Årsmelding for lokallag av Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn
for perioden mars 2016 – februar 2017
Styret:
På årsmøtet 15.03.16 ble følgende medlemmer valgt til styret:
Faste medlemmer: Knut Bryn, Ivan Chetwynd, Liv Flåten, Birgitte Grimstad, Christian F. Holst,
Linda Rundquist Parr, Liv Borgen Vassnes, Berit Waal
Varamedlemmer: Kristin Aspelund, Jon Frode Blichfeldt, Finn Bjørnar Lund, Gerd Wahlstrøm
Styret har i perioden hatt 10 møter på disse datoene: 1.4, 25.4, 23.5, 22.8, 19.9, 17.10, 14.11, 5.12 i
2016, samt 9.1 og 6.2 i 2017. Det at BKA er medlem av Frivillighet Norge gir oss anledning til å ha
månedlige møter gratis i lokalene til Frivillighet Norge. Frivillighet Norge flyttet inn i nye lokaler før
jul, og våre møter er nå i Øvre Slottsgt 2B. Møterommet vi bruker heter Gerhardsen, og der står det
store bordet som ble brukt av Gerhardsens regjering til forberedende statsråd. Det gir historisk sus til
møtene våre, innbiller vi oss.
Egne markeringer:
Vi har markert oss utenfor Stortinget sju fredager det siste året. To av markeringene var på
Egertorget, da Eidsvolls plass var opptatt. Styret har drøftet stedet for markeringene og kommet til at
Eidsvolls plass har større symbolverdi og bedre plass til oss og teltet vårt. Når vi deler ut løpesedler,
gjerne 600-700 stk, beveger vi oss i en radius på et par hundre meter fra teltet. Vi får i det alt
vesentlige positiv respons, ikke minst fra den yngre garden. Datoene for markeringene og et stikkord
for temaet på løpeseddelen er som følger:
11.3 Du kan gjøre noe for klima
8.4 Torv er best i bakken, ikke i hagen
3.6 Ikke rør Arktis!
2.9 Barna skal arve jorda – om BKA og Vendepunkt-markering
14.10 Det grønne skiftet er mulig – om Oslos klimabudsjett*
14.11 Statsbudsjettet for 2017 må gi oss et grønt skifte
2.12 Statsbudsjettet en gang til
10.2 Varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja
*Løpeseddelen 14.10 roste klimabudsjettet i Oslo. Finn Bjørnar leverte løpeseddelen på Rådhuset, og
de satte stor pris på det. Samme dag kom Lan Marie Nguyen Berg syklende forbi Stortinget, og også
hun ble hyggelig overrasket over positiv omtale av Oslos klimatiltak. Hun kjente til Besteforeldrenes
klimaaksjon og takket oss for innsatsen.
Den 30.4 stilte BKA med stands på Felleskjøpets utsalg på Kløfta og Lunner for å oppfordre kunder
til å kjøpe hagejord som ikke inneholder torv. Dette ble opptakten til vår markeringen på
Jødahlsmåsan 3. mai. Der gjennomførte vi «Torvtribunalen» som et rollespill med dommer, BKA, de
unge, Felleskjøpet og Nes og Ullensaker kommuner som aktører. Dommeren, som ble mesterlig spilt
av Ketil Lund, erklærte at kommunene hadde gjort seg skyldig i brudd på Plan- og bygningsloven.
Mer om status for Jødahlsmåsan under «Samarbeid med andre organisasjoner».

Vår stand under konferansen «Broen til framtiden» 17.2 ble godt besøkt, bl.a. av 17 personer som
meldte seg inn. Under parallellsesjonen om olje, ledet Ola Dimmen og BKA-korister allsang om
Lofothavet, til publikums store begeistring.
Medlemmene:
Styret gjør sitt beste til å holde medlemmene orientert om lagets aktiviteter og tilbud. Det går ut et
medlemsbrev pr epost ca. en gang i måned. Før jul var det tilbud om kjøