
Me ranar ressursane frå barnebarna våre
Stavanger Aftenblad. Publisert på trykk 26.01.2013.
Dag Raustein. Seksjon: Debatt.
Side: 35,36.
Del: 2.

STAVANGER AFTENBLAD  ·  LØRDAG 26. JANUAR 2013 35

DEBATT

Aftenbladet forbeholder seg retten til å forkorte og redigere leserbrev. 
De blir redigert etter Vær Varsom-plakatens regler om saklighet 
og anstendig form og kan bli publisert i alle Aftenbladets mediekanaler. 
Skriv kort. E-post: debatt@aftenbladet.no
Postadresse: Aftenbladets debattside, postboks 229, 4001 Stavanger.

Debattinnlegg
sendes til debatt@aftenbladet.no
Kommentar: inntil 5000 tegn. Legg ved portrettfoto.
Hovedinnlegg: ca. 3500 tegn.

Underinnlegg: ca. 1700 tegn.
Kortinnlegg: 700-1100 tegn.
Alle lengder er inkludert ordmellomrom.

Kronikk
sendes til kronikk@aftenbladet.no
Lengde inntil 5500 tegn inkl. ordmellomrom.
Foto av forfatter legges ved.

     Si ja til 
   vaksinen 
 mot kreft

Politikk  Framtida

Me ranar ressursane 
frå barnebarna våre

«Rogaland tar nye 22 mrd. av oljeka-
ka» lyder hovudoppslaget i Stavanger 
Aftenblad den 23. januar, og ein di-
rektør slår i undertittelen fast at «det 
koker i oljebransjen». Oppslaget er 
meint å vera ei positiv melding, heilt 
i samsvar med signala frå Solamøtet, 
og det nasjonale NHO-møtet nyleg.

Men er det bare positivt – for dei 
pressa, sentrale områda i Rogaland, 
for våre barnebarn, og for deira barne-
barn? Ikkje alle vil svara ja til det.

Rovdrift på naturressursane
Besteforeldreaksjonen er sterkt opp-
teken av dei dramatiske klimaendrin-
gane me får i løpet av få tiår om me 
held fram med ukritisk å ta ut fossilt 
brensel. Ei anna sak, som er knytt di-
rekte til klimasaka, er vår rovdrift på 
naturressursane. Her kan Norge, om 
politikarane vil, styra sin eigen res-
surspolitikk, til dømes for olje, natur 
og dyrka jord.

I skrivande stund ligg det yngste 
av barnebarna, nær fire år gamal, og 
leikar på golvet eit par meter frå meg. 
Det er varm glede knytt til dette. Men 
eg greier ikkje å ta tankane bort frå at 
vår generasjon ranar ressursane både 
frå han, og frå alle barnebarn, deira 
barnebarn og generasjonane etter det.

Litt att til etterkomarar
Eg meiner å hugsa at då nåverande 
statsminister først var statssekretær 

i Miljøverndepartementet og seinare 
Nærings- og energiminister for rundt 
20 år sidan, då var det politiske mål for 
styring av uttaket av olje- og gassres-
sursane våre. Leiting og uttak skulle 
stå i høve til tilgangen på arbeidskraft, 
teknologi og pengar. Og det var eit mål 
også å strekkja ut tida slik at det kunne 
vera litt att til våre etterkomarar. Alt 
dette er tydelegvis gløymt, både av 
statsministeren og av resten av regje-
ringa, og av Stortinget. I staden er vi 
eitt av dei landa som tappar ut ressur-
sane raskast.

Besteforeldreaksjonen skulle gjer-
ne sett at Stoltenberg hadde skrive eit 
brev til sine framtidige barnebarn og 
gjort greie for kvifor han snakkar om 
klimaproblemet, men bare handlar i 
retning av uhemma vekst. Alle andre 
topp-politikarar skulle òg skrive slike 
brev. Dei veit korleis stoda er, men dei 
store problema ligg lengre fram enn 
deira fire-års tidshorisont.

Det er sjølvsagt ein del positivt med 
«oljå», i alle høve for dei som skum-
mar fløyten, men jammen er det også 
mykje negativt – med det utvinnings-
tempoet som er nå, og slik altfor my-
kje blir konsentrert til Rogaland.

