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Et flertall av folket i Nordland er motstandere av

olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og

Vesterålen.

Dette viste en meningsmåling nylig. Likevel tror

60 prosent at det vil bli åpnet for oljeboring i alle-

eller noen av områdene.

Besynderlig - tror vi ikke på oss selv her oppe i

nord?

Kanskje handler det om erfaringer: når maktens

kvern begynner å male blir folkets røst sakte,

men sikkert pulverisert. Det er ikke lenge siden

dette skjedde i Hardanger, der det var en massiv

folkelig motstand mot «monstermastene».

Men her handler det om noe mer. Ikke bare om

naturkvaliteter, men om selve matfatet vårt.

Folket i Lofoten har tatt vare på ressursene og

gitt rikdom til landet i tusen år. Nå fortjener de

noe mer enn et kortvarig og usikkert

«oljeeventyr», som truer med å sette alt i spill.

Husk: Ett enkelt borehull koster nesten en

milliard kroner! Hva kunne vi fått igjen - og gitt

igjen! - for slike summer, brukt til lokal

næringsutvikling, foredlingsindustri, helårs

turisme og utdanning?

Kanskje kan presset fra oljeinteressene føre noe godt

med seg, hvem vet? Vi kan bli mer bevisst på verdien

som ligger i å bygge på det beste i våre egne tradisjoner.

Selv representerer vi den eldre garde. Vi vil ei annen

framtid for våre barn og barnebarn enn å være de som

knytter samfunnet enda sterkere til oljeøkonomien, med

de veldige konsekvenser det får for klimaet og for annet

næringsliv.

«We have come to the end of oil», sa den nigerianske

menneskerettsog miljøforkjemperen Nnimmo Bassy da

han var i Bergen sist høst og mottok Raftoprisen.

Noen har til og med regnet ut at utvinning i Lofoten og

lenger nord kan bli et subsidiesluk for nasjonen Norge,

hvis de internasjonale klimaforhandlingene skulle lykkes

og oljeprisen begynner å synke. Det er grunn til å spørre

om olja representerer fortida, og ikke nødvendigvis

framtida slik mange nå tar for gitt. Derfor kan også de

som tar det som en selvfølge at makta RÅR, få seg en

overraskelse - denne gangen!
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