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I sju år har Otto Martens (84) kjempet i motvind 
for framtiden til Norges og verdens barnebarn. 
 
 
«Besteforeldre krever en ansvarlig klimapolitikk». 
 

Slik startet oppropet i Aftenposten høsten 2006 - 
en appell til Regjeringen om å ta klimaendringene 
på alvor, signert flere fremtredende forskere, 
olitikere, biskoper og forfattere. 
 

Dermed hadde Besteforeldrenes Klimaaksjon, som 
ble startet samme høst, for alvor markert seg i 
media. Otto Martens leste klimaoppfordringen. 
Som pensjonert skipsteknisk forskningsleder ved 
Marintek på Tyholt hadde han selv jobbet med 
miljøspørsmål. Han ble ikke imponert over antallet 
trøndere som hadde signert. 
 

-Det var en liste som var så lang, sier Martens og 
viser en bitte liten glipe mellom tommelen og 
pekefingeren. 
 

Han sitter i stua hjemme på Byåsen og snakker 
glødende om en uviss framtid og miljøregningen 
som hans generasjon er i ferd med å sende 
barnebarna. Jo da, det gjør ham både stolt og 
takknemlig å motta Ukeadressas hedersrose for arbeidet han har gjort med å skape oppmerksomhet 
om klimasaken. Men mest glad er han for oppmerksomheten. 
 

-Alt som kan bidra til at klimasaken kommer fram i media er bra, sier han. 
 

Etter å ha lest oppropet fant Martens ut at han måtte gjøre noe. Sammen med fire-fem andre startet 
han et trøndersk lokallag av Besteforeldre-aksjonen med seg selv som leder. Siden har de jevnlig satt 
opp stand i byen, gått med skilt, delt ut brosjyrer, skrevet leserinnlegg og arrangert seminarer. Den 
nasjonale aksjonen har vokst; nå er den blitt en registrert organisasjon med syv lokallag. I fjor tok den 
initiativet til Klimavalg 2013, kampanjen der mer enn 60 organisasjoner har samlet seg for å få 
klimasaken på dagsorden før årets stortingsvalg. 
 

Martens er fornøyd med framgangen, med at klimaet har fått større plass i media. Med Regjeringen og 
Stortinget derimot? Ikke særlig. 
 

-Vi har prøvd å henvende oss til politikerne. De sier «Ja, det dere gjør er bra» og dill og dall, og så skjer 
det ingenting. 
 

Dermed har de miljøbevisste besteforeldrene rettet innsatsen mot velgerne. Under lørdagsaksjonene i 
Nordre haster mange forbi, mens andre - særlig de unge - stopper og uttrykker sin støtte. Men selv en 
sprek 84-åring må gi seg en gang. Martens har nå gitt ledervervet videre. Han kommer til å fortsette 
med avisinnlegg. Tiden er knapp, sier Otto Martens, men det er fortsatt ikke for sent å endre 
klimapolitikken: 
 

-Det er en menneskelig sak. Og mennesker flest har litt omløp i hodet. Mennesker har begynt å tenke 
annerledes mange ganger før. 
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