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Forfatter: Hans Prestbakmo. Medl. Besteforeldreaksjonen 

Aksjonen startet opp i 2006 med bakgrunn i den barnefiendtlige klimapolitikken som blei ført verden 

over.  

Hensynet til våre barnebarn, de som skal arve jorda etter oss, er det sentrale for aksjonen. Medlemme-

ne i aksjonen kommer fra alle lag i folket, flere tidligere samfunnstopper og politikere er også med-

lemmer. 

 

Siden starten på industrisamfunnet for rundt 200 år siden har klimagassutslippene og temperaturen på 

kloden økt. I takt med dette er været blitt varmere, våtere og mer stormfullt. Klimaforskernes kunn-

skaper og uttalelser, og rapportene fra FNs Klimapanel m.fl. er blitt klarere og sikrere; Vi går mot 

²stupet² og framtida for våre barnebarn er truet. Skal vi kunne redde den, må vi handle raskt. Vi har 

ingen tid å miste sier forskerne. I programmet Uriks på NRK 2 11. november, sto en av verdens leden-

de økonomer fram og advarte politikerne i sterke ordlag: Dere må handle straks, om vi skal unngå en 

klimakrise. Vi har teknologien og redskapene som trenges for å gjøre det, men mangler evne og vilje 

til å handle langsiktig. 

 

Vi må lære oss å se utenfor våre egne egoistiske nisjer. 

 

Togradersmålet som er satt av det internasjonale samfunn, for tillatt oppvarming av kloden er, etter 

klimatoppmøte i Qatar, uoppnåelig. Det internasjonale samfunn er ikke i stand til å bli enig om nød-

vendige tiltak for å kunne nå det. Med dagens politikk går det mot ei temperaturstigning på 4 -6 grader 

i løpet av århundret hevdr forskerne. 

 

Hva gjør Besteforeldrenes klimaaksjon? Aksjonen har i økende grad satset på å informere om klima-

problemene og markedsføre dem ved å organisere seg bedre. I 2011 blei aksjonen organisert med et 

råd på 50 personer fra ulike deler av landet og ei sentral styringsgruppe på 10 personer som har ansva-

ret for styringa av aksjonen. Det er også dannet lokale grupper flere steder rundt i landet. Disse mar-

kedsfører organisasjonen med stands, debatter og diverse innspill. Aksjonen samarbeider også med 

tilsvarende aksjoner i andre land bl.a. Sverige og Canada. 

 

Når det gjelder norsk oljepolitikk sier Aksjonen bl. a. nei til Statoils miljøfiendtlige oljeaktiviteter i 

Canada og USA, og olje- og gassutvinning i området Lofoten Senja og i nordområdene. Videre meiner 

den at det må skje ei omlegging av norsk energipolitikk med satsing på fornybare energi, ny teknologi 

og energiøkonomisering. Bruken av fossil energi må i stor grad fases ut om vi skal redde klima og få 

ei bærekraftig utvikling. Her må Norge som et av verdens rikeste land, gå foran og vise veg. 

 

I forbindelse med valget høsten 2013 har Besteforeldreaksjonen gått sammen med rundt 40 andre of-

fentlige og private organisasjoner/institusjoner innen miljø- og naturvernsektoren, for å påvirke politi-

kerne til å endre klimapolitikken i ei mer menneskevennlig lei av hensyn til våre barnebarn og deres 

etterkommere. 

 

Ønsker du å vite mer om Besteforeldrenes Klimaaksjon eller bli medlem, ta kontakt.  



 


