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Samfundet erklærer klimakrise!

Dagsorden
1. Møtet er satt

2. Godkjenning av dagsorden

3. Styret informerer

4. Politisk femminutt

5. Behandling av resolusjonsforslag
Forslag til resolusjon:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til samfundsmøte 25.03.2023
erklærer, i samråd med flere andre studenthus i Norge, at vi står ovenfor en
global klimakrise. Å løse denne krisen burde være sittende og framtidige
regjeringer sin øverste prioritet.

Forslaget er fremmet av Gaël Peebles-Christensen på vegne av Styret i
Studentersamfundet i Trondhjem.

6. Behandling av intern meningsytring
Forslag til intern meningsytring:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 25.03.2023,
mener at Studentersamfundet og UKA ikke bør bli sponset av selskaper
som driver med utvinning av fossil energi.

Meningsytringen er fremmet av Max Lødøen og Norunn Krokeide.

7. Sofaprat

8. Resultat avstemning av intern meningsytring

9. Eventuelt

10. Kritikk av møtet

11. Møtet er hevet



Vedlegg
5. Bakgrunn for resolusjonsforslag
Det er ingen hemmelighet at vi står ovenfor en klimakrise, som påvirker oss også her i
Norge. Det er heller ingen hemmelighet at det er oss, studenter og de kommende
generasjonene som kommer til å måtte ta stilling til stigende hav, globale flykningskriser
og naturkatastrofer. Bemerkelsesverdig er det også at den norske regjeringen hverken
tar eller har tatt godt nok ansvar for å forkjempe denne krisen. Styret ved
Studentersamfundet i Trondhjem har derfor det siste året jobbet tett opp sammen med
Det Norske Studentersamfund, Studentsamfunnet i Ås, Det akademiske Kvarter, Huset i
gjøvik og Studentsamfunnet Driv i landet for å vise regjeringen at studentene har fått
nok.

6. Bakgrunn for intern meningsytring
Mer enn seksti prosent av olje og gass som er funnet, må bli i bakken for at vi skal nå
klimamålene i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grad. Samtidig
planlegger verdens fossilindustri på å ta opp kull, olje og gass som vil sprenge
karbonbudsjettet og ha dramatiske klimakonsekvenser hvis planene blir gjennomført.
Dette vil forverre klimaendringenes allerede store konsekvenser for dyreliv, natur og for
mennesker. Det er anslått at 2 milliarder mennesker kan bli klimaflyktninger innen 2100
hvis utvinningen av fossile energikilder og klimaendringene ikke bremses.

Norge har en svært rik og mektig fossil-lobby som grønnvasker olje- og gassindustri
gjennom blant annet reklame og sponsing av kultur og idrett. Det er i strid med
studentenes beste å ta del i denne grønnvaskingen.


