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Besteforeldrenes 

Klimaaksjon 

inntok i går Stor-

tinget med Per 

Kleppe og Wenche 

Frogn Sellæg i 

front. Nå krever de 

handling. 

– Vi er sterkt opptatt av at neste 

generasjon skal få oppleve det 

naturmangfoldet og klimaet vi 

har. Da må vi overlevere det i 

minst like god stand som vi i 

sin tid overtok det, sa tidlige-

re stortingspolitiker og statsråd 

Wenche Frogn Sellæg da hun og 

to andre representanter fra or-

ganisasjonen Besteforeldrenes  

Klimaaksjon i går overleverte et 

brev til stortingspresident Ole-

mic Thommesen (H). 

 I brevet uttrykker de bekym-

ring for barnebarnas fremtid og 

krever mer politisk handling. Ut 

fra Grunnlovens paragraf 110B 

mener de også at Norge er for-

pliktet til å gjøre mer for kli-

maet. 

 – Skjedd lite.– Neste år er det 

grunnlovsjubileum, da ønsker vi 

å løfte frem denne paragrafen og 

la folk få eierskap til den, sier 

Halfdan Wiik, styreleder for be-

steforeldrene. Han håper feirin-

gen i 2014 ikke bare blir kaker 

og festligheter, men også en mu-

lighet for kritikk og ettertanke.

– Da denne paragrafen ble 

vedtatt i 1992 var det med for-

håpninger om konkrete hand-

linger for en bedre fremtid. Vi 

føler nå 20 år etterpå at det har 

skjedd for lite. Det er vår stør-

ste bekymring, og derfor sender 

vi dette brevet til alle stortings-

representantene med utgangs-

punkt i denne paragrafen, sier 

Frogn Sellæg.

Langsiktighet. Stortingspresi-

dent Thommesen synes initia-

tivet fra Besteforeldreaksjonen 

er flott, og mener mye kan læres 

ved å lytte til de eldre.

– Når man har fått noen år 

på baken, blir man litt klokere. 

I de litt mer voksne generasjo-

nene ligger en livserfaring som 

er viktig med tanke på langsik-

tige problemstillinger, sier han. 

Thommesen understreker at 

nettopp det langsiktige perspek-

tivet må tydeligere inn i norsk 

politikk, og at Besteforeldreak-

sjonen kan ha mye å bidra med 

der.

– Besteforeldregenerasjonen 

har lagt litt av dagens hastighet 

til side og har et lengre tids-

perspektiv på egne erfaringer. 

Det kan bringe et lengre tids-

perspektiv inn i politikken og-

så. Klimapolitikken lider under 

den kortsiktigheten som gjelder 

i den daglige, politiske debatten, 

mener Thommesen.

– Hvis vi skal nå frem, og snu 

utviklingen i CO
2
-utslipp så er 

vi nødt til å klare å sette lang-

siktige mål, og holde på dem. 

Tregheten i det internasjona-

le samarbeidet er stor, og dette 

er ikke et område for enkle løs-

ninger, sier Thommesen og me-

ner det derfor er desto viktigere 

med bredt folkelig engasjement 

rundt klimasaken. 

– I denne situasjonen er det 

er særlig viktig at nettopp dere 

i Besteforeldrenes Klimaaksjon 

løfter saken frem i en kanskje 

mer langsiktig setting.

Konkret handling. Også tidli-

gere finansminister Per Kleppe 

deltok på overleveringen. Han 

savnet mer konkrete handlin-

ger på veien mot de langsiktige 

målene.

– En konkret ting vi ønsker 

å peke på, er for eksempel det 

kjempefondet som oljefondet 

utgjør. Det er så stort at det 

har enorm innflytelse, ikke ba-

re i Norge, men også interna-

sjonalt. Vi er en oljenasjon, og 

med det følger det et ubehagelig 

ansvar, sier han med henvisning 

til de upopulære kortsiktige end-

ringene som må til for å snu de 

økende CO
2
-utslippene. 

– Klimaproblemet er det stør-

ste vi har. Da må vi gjøre noe 

konkret, sier Kleppe.

Frogn Sellæg uttyper:

– Oljefondet er en betydelig 

aktør internasjonalt. Da har vi 

en mulighet til å vri investerin-

ger fra kull og gass over til for-

nybar energi, grønn teknologi 

og grønne løsninger. Vi tror at 

hvis vi bruker vårt oljefond på 

denne måten vil andre aktører 

følge etter. Norge har altså en 

betydelig rolle å spille.

Når skal det skje? Styreleder 

Wiik viser til talen Filippine-

nes forhandlingsleder holdt un-

der det pågående klimamøtet i 

Warszawa.

– Han stilte spørsmålet «hvis 

ikke det blir gjort noe nå, når 

skal det da skje? Og hvis ikke 

vi gjør noe, hvem skal da gjø-

re noe?» Disse spørsmålene må 

også stilles til norske politikere.

Besteforeldrenes Klimaaksjon besøkte i går stortingspresidentens kontor. – Vi fikk sagt det vi skulle, og ble møtt med respekt, sa de fornøyde besteforeldrene etterpå.  
Fra venstre Olemic Thommesen, Per Kleppe og Wenche Frogn Sellæg. Halfdan Wiik deltok også på møtet. Foto: Lars O. Flydal

Utålmodige besteforeldre 
krever klimahandling

Grunnlovens 
paraGraf 110 B

«Enhver har Ret til et Milieu 
som sikrer Sundhed og til en 
Natur hvis Produktionsævne 
og Mangfold bevares. Natu-
rens Ressourcer skulle dis-
poneres ud fra en langsigtig 
og alsidig Betragtning, der 
ivaretager denne Ret ogsaa 
for Efterslægten. 
For at ivaretage deres Ret i 
Henhold til foregaaende Led, 
ere Borgerne berettigede til 
Kundskab om Naturmilieuets 
Tilstand og om Virkningerne 
af planlagte og iværksatte Ind-
greb i Naturen.»

«Klimaproblemet 
er det største vi 
har. Da må vi  
gjøre noe  
konkret»

Per Kleppe, 
 tidligere finansminister


