
 

 

 

Et verdivalg – HOLD  LOFOTEN  OLJEFRI!   

Unike Lofoten, Vesterålen og Senja er del av verdens uerstattelige natur. De rike 

havområdene her er avgjørende både for marint liv og menneskers varige velstand.  

Dagens norske samfunn eier ikke disse områdene, som også er fremtidens sikre 

matressurser, vi har dem til låns av våre barn og kommende generasjoner.  

I Stortingsvalget om noen måneder vil Lofoten bli gjenstand for en politisk 

drakamp. Da må vi velgere huske at dette er et verdivalg og et moralsk veivalg om 

hvor dagens samfunn må trekke grensen for sin utbytting av naturen og våre 

etterkommeres arv. 

 

Vi vet at oljen må ligge for klimaets skyld.  

De globale klimaendringene ble enda tydeligere i 2012, og advarslene fra 

klimaekspertisen ble sterkere. På tampen av året advarte internasjonale 

tungvektere mot å holde fram med business as usual. Det internasjonale 

energibyrået, IEA, har dokumentert at store deler av verdens oljeressurser ikke kan 

utnyttes, hvis vi skal unngå en kritisk temperaturøkning. 

 Om Verdensbankens rapport "Skru ned varmen. Hvorfor en 4°C varmere verden må 

unngås" sier Kofi Annan, FNs tidligere generalsekretær: "Den viser hvordan vi 

fortsetter å svikte våre barnebarn. Ønsker vi virkelig å overlate fremtidige 

generasjoner en verden av dødelige tørke, oversvømte havnebyer, og tap av 

uvurderlig biologisk mangfold, inkludert korallrev verden over?" 

 

 



 

Norge må ta klimapolitisk krafttak nå!                                    

Alt tilsier at norske myndigheter straks må handle i samsvar med det medansvaret 

de har for å bremse globale klimaendringer – i tillegg til Norges særlige ansvar for 

de sårbare og utsatte nordområdene. Det innebærer også å senke tempoet i lete- 

og utvinningsaktiviteten på sokkelen.  

Myndighetene har all den kunnskapen de trenger for å la Lofoten og Vesterålen 

være oljefri. Landets fremste miljøekspertise er klare på at boring ikke er verdt 

risikoen.  

Ikke minst gjelder det på helt essensielle gyte- og fiskeområder utenfor Værøy og 

Røst, inkludert verdens største kaldtvanns korallrev, Røstrevet.  

 

De politiske partiene som nå vil åpne områdene ved Lofoten, Vesterålen og Senja, 

enten man kaller det for konsekvensutredning eller noe annet, enten partiene sitter 

i regjering eller venter på makt, gjør dette mot alle miljøfaglige råd, for å tekkes 

velgere som tenker like kortsiktig som dem selv. 

Vi tror de kan få seg en overraskelse. For mange mennesker er vern av vår 

enestående klode og solidaritet med generasjonene etter oss viktigere enn 

kortsiktige egeninteresser.  

Vi som sier dette, representerer samfunnets eldre garde. Vi mener at så viktige 

verdispørsmål som dette ikke kan avgjøres av dagens politikere alene. De – og vi – 

har allerede forsynt oss grådig av ressursene.  

Vi må moderere oss. Tvilen må komme naturen og de uten stemmerett til gode – 

våre etterkommere som vi skylder en like unik verden som vi selv har fått gleden av 

å leve i. 

 

BESTEFORELDRENES KLIMAAKSJON.  

www.besteforeldreaksjonen.no 

 