Presset på løner og andre kostnader 
er etter kvart velkjent. Anna verdiska-
pande verksemd har ikkje ein sjanse til 
å konkurrera med «oljå» og avviklar i 
høgt tempo. Prisen for å bu blir så høg 
at dei som til dømes ynskjer jobb i of-

fentleg verksemd, ikkje kan etablera 
seg i området.
Treng me dette enorme tempoet i ut-
vinninga av det fossile brenselet, som 
er laga gjennom mange hundre milli-
onar år? Norge har enorme beløp på 
bok, og auke i oljeutvinninga krev ar-
beidskraft frå andre land. Me byggjer 
ned stadig meir jordbruksjord, også 
ein ressurs me stel frå våre etterkoma-
rar. Eg er sikker på at for dagens små-
rollingar vil det vera langt betre om me 
dempar tempoet.

Politikarane er sjølvsagt under 
svært sterkt press frå godt betalte lob-
byistar. Det står om store pengar. Lei-
arane i oljeverksemda kan toa sine 
hender, for di det er politikarane som 
formelt har ansvaret. 

Hastar
Dei politikarane som vågar tenkja ut 
over fire år – som trur at folk flest for-
står når det blir peika på barne- og ol-
debarn, og at det bør liggja att olje, 
gass og andre ressursar til dei – vil få 
mange røyster. Det hastar med tanke 
på valet i september. Så får vår gene-
rasjon akseptera at me skal reisa min-
dre, at me må redusera vårt energifor-
bruk radikalt. Viljen til det er stor når 
smårollingane er tett innpå oss. Og 
må me, så må me.

DAG  RAUSTEIN
Besteforeldreaksjonen

 Besteforeldreaksjonen skulle gjerne sett at Stoltenberg hadde skrive eit brev til sine 
framtidige barnebarn og gjort greie for kvifor han snakkar om klimaproblemet, men bare 
handlar i retning av uhemma vekst.

Jeg har aldri påstått at det er useriøst å dis-
kutere skole, jeg diskuterer jo selv! Men 
Stokkebøs innlegg er useriøst. Han hevder 
blant annet at han ikke har sagt at norsk 
skole er dårlig. Men det har han, skjønt i en 
annen språkdrakt. Han beskriver et begre-
delig klasserom, som er tilfeldig organisert, 
med en ubrukelig lærer, helt uten kontroll, 
i en ubrukelig enhetsskole, uten nivåinn-
deling. Elendighetsbeskrivelser er en valg-
kampsport. 

Kan man evaluere livet?
Den finske skolen er en enhetsskole uansett 
hva Stokkebø måtte tro og mene. Fanny So-
leilhavoup og Fabienne Moisy, begge fran-
ske lærere bosatt i Finland, sier om finsk 
skole: «En skole uten nervøs spenning, 
uten konkurranse mellom elevene, uten 
konkurranse mellom skolene, uten inspek-
tører, uten stryk, uten karakterer i de laves-
te trinnene, og likevel har dette skolevese-
net de beste resultatene i verden.» (Monde 
Diplomatique, jan. 2013).Høyre derimot vil 
ha mer konkurranse, karakterer og range-
ring, kontroll av skoleledelse og lærere – et 
testregime som ikke finnes i verdens beste 
skole! «Vi må huske på at barna ikke går 
på skolen for å bestå prøver. De kommer 
for å lære om livet, finne sin egen vei. Kan 
man evaluere livet?», sier Eero Väätäinen, 
leder for skoleetaten i Vantaa. Det er rea-
liseringen av den sosialdemokratiske mo-
dellen fra 1970-tallet med bare små sosiale 
forskjeller, som er grunnlaget for den finske 
enhetsskolens suksess i dag. Finske elever 
får gratis mat hver dag på skolen og lekse-
hjelp. Stikkordet er sosial utjevning.
Seniorrådgiver i det finske utdanningsde-
partementet og medlem av Rådgivnings-
gruppen for nordisk skolesamarbeid, Anna 
Mikander, sier at nivådeling ikke blir brukt 
i det finske skolesystemet. De har et over-
ordnet prinsipp om at alle skal få delta, og 
at alle integreres inn i den samme undervis-
ningen. Også sjef for Internasjonale relasjo-
ner i det finske National Board of Educati-
on, Reijo Laukkanen, gir nivådeling stryk-
karakter. Men de gir tidlig spesialunder-
visning til alle som trenger det, og mange 
får det i perioder. Enda påstår Stokkebø at 
finsk skole bruker nivådeling! I «Dagsnytt 
18» nylig hørte vi nye toner fra Erna Sol-
berg, det går rett vei med norsk skole. 

