
 
GJØR STUDIEPLASSENE GRØNNERE! 

 
Ifølge prognosen i FNs siste klimarapport må samfunnet gjennom den mest dramatiske endringen i 
manns minne. Dagens studietilbud vil være avgjørende for at dette skal kunne gjennomføres. Vi må 
kutte 50 prosent av klimagassutslippene innen 2030 og stanse tapet av arter og natur så raskt som 

mulig. For å fylle funksjonene til en grønn samfunnsstruktur må nødvendig kompetanse sikres gjennom 
studier og videreutdanning som gir anvendbar grønn kunnskap. Samtidig må den eksisterende 
kompetansen innen grå næringer utnyttes til å skape et nullutslippssamfunn. For en helhetlig 

samfunnsutvikling må omstillingen skje både innen yrkesfag og høyere utdanning. Dette vil også sørge 
for et økt eierskap til klimasaken blant befolkningen og på sikt kunne ha en viktig holdningsskapende 

effekt. 

 
Det holder ikke lenger å ha ett fag eller én forelesning i studieprogrammet til å dekke “klima- og 

miljøaspektet”. For å møte dagens samfunnsutfordringer og morgendagens muligheter må studiene 
legges om og styres i en bærekraftig og nytenkende retning. Norge har blant annet mulighet til å bli 
verdensledende innen fornybar offshore-virksomhet. De som allerede er utdannet innen yrker med 

mørke fremtidsutsikter, må få hjelp til omskolering og etterutdanning, som sikrer mulighet til å bruke sin 
unike kompetanse til å utvikle nye og fremtidsrettede næringer. 

 
 

Grønne studenter vil: 

 
● Utvikle dagens studier til å ha et bærekraftig og fremtidsrettet fokus, med vekt på kunnskap 

som fremmer utvikling mot morgendagens nullutslippssamfunn. 
● Jobbe for fremtidsrettet og ansvarlig etterutdanning for ansatte i grå næringer, slik at de er 

rustet for kommende endringer i arbeidsmarkedet. 
● Satse på grønne studier og styrke det tverrfaglige fokuset som gjør fremtidens arbeidstakere 

kompetente til å løse komplekse samfunnsutfordringer. 
● Opprette 300 studieplasser hvert år som skal bidra til reell grønn omstilling, for eksempel med 

spesialisering i havvindteknologi, biologisk mangfold og sirkulærøkonomi  
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