Sakspapirer ZERO

Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er en uavhengig,
ideell stiftelse som jobber for å begrense de menneskeskapte
klimaendringene og for å møte verdens voksende
energietterspørsel uten å skade miljøet. For ZERO er
utgangspunktet at det finnes en utslippsfri løsning for all energibruk, og at det er mulig å
finne løsninger for en voksende verden uten å true klima og naturmangfold.

ZEROs rolle under klimatoppmøtet
ZERO har ikke stemmerett på klimatoppmøtet. Dere må presentere så gode argumenter at
dere overtaler land med stemmerett til å stemme for det ZERO mener er riktig. Dette kalles
lobbyvirksomhet.
Lobbyvirksomhet: å påvirke andre slik at de tar hensyn til dine ønsker når de forhandler.
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Verdt å få med seg om ZERO
 ZERO ble opprettet i 2002 av en gruppe med lang erfaring fra andre miljøorganisasjoner i
Norge, som ønsket å jobbe målrettet med å finne politiske og teknologiske løsninger på
klimautfordringen.
 ZERO har i dag rundt 30 ansatte og er en organisasjon i vekst og utvikling.

Sakspapirer ZERO

 Zero mener at klimakampen vinnes ved at utslippsfrie løsninger realiseres i stedet for
forurensende alternativer. For å oppnå dette kreves kunnskap om, og evne til å bruke
mange ulike verktøy og virkemidler.
 ZERO jobber kontinuerlig med å samle kunnskap fra fagmiljøer som skaper
klimaløsninger. Det skjer stadige teknologiske gjennombrudd i alle utslippssektorer, innen
alt fra fangst av CO2 til metoder for å begrense utslippene fra landbruket. Våre
fagmedarbeidere jobber systematisk med å skaffe oversikt over disse løsningene og
presentere dem for norske fagmiljøer, politikere og næringsaktører.

Forhandlingstips
ZERO kjemper for å få på plass en klimaavtale som tar global oppvarming på alvor og løser
problemene fortest mulig. Bestem dere for spesifikke mål på hvert forhandlingsspørsmål.
Finn fakta og tall for å begrunne argumentene deres. Påvirk landene som deltar så godt dere
kan.
Det er store utfordringer knyttet til økt vekst i utviklings- og overgangsland. Problemene
knyttet til den store befolkningsveksten, det stadig økende forbruket og utarmingen av
planetens ressurser, vokser stadig. Utviklingslandene, som står foran stor vekst, må ikke
begå de samme feilene som industrilandene. Dette kan Det grønne klimafondet bidra til,
men det er viktig at alle blir hørt.