«Ska sei»
Stokkebø hevder at jeg ikke vet hvordan det 
er å være elev i skolen. Jeg sier som Valen: 
«Skal sei!». Det vet da alle som har gått på 
skole. Jeg var elev i 12 år, student i sju år og 
har vært lærer i 35 år, jeg har vært studievei-
leder for hovedfagsstudenter ved flere uni-
versiteter, jeg har undervist i videregående 
skole og ungdomsskole, privat som i offent-
lig, innenlands som utenlands, og har all-
tid hatt et nært forhold til elevene mine. Så 
jeg vet nok hva jeg snakker om. Men forbe-
dringspotensialet i skolen er selvsagt stort. 
Vi må bare passe på å bruke de rette ingre-
diensene, mye er på plass allerede, men ett 
er sikkert, Høyres test– og kontrollregime 
fører ikke til i en bedre skole.  

KIRSTEN ØVREGAARD
Lektor, Rennesøy skole

Utdanning

Høyres testskole 
fører ikke til en
bedre skole

«Besteforeldreaksjonen er sterkt oppteken av dei dramatiske klimaendringane me får i løpet av få tiår om me held fram med ukritisk 
å ta ut fossilt brensel», skriv Dag Raustein. FOTO:  COLOURBOX
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Hovedformålet til enhver terrorist er 
å skremme folk til å gjøre noe annet 
enn man gjorde før terroristen kom 
på banen. Det beste forsvaret i det 
lange løp er å vise at man ikke lar 
seg skremme, og at man står opp 
for den politikken man tror på. Jeg 
mener det er riktig og viktig å være 
globalt engasjert, både for Norge 
som stat og for norsk næringsliv.

Espen Barth Eide, 
utenriksminister

Det er en aktivitet som oljeutvinning 
som bringer utvikling og fremskritt 
i verden.

Jens Stoltenberg

Gjør den det? I Aserbajdsjan har 
utviklingen ikke akkurat gått i de-
mokratisk retning i løpet av de siste 
20 årene Statoil har hatt virksomhet 
der. Halvparten av befolkningen le-
ver under fattigdomsgrensen.

Elisabeth Skarsbø Moen, VG 

Vi har ikke endret oss på 2500 år. 
Vi er egentlig der Thukydid var i 
Peloponneskrigen. Krigens årsak var 
Atens fremgang og den bekymring 
dette skapte i Sparta. Altså, vestlige 
land bruker militærmakt fundamen-
talt mer ut fra frykten for konsekven-
sene ved ikke å gjøre det, enn ut fra 
en forestilling om at det er noe å 
tjene på det.

Sverre Diesen, 
tidl. forsvarssjef

Det er interessant å merke seg at 
omlegginga av det norske forsvaret 
til i hovedsak å bli en eliteavdeling av 
leiesoldater til bruk over hele kloden 
i tid faller sammen med omdanninga 
av Statoil og Hydro til multinasjonale 
selskaper.

Pål Steigan, tidl. AKP (m-l) 

Terroren bør være en vekker for 
både oljeselskaper og land som en-
gasjerer seg i utviklingsland. I stedet 
for la seg lokke til et skittent og kor-
rupt spill om oljelisenser, bør de stille 
krav til makthaverne. Oljeselskapene 
bør forvalte mer enn oljeressursene, 
de bør også utøve samfunnsansvar. 

Kato Nykvist, 
Nationen

Mye av oljen og gassen befinner seg 
i land som er i konflikt eller hvor det 
lokale statsapparatet er korrupt og 
svakt. Man snakker om «oljeforban-
nelsen». Over hele det afrikanske 
kontinentet blir derfor utenlandske 
oljearbeidere sett på som vandrende 
pengesekker og ettertraktede gisler. 

Verdensmagasinet X

– Norsk tilstedeværelse i risikoområ-
der er en økonomisk vurdering som 
selskapene selv må gjøre. Det er ikke 
noe vi politikere kan blande oss inn i.
– Selv om det setter livet til nor-
ske borgere i fare?
– Ja. Dette er kommersielle selskaper 
med store internasjonale staber, som 
selv må vurdere hvor de opererer og 
hvilket mannskap de trenger.

Erna Solberg H

Da Statoil gikk inn i Algerie på be-
gynnelsen av 2000-tallet, hadde jeg 
ingen motforestillinger. Den disku-
sjonen må selskapene selv ta, som 
statsråd gikk jeg ikke inn i dette.

Einar Steensnæs, 
tidl. oljeminister, KrF

Dagens og morgendagens oljeminis-
tre må innse at fremtida fore Statoils 
virksomhet i utlandet er et høyst 
politisk spørsmål, ikke en diskusjon 
som kan overlates til oljebransjen. 

