
 

COP 26 I GLASGOW: MILITÆRE CO2-UTSLIPP MÅ INN I KLIMAFORHANDLINGENE! 
 
Militære utslipp forsterker klimakrisen. 300 freds- og miljøorganisasjoner har derfor skrevet under et 
felles opprop om å inkludere militære utslipp i klimaforhandlingene. 1 
Under FNs klimaforhandlinger i Kyoto i 1997 greide USA å få permanent unntak for militære utslipp, 
noe som ble gjeldende for alle land.  
Mens alarmen går for jordens tilstand, drar militærmaktene igang nye konfrontasjoner og 
våpenkappløp.   Globale militærutgifter økte med 2,6 % i 2020 til nesten 2000 milliarder dollar, til 
tross for et fall i globalt BNP på 4,4 % under COVID-19-pandemien.  
Økningene i militærutgifter gjenspeiles av økte klimautslipp. Ressurser som sårt trengs til å nå FNs 
bærekraftsmål, klmamål og klimatilpasning, sløses bort på krigsøvelser og avskrekking.  

Kanskje noen tenker at Norges militære utslipp er ubetydelige, men Norden militariseres, og vi er 
NATO i nord med hyppige krigsøvelser og stadig flere utenlandske baser. De 30 NATO-landene sto i 
2019 for 53 prosent av verdens militære forbruk2, mer enn de neste 163 landene tilsammen! NATO-
landene produserer også store mengder krigsmateriell og sto samme år for 62 prosent av verdens 
våpeneksport.3  

I følge Brown University i USA har det amerikanske forsvaret sluppet ut i snitt 70 millioner tonn CO2 
årlig mellom 2001 og 2018. Men de militære CO2 utslippene inkludererer også andre lands utslipp 
samt utslipp fra krigsindustrien og utvinning av mineraler, metaller og olje til krigsindustrien. 71 
prosent av verdens stålproduksjon er basert på kullkraft.  Det militære klimautslippet er enormt, – og 
unødvendig. Det forsterker og fremskynder en global klimakrise, som skaper usikkerhet for alle, men 
våpenkappløpet kalles likevel sikkerhetspolitikk.  

For å skape sikkerhet for alle er det nødvendig å ruste ned, både for å få frigjort ressurser og for å 
redusere klimautslippene. Å halvere klimautslippene innen 2030 krever at landene løfter sammen, 
noe som er uforenlig med dagens økte militarisering.  
Det trengs internasjonalt samarbeid mellom alle nasjoner, også mellom de som i dag er «fiender».    
Det må rustes ned for å skape gode livsvilkår og sikre et godt og mangfoldig livsgrunnlag for 
kommende generasjoner. NATO virker mot sin hensikt. Krigshissing og opprustning gir ikke sikkerhet. 
Nedrustning og konstruktivt samarbeid over alle landegrenser er fortsatt veien til en grønnere, 
tryggere og mer rettferdig verden.  
FN går i spissen for klimakonvensjonen, for nedrustning og for 17 bærekraftsmål.  Norge og andre 
land må følge FNs samarbeidsvei til fred og klimasikkerhet, ikke NATOs ville vei til splittelse og nye 
kriger. 
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1 https://actionnetwork.org/petitions/stop-excluding-military-pollution-from-climate-agreements-
2?referrer=group-world-beyond-war&source=COP26-
WBW&fbclid=IwAR2Fsv0j_tl_06FZwdonmxle50UMrRJ9AAASHDowZLRbbq1CTxxYBXvG90M 
2 https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf      
3 https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-03/fs_2003_at_2019_0.pdf  
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