
             

 

 

 

Stortingstalanoa for økte klimaambisjoner 
 

Sted:  Stortinget, inngang resepsjonen i Akersgt. 21 
Møtet vil være i Kinosalen i 5. etg.  
 

Tid: 25. oktober kl. 12-15 
Frammøte i resepsjonen senest kl. 11.15 – husk ID. 
Enkel servering fra kl. 1130 

 
Påmelding: forumfor@forumfor.no senest 18. oktober 

 
Som en del av en verdensomspennende prosess forankret i Parisavtalen holdes det i 2018 nasjonale 

og internasjonale dialoger for å gi innspill til landenes nasjonale klimamål som skal styrkes og 

meldes inn til Parisavtalen før 2020.  

Fiji, som nå er vertsland for klimaforhandlingene, har kalt disse klimadialogene Talanoadialoger. 

Målet er å søke svar på tre spørsmål: 

 

-  Hvor er vi? 
-  Hvor skal vi? 
-  Hvordan kommer vi oss dit? 

Gjennom å dele fortellinger og erfaringer som skaper empati og forståelse, og bygger kunnskap og 

tillit, er hensikten at politikere – med innspill fra andre aktører i samfunnet – skal finne kloke felles 

løsninger. Å legge skyld på andre undergraver respekten, tilliten og forståelsen som en talanoa skal 

fremme. 

Forum for utvikling og miljø (ForUM) – et nettverk av 50 norske organisasjoner – vil sammen med 

Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet, Regnskogfondet og WWF 

Verdens naturfond invitere deg til å delta. 
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Program 25. oktober 

 

11.30-12.00  Lunsjservering 

 

12.00  Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet, og Borghild Tønnessen-Krokan, leder for ForUM 

for utvikling og miljø, hilser velkommen 

12.05  Videohilsen om Talanoa fra Fiji som leder klimaforhandlingene 2018 

12.10 Moderator Steffen Kallbekken, forskningsleder på CICERO - senter for klimaforskning - 

presenterer Stortingstalanoaen  
 

12.15-13.30  Hvor er vi og hvor skal vi? 

12.15 Forskningsleder ved CICERO og Vice Chair i Arbeidsgruppe 1 i FNs Klimapanel, Jan S. 

Fuglestvedt, forteller om FNs klimapanels seneste IPCC-rapport om 1,5-gradersmålet. 

12.25 Lisa Sivertsen, konstituert generalsekretær for Kirkens Nødhjelp og representant for ForUM, 

presenterer hovedkonklusjonene fra rapporten Norway’s Fair Share of Contributing to the 

Paris Agreement av Stockholm Environment Institute 

12.35 Einar Kiserud og Kisilu Musya forteller om klimautfordringene på sine gårder i Spydeberg i 

Østfold og i Kitui i Kenya 

12.40 Stortingsrepresentanter deler sine historier, erfaringer og sitt syn på spørsmålene. Blant 

annet deltar Espen Barth Eide (AP), Stefan Heggelund (H), Gisle Meininger Saudland (FRP), 

Ole Andre Myrvold (SP), Lars Haltbrekken (SV), Kjetil Kjenseth (V), og Une Bastholm (MDG). 

Publikum vil bli invitert til å bidra 

 

13.30 Kaffepause 

 

13.40-15.00  Hvordan kommer vi oss dit? 

13.40  Jan Ivar Korsbakken, forsker i klimaøkonomi ved CICERO Senter for klimaforskning, forteller 

om økonomiske fordeler med klimavennlige investeringer 

13.50 Marte Hansen Haugan, Changemaker, Sigurd Sønstelie, Spire, og Ingrid Føsker, KFUK-KFUM 

Global, deler fortellinger og budskap fra ungdomstalanoaer som er holdt rundt om i Norge 

(Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) 

14.00 Silje Ask Lundberg, leder for Naturvernforbundet, deler ForUM-felleskapets fortelling om 

hvordan vi kan komme oss dit vi må for Parisavtalen 

14.10 Stortingsrepresentanter deler sine historier, erfaringer og sitt syn på spørsmålet. Publikum 

vil bli invitert til å bidra 

14.55 Espen Barth Eide, Ap, oppsummerer og beskriver veien videre 