Lars Unar Størdal Vegsten, 
Klassekampen 

Årlig tjener Statoil fem milliarder 
kroner her. Ingen vet ennå hvor store 
de menneskelige kostnadene ved 
gisseldramaet er. Selskapet må etter 
dette vurdere om prisen for virk-
somheten er for høy. 

Adresseavisen

Olje- og gassproduserende områder 
i Afrika har vært ridd av en forban-
nelse som først og fremst har kostet 
afrikanske liv. Så lenge denne for-
bannelsen ikke er brutt, vil det alltid 
være knyttet sikkerhetsrisiko til å 
operere i disse landene. 

Marit Sæbø, NRK Ytring

Situasjonen i Algerie krever så om-
fattende sikkerhetstiltak at vi heller 
bør dra hjem, Jeg har hørt folk si at 
Statoil må begynne med droner. Når 
slike tiltak er neste skritt for å sørge 
for dine ansattes sikkerhet, da bør 
du heller stoppe opp og revurdere 
hva slags samfunn du er i.

Helge Ryggvik, UiO-forsker

Det er farlig å leve, og enda farligere 
å reise til farlige land for å tjene pen-
ger. Hvis terrorgrupper og banditt-
gjenger – med eller uten tilknytning 
til al Qaida – ikke lenger kan operere 
i Europa og USA, vil vestlige mål i 
andre land bli desto mer utsatte. 
Denne muligheten hører også til i en 
kalkyle, noe Statoil sikkert er på det 
rene med.

Frank Rossavik, BT

Jo rikere den norske staten fremstår 
i utlandet, desto mer utsatt blir de 
ansatte for terroranslag, kidnapping 
og annen økonomisk kriminalitet. 
Det er en bakside av medaljen av å 

satse i utlandet under norsk flagg, 
med den norske staten som eie.  

Gunnar Stavrum, Nettavisen

Ansatte ved norske bedrifter i ut-
landet må ha samme trygget som 
i Norge. Statoil trenger ikke å være 
ute. Det er nok å gjøre her hjemme. 
Nordsjøen er fortsatt full av olje og 
gass. Det er enda mer nordover.

Arne Strand, Dagsavisen

Norge arbeider aktivt for menneske-
rettighetene, men er samtidig støt-
tespiller for udemokratiske regimer. 
Vi går i spissen for gode klimaløs-
ninger, men er en av verdens største 
produsenter av karboner. En dose 
ærlighet i slike spørsmål vil gi en 
mer realistisk forståelse av Norges 
internasjonale rolle og de trusler vi 
står overfor. 

John O. Egeland, Dagbladet

RIKSLOKALT

Jeg liker tanken på at litt av Norge 
finnes overalt, og at hele verden fin-
nes i Norge. I folketoget på 17. mai 
i Stavanger var det vanlig å gå i sin 
egen nasjonaldrakt og flagge med 
sitt eget lands flagg i folketoget. 
Noe slikt tok tid for Oslo å akseptere

Steffen R. M. Sørum, 
forfatter og forlagsredaktør 

Ottar Grepstad flytta til Vats i Ry-
fylke då han var fire år og byrja på 
gymnaset på Bryne i 1970. – Då fors-
vann Ryfylke-dialekten ut av språket 
mitt. Først i 1977, då eg las «Dalen 
Portland» av Kjartan Fløgstad, fann 
eg tilbake til språket mitt. Det var ei 
bok som gjorde eit enormt inntrykk.

Ottar Grepstad, 
Nynorsk Kultursentrum

– Har du Porsche?
– Jeg skal selge den. Nå har jo alle 
Porsche.

Tore Christiansen til Aftenposten

Investeringsselskapet Maaseide 
Promotion hadde 206 millioner 
kroner i bankinnskudd ved årsskiftet.  
– Man blir ikke verdensmester i både 
fotball, volleyball og basketball. Litt 
sånn er det i business også. 

Bjørn Maaseide

Folk er altfor opptatt av sex. Sam-
tidig er vi vant med bilder som ikke 
har andre ambisjoner enn å pirre 
disse instinktene. De er overalt.

Torbjørn Rødland, fotograf 
fra Hafrsfjord, nå Los Angeles

POLITISK MIX

Det stabilt høye nivået for Høyre 
burde gi alle de rød-grønne partile-
derne søvnløshet.

