VERDENS MILJØDAG

2019

Hvorfor markere Verdens Miljødag?
Årets tema er luftforurensing. Vi kan ikke slutte å puste.
Hvert år vil omtrent 7 millioner mennesker dø av forurenset luft og
dårlig luftkvalitet. 4 millioner av disse menneskene befinner seg i
Stillehavsregionen. Vertslandet Kina har store utfordringer når det
gjelder luftkvalitet, og satser stort på en stadig økende grønn
energisektor.
Med Verdens Miljødag 2019 ønsker vi å oppfordre verdens ledere,
regjeringer, industri, lokalsamfunn og individer til å komme sammen og
utforske fornybare energiløsninger og grønn teknologi. Slik kan vi være
med på å forbedre luftkvaliteten i byer og regioner over hele verden.

3 kjappe om luftforurensing:
•

92 prosent av verdens befolkning puster ikke inn ren luft

•

Luftforurensing koster verdensøkonomien $5 trillioner årlig

•

Forurensing på bakkenivå vil redusere avlingene for basismatvarer
med ca. 26 prosent innen 2030

Hva kan vi gjøre?
Det kan høres ut som en umulig oppgave, men du kan faktisk gjøre en
forskjell for å forbedre luftkvaliteten der du bor:
•
•
•
•
•
•

Om mulig, gå eller sykle dit du skal, eller bruk kollektiv transport
Ikke kjør bil i rushtrafikken om kollektiv transport er mulig
Ikke brenn avfallet ditt
Komposter og resirkuler mest mulig
Slå av lys og elektronikk som ikke er i bruk
Vær en pådriver for ren og fornybar energi

Senterpartiet vil blant annet:
Øke satsingen på gang- og sykkelveier i byene.
Øke opptaket av karbon i skog gjennom aktiv skogpolitikk.
At Norge må være et lavutslippssamfunn innen 2050.
Jobbe for en storstilt satsing på fastlandsindustri og videreforedling av Norges rike naturressurser der behovet for energi
skal komme direkte fra sola i form av fotosyntesen, vannkraft,
solceller, jordvarme og havvind.

SENTERPARTIET OG MILJØDAGEN
Senterbevegelsen har markert Miljødagen i over 30 år, og har hatt en
lang tradisjon for å basere dette arbeidet på et samarbeid med Care i
Afrika. I 2017 så Senterpartiet seg nødt til å avslutte sitt demokratiprosjekt i Tanzania på grunn av politisk ustabilitet. Care Norge har nå også
avsluttet sine prosjekter i landet. Derfor har Senterpartiet innledet
samtaler med Utviklingsfondet om et prosjektsamarbeid i Nepal.
I Nepal arbeider Utviklingsfondet blant annet med matsikkerhet,
etablering av frøbanker, klima- og miljøtiltak, deltakelse og
likestilling i lokalsamfunnet og -demokratiet.

Vil du gi et bidrag til Utviklingsfondets arbeid i Nepal?

VIPPS: 506624

Eller gi ditt bidrag til kontonr: 2085.10.01000

Les mer om arbeidet i Nepal på
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www.utviklingsfondet.no

