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“Påvirkningskraften fra bransjen for fossil energi, gjennom reklamer og sponsing, må 
begrenses. Omstilling til et nullutslippssamfunn er krevende nok uten at store 
økonomiske interesser kan skape ubalanse i den offentlige debatten. 
Fossilbransjens store omsetning gjør det altfor lett for dem å fremme egne interesser 
gjennom sponsing, reklame og betalt innhold kledd ut som journalistikk. Debatter og 
ytringsfrihet i vårt samfunn er godt ivaretatt av demokratiske folkevalgte organer, i 
det frie pressen, og i åpne kanaler på internett. Disse kanalene er like åpne for 
private aktører fra fossilenergi-bransjen uten at store pengesummer må brukes for å 
fremme sine synspunkter.  
 
De helseskadelige effektene av forurensing fra forbrenning av fossilt drivstoff er godt 
kjent. Mikropartikler i luftforurensing, særlig i byene, forårsaker luftveis- og 
hjerte-sykdommer. Verdens Helseorganisasjon (WHO) mener at 80% av verdens 
befolkning som bor i urbane områder er utsatt for helsefarlige nivåer av 
luftforurensing. Dette forårsaker store utgifter til samfunnet. Forbrenning av fossil 
energi er også årsaken til menneskeskapte klimaendring. Norge og verden har 
forpliktet seg til å kutte i klimagassutslipp for å unngå katastrofiske klimaendringer 
gjennom ratifisering av Parisavtalen.  
 
I kampen mot de helseskadelige effektene av røyking kom det et forbud mot 
tobakksreklame i 1975. Betalte informasjonskampanjer samt sponsing av eventer 
eller journalistikk ble forbudt og emballasje måtte markeres med de helseskadelige 
effekter av tobakksprodukter. Et forbud mot reklame for alkoholholdig drikke har vært 
lovfestet siden 1989. Det er på tide at lignende lover og forskrifter bli skrevet for å 
begrense fossilbransjens mulighet til å dominere eller forvirre offentlige debatter til 
sin egen favør.  
 
Miljøpartiet de Grønne vil:  
 
• Innføre forbud mot reklame, sponsing av eventer, journalistikk eller lignende for 
selskaper med hovedvirksomhet i kull, olje eller fossilgass.  
• En forbudslov skal ta utgangspunkt i eksisterende forbud mot tobakksreklame og 
alkoholforskriften.” 
 