Dagbladet

Høyres oppslutning varierer stort fra 
meningsmåling til meningsmåling. 
Det er problematisk. Noen institutter 
måler mot lokalvalget i 2011, mens 
andre bruker stortingsvalget i 2009 
som sammenligningsgrunnlag. Både 
for Høyre og Frp blir utsalgene store 
på denne måten,

Bernt Aardal, 
valgforsker

Stoltenbergs og Aps problem i den-
ne valgkampen kan bli at de har gitt 
etter for særinteresser i for mange 
saker. Noen ganger for å tekkes SV 
og Sp, men mange ganger for å tek-
kes grupper i sitt eget parti.

Frithjof Jacobsen, VG

Politikken har blitt så elitistisk, folk 
gjør karriere og får en egeninteresse 
av å være i posisjon, jeg føler at de 
som nå styrer, ikke skjønner min 
hverdag. Og jeg som er så nær dem.

Linn Stalsberg, 
skribent

Frp kan være rammet av «SV-sy-
ken». Det vil si at partiet gjør seg så 

stuerent for regjeringsdeltakelse, at 
velgerne nesten ikke kjenner partiet 
igjen.

Dagsavisen

NOTERT

Hvorfor er det ingen aviser som 
forholder seg kritisk til at paret 
fra Skaugum på to korte uker svir 
av et beløp som tilsvarer en norsk 
politibetjents årslønn? Og hva med 
Mette-Marits Pucci, Gucci og Valenti-
no-antrekk til opp mot en kvart mil-
lion kroner stykket? Har hun betalt 
for dem? Hvor er de i så fall bokført i 
årsregnskapet fra det norske hoff? 

Jens Høvsgaard, 
dansk forfatter

Hvor ble det av den plutselig frigjø-
rende tanken, som smyger seg inn 
på deg i grålysningen, minuttene 
mellom søvn og tilstedeværelse, den 
dype gleden over å ha sett en sam-
menheng der ingen sammenheng 
var, flyttet en brikke til en helt ny 
plass og sett det hele opp ned? Og 
hva er det vi i dag skal se etter; kan 
jeg invitere til nytenkning her? Har vi 
evne til å tenke i sprang inn i fremti-
den, utenfor rammene?

Inga Bolstad, 
filosof 

PÅ SPORET

Tore på sporet er fortsatt et stykke 
utrolig effektiv tv-underholdning. 
Selv om hele intellektet stritter imot 
av full kraft, hele ditt arsenal av 
kritisk ironisk distanse mobiliseres - 
ender du opp med å grine når Tanya 
fra Australia møter «dæn ukjente 
farin sin» fra Norge. For så å le av at 
du griner. 

Geir 
Ramnefjell 

Tore Strømøy med flagget til topps, 
Halvbroren med lua i hånda. Over-
legenhet og underlegenhet i skjønn 
forening. Dette er Norge. Ikke 
klærne, mattradisjonene, freden eller 
friheten, men selveste folkesjela. Det 
er derfor vår kulturelle fanebærere 
er og blir Peer Gynt. Europas – og 
kanskje verdens – halvbror.

Ingebrigt Steen-Jensen 
og  Trude Solheim 

i Aftenposten

BILL.MRK. PERSONLIG

I likhet med mange døtre, måtte jeg 
bli voksen før jeg innrømmet at mo-
ra mi stort sett hadde rett. Jeg kler 
blått, ikke svart. Røyking er dumt. 
Høy solfaktor er smart. Godteri er 
best en gang i uka, og jeg ser tilbake 
på familiens obligatoriske søndags-
turer med glede, selv om jeg fortsatt 
mener avgangen var i tidligste laget.
Jeg er heller ikke sikker på nytten 
av å sove med åpent vindu i 20 
kuldegrader, men føler meg som en 
frafallen hvis jeg lukker det og skrur 
opp varmen. 

Marie Simonsen, Dagbladet

Det er sunt å miste bakkekontakten 
en liten stund. Men så trenger du 
noen som kan dra deg ned, kamera-
ter og gode kolleger.

Dan Børge Akerø

Sakset

Stortinget skal likevel ikke behandle pesldyrnæringens framtid før valget, fikk vi vite i går. Landbruks-, mat og 
senterpartidepartementet trenger enda mer tid til å utrede...  FOTO: DYREBESKYTTELSEN NORGE/NETTVERK FOR DYRS FRIHET 

Besteforeldreaksjonen skulle gjerne sett at

Stoltenberg hadde skrive eit brev til sine

framtidige barnebarn og gjort greie for kvifor han

snakkar om klimaproblemet, men bare handlar i

retning av uhemma vekst.

