FORMÅLSERKLÆRING
Vedtatt ved stiftelsesmøte 4. juni 2020.
Legenes klimaaksjon er et partipolitisk uavhengig nettverk av helsepersonell og
helsefagstudenter som vil hindre massiv helseskade fra menneskeskapt global
oppvarming og ødeleggelse av natur. Budskapet fra FNs klimapanel er entydig: uten
gjennomgripende endringer i våre samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre en
eksistensiell trussel for dagens barn og unge og framtidige generasjoner.
Vi krever umiddelbar handling for å begrense global oppvarming og
naturødeleggelse. Vi vil arbeide for å øke oppmerksomheten om helseskader av
klimaendringer nasjonalt og globalt. Vi vil aksjonere for å legge press på politikere og andre
ledere til konkret handling som gir lavere klimautslipp og mindre ødeleggelse av natur, og for
å fremme slik innsats i hele befolkningen.
Vi understreker at Norge har et stort ansvar, og de største mulighetene til å
handle. Norge er et rikt land ansvarlig for store globale klimagassutslipp. Mennesker i land
som har bidratt lite til klimagassutslipp er blant dem som rammes hardest av klimakrisen,
både lokalt og som klimaflyktninger. Ingen vil forbli uberørt, men de svakeste og fattigste
rammes mest. Arbeid mot global oppvarming er derfor også arbeid for solidaritet, likhet,
menneskerettigheter og fred.
Vi oppfordrer alle som arbeider for helse til å etterspørre hvordan egen
organisasjon arbeider for å redusere sitt avtrykk på klima og natur.
Helsearbeidere har et spesielt ansvar for å beskytte helse. Helsearbeidere samarbeider på tvers
av fag og landegrenser for å skape god helse. Helsesektoren i Norge utgjør svært mange
personer som kan bidra til endring.
Vi oppfordrer til samarbeid på tvers av fagdisipliner for å redusere global
oppvarming og ødeleggelse av natur. Menneskeskapte klimaendringer er uløselig
knyttet til andre globale utfordringer med alvorlige konsekvenser for menneskelig helse.
Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å bekjempe de store og komplekse utfordringene vi
står overfor.
Legenes klimaaksjon vil arbeide konkret for å
- bidra til å spre opplysning om helsekonsekvensene av menneskeskapt global
oppvarming og naturødeleggelse til beslutningstakere, helsepersonell og befolkningen.
- kreve at politikere og andre ledere erkjenner et ansvar og handler raskt for å redusere
Norges bidrag til klimaendringer, og for å styrke Norges bidrag til internasjonalt
samarbeid.
- mobilisere helsepersonell til å bidra i innsatsen mot klimaendringer og
naturødeleggelse.
- samarbeide med andre grupper og organisasjoner som arbeider for å redusere
klimagassutslipp og naturødeleggelse.
- aksjonere lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å styrke klimatiltak og beskytte
folkehelsen.

