siden en sirkel representerer helheten. Et perfekt sted å
vise forskjellige sektorer av menneskets tilværelse. Tanken er at i stedet for
akvariene kan de omgjøres til rom hvor man kan gå inn og få informasjon om
de nyeste ideene og løsningene innen de forskjellige sektorene. Underetasjen
kan bli barnas avdeling.

The Global Solution Center sine kontorer (tidligere Havforskningsinstituttet) sett
fra Nordnesparken.
© Illustrasjon Klimafondet
Som samfunn må tenke langsiktig og et slikt senter vil bidra til det. Mange av
våre problemer skyldes nettopp vår kortsiktige tankegang og jakten etter
ressurser og profitt. Og hva er mer langsiktig enn at vi begynner med våre
barn? Hvis ikke de får klar og innsiktsfull forståelse av jordens og dets sykluser
og at vi må ta vare på biomangfoldet, ja generelt så godt vi kan om det
meste her i livet vil de bare gjenta feilene vi har gjort. Derfor bør dette
besøkssenteret ha sterkt fokus på barna og ha samarbeid med skoler og
barnehager.
Alt dette kan finansieres via Oljefondets avkastning. Det trengs bare en liten
del av dette til etablering og drift av det Globale Løsningssenteret plassert
eventuelt i Bergen der hvor Akvariet og Havforskningsinstituttet nå holder til.
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Som nasjon er vi ufattelig rike. Å gi noe igjen til verdenssamfunnet føles bare
rett og rimelig. Vi har, som olje- og gassprodusent, et ansvar ovenfor resten av
verden. Spesielt når dette har medvirket til så mye forurensning i verden.
Målet med dette Globale Løsningssenteret er at det skal spre løsninger som
kan skape positive ringvirkninger rundt om i verden. Dette vil også skape
goodwill for Bergen og Norge. Dette er et samfunnsnyttig prosjekt som vil ha
vidtrekkende positive ringvirkninger langt inn i fremtiden.

The Global Solution Center sitt løsningsrom oppdelt i sektorer (tidligere
Rotunden på Akvariet).
© Illustrasjon Klimafondet

AKVARIET I BERGEN - PLANLØSNING
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HVEM STÅR BAK?
Henning Jon Grini (styreleder Klimafondet)
Henning er den som har
tatt initiativet til
Klimafondet. I 2005
hadde han et
debattinnlegg i Bergens
Tidende om tilsvarende
forslag bare litt mer
beskjedent.

Han regner seg som miljø- og samfunnsengasjert og
Faksimile fra Bergens Tidende
15. september 2005.
har startet flere virksomheter som alle har hatt
intensjon om å bidra til planetens beste. Han har
bl.a. startet, drevet og vært redaktør for magasinet
og forlaget Ildsjelen i 12 år. Nå driver han Gaiamessen.
I 2016 etablerte han organisasjonen GaiaInnovations som er en tidlig variant
av THE GLOBAL SOLUTION CENTER og som Klimafondet foreslår å opprette.
Han skrev i den forbindelse boken Gaia og Mennesket mot en lysere fremtid.
I ettertid har han også skrevet boken science fiction boken Vår nære
fremtid hvor han beskriver en fremtid hvor vi har løst de fleste av våre
problemer. Han har sin egen hjemmeside: www.inspirasjonogideer.no.

Martin Skadal (styremedlem Klimafondet)
Martin er en sosial entreprenør, greenfluencer,
offentlig foredragsholder og aktivist. Han har sin
egen organisasjon kalt World Saving Hustle. Han
figurerer ofte i media og var i 2020 portrettert i
Dagens næringsliv og på TV2 som en av de unge
ledestjernene. I slutten av 2020 vant han Coop sitt
Sustainability Award og Änglamarkprisen.
Han har sin egen hjemmeside:
www.martinskadal.com.
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KONTAKT
Klimafondet
Kontaktperson: Henning Jon Grini
Adresse: Søre Renen 22, 5099 Bergen
Mobil: 40008120
Organisasjonsnummer: 924606290
Donasjon: Støtt oss med en donasjon
Nettside: www.klimafondet.org
Mail: post@klimafondet.org
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