«Rogaland tar nye 22 mrd. av oljekaka» lyder

hovudoppslaget i Stavanger Aftenblad den 23.

januar, og ein direktør slår i undertittelen fast at

«det koker i oljebransjen». Oppslaget er meint å

vera ei positiv melding, heilt i samsvar med

signala frå Solamøtet, og det nasjonale NHO-

møtet nyleg.

Men er det bare positivt - for dei pressa, sentrale

områda i Rogaland, for våre barnebarn, og for

deira barnebarn? Ikkje alle vil svara ja til det.

Rovdrift på naturressursane

Besteforeldreaksjonen er sterkt oppteken av dei

dramatiske klimaendringane me får i løpet av få

tiår om me held fram med ukritisk å ta ut fossilt

brensel. Ei anna sak, som er knytt direkte til

klimasaka, er vår rovdrift på naturressursane.

Her kan Norge, om politikarane vil, styra sin

eigen ressurspolitikk, til dømes for olje, natur og

dyrka jord.

I skrivande stund ligg det yngste av barnebarna,

nær fire år gamal, og leikar på golvet eit par

meter frå meg. Det er varm glede knytt til dette.

Men eg greier ikkje å ta tankane bort frå at vår

generasjon ranar ressursane både frå han, og frå

alle barnebarn, deira barnebarn og

generasjonane etter det.

Litt att til etterkomarar

Eg meiner å hugsa at då nåverande statsminister

først var statssekretær i Miljøverndepartementet

og seinare Nærings- og energiminister for rundt

20 år sidan, då var det politiske mål for styring

av uttaket av olje- og gassressursane våre. Leiting og

uttak skulle stå i høve til tilgangen på arbeidskraft,

teknologi og pengar. Og det var eit mål også å strekkja

ut tida slik at det kunne vera litt att til våre etterkomarar.

Alt dette er tydelegvis gløymt, både av statsministeren

og av resten av regjeringa, og av Stortinget. I staden er

vi eitt av dei landa som tappar ut ressursane raskast.

Besteforeldreaksjonen skulle gjerne sett at Stoltenberg

hadde skrive eit brev til sine framtidige barnebarn og

gjort greie for kvifor han snakkar om klimaproblemet,

men bare handlar i retning av uhemma vekst. Alle andre

topp-politikarar skulle òg skrive slike brev. Dei veit

korleis stoda er, men dei store problema ligg lengre fram

enn deira fire-års tidshorisont.

Det er sjølvsagt ein del positivt med «oljå», i alle høve for

dei som skummar fløyten, men jammen er det også

mykje negativt - med det utvinningstempoet som er nå,

og slik altfor mykje blir konsentrert til Rogaland.

Presset på løner og andre kostnader er etter kvart

velkjent. Anna verdiskapande verksemd har ikkje ein

sjanse til å konkurrera med «oljå» og avviklar i høgt

tempo. Prisen for å bu blir så høg at dei som til dømes

ynskjer jobb i offentleg verksemd, ikkje kan etablera seg

i området.

Treng me dette enorme tempoet i utvinninga av det

fossile brenselet, som er laga gjennom mange hundre
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millionar år? Norge har enorme beløp på bok, og

auke i oljeutvinninga krev arbeidskraft frå andre

land. Me byggjer ned stadig meir jordbruksjord,

også ein ressurs me stel frå våre etterkomarar.

Eg er sikker på at for dagens smårollingar vil det

vera langt betre om me dempar tempoet.

Politikarane er sjølvsagt under svært sterkt press

frå godt betalte lobbyistar. Det står om store

pengar. Leiarane i oljeverksemda kan toa sine

hender, for di det er politikarane som formelt har

ansvaret.

Hastar

Dei politikarane som vågar tenkja ut over fire år -

som trur at folk flest forstår når det blir peika på

barne- og oldebarn, og at det bør liggja att olje,

gass og andre ressursar til dei - vil få mange røyster. Det

hastar med tanke på valet i september. Så får vår

generasjon akseptera at me skal reisa mindre, at me må

redusera vårt energiforbruk radikalt. Viljen til det er stor

når smårollingane er tett innpå oss. Og må me, så må

me.

Bildetekst: «Besteforeldreaksjonen er sterkt oppteken av

dei dramatiske klimaendringane me får i løpet av få tiår

om me held fram med ukritisk å ta ut fossilt brensel»,

skriv Dag Raustein. Foto: colourbox
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