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– Stans galskapen
Besteforeldre vil ha ned energiforbruket

Randabergbuene Jostein Nybø (til venstre) og Dag Raustein er lokale styremedlemmer i Besteforeldreaksjonen, besteforeldrenes klimaaksjon. De mener politikerne må 
handle raskt slik at vi kan redde kloden og hindre klimakrise. (Foto: Kirsti Kastrup Sømme)

– Vi tilhører en genera-
sjon som har «skummet 
fløten» uten å reflektere 
over det. Nå må vi alle 
ta rev i seilene før kli-
maendringene blir enda 
mer dramatiske, sier 
Jostein Nybø og Dag 
Raustein. 

AV KIRSTI KASTRUP SØMME
kirsti@bygdebladet.no

Begge randabergbuene har 
lange yrkesaktive liv bak seg, og 

begge har et sterkt politisk enga-
sjement. Nå er de besteforeldre 
og pensjonister og har tid til å 
engasjere seg for det de nå me-
ner er aller mest viktig: Kampen 
for å redde kloden. 

Rettferdighet
– Det er ikke det at vi er bedre 
enn noen andre. Vi reiser like 
mye som andre. Vi mener det er 
politikerne som må gjøre noe. 
De må fatte vedtak som oppfat-
tes som rettferdige slik at det 
blir likt for alle. Befolknings-
vekst og klimautfordringer må 
først og fremst løses internasjo-
nalt, men vi må også få det ned 
på et nasjonalt og lokalt nivå, 
sier Dag Raustein. 

Besteforeldreaksjonen er et 
internasjonalt initiativ som i 
Norge ble startet av Fremtiden 
i våre hender. I fjor ble den 
skilt ut som egen organisasjon. 
Biskop i Stavanger Erling Pet-
tersen, Kåre Willoch, Werner 
Christie, Reiulf Steen og Wen-
che Frogn Sellæg er blant dem 
som har engasjert seg for saken. 

– Vi vil jobbe for rettferdig-
het mellom generasjonene. Skal 
vi bare ha det kjekt de årene vi 
har igjen, Dag og jeg, eller skal 
vi tenke på våre barn og barne-

barn? spør Jostein Nybø. 
Han mener vi i Randaberg 

vil trenge hver kvadratmeter 
matjord til matproduksjon i 
fremtiden. Temperaturen glo-
balt bør ikke stige mer enn to 
grader celcius. Han peker på 
problemer med langvarig tørke 
som har ødelagt avlinger både i 
USA, Australia og sør i Europa. 

– Havtemperaturen stiger, 
og det kan føre til at fisken 
forflytter seg. Vi kan få klima-
endringer som gir voldsomme 
endringer i naturen og fare for 
naturkatastrofer. På den andre 
siden er det voldsomme kapital-
krefter som står bak og presser 
på for å utnytte naturressur-
sene, sier de to. 

Dystre prognoser sier at det 
i dag finnes kjente reserver av 
fossilt brennstoff som er fem 
ganger større enn det som skal 
til for å øke jordas temperatur 
med to grader. I verste fall kan 
gjennomsnittstemperaturen 
ha steget med 4-6 grader før år 
2100. 

– Vi må redusere biltrafikken 
til det halve og parkere hvert 
9. f ly. Denne utviklingen har 
skjedd de siste 40-60 år. Hadde vi 
levd nå som vi levde på 1960-tal-
let, hadde dette aldri skjedd, 

sier Raustein og Nybø. 

Politikerne må handle
Besteforeldrene ser at det kan 
virke håpløst, for presset for 
stadig økonomisk vekst i ver-
den har ikke minket. Snarere 
tvert imot. 

– Men vi må ha et ørlite håp 
om at vi kan få gjort noe før vi 
ødelegger kloden på to genera-
sjoner, sier de. 

Først og fremst vil bestefor-
eldreaksjonistene jobbe overfor 
politikerne både lokalt og glo-
balt. Det er politikerne som leg-
ger rammene for utviklingen og 

som kan regulere veksten. 
– For eksempel vil en her 

lokalt kunne dempe presset på 
boligmarkedet om en demper 
tilretteleggingen av industria-
realer, sier Jostein Nybø. 

Han tror ikke på et lavut-
slipps-samfunn, men et lavener-
gi-samfunn.

De to engasjerte besteforel-
drene håper på et stort lokalt 
engasjement og mange med-
lemmer.

– Vi som er godt voksne må 
mobilisere mot galskapen. Det 
vil nok ikke skje spesielt mye 
før vi får en politisk bevegelse. 

Aksjon for klima
Besteforeldrenes klimaaksjon 
inviterer til klimadugnad for å 
påvirke opinion og politikere 
gjennom informasjon, kampan-
jer og markeringer sammen 
med andre organisasjoner. 

Aksjonen har medlemmer over 
hele landet og kontakt med 
likesinnede i andre land. 

Målet er å bidra til at klima-
trusselen tas på større alvor av 
politikerne, velgerne og av alle. 

FAKTA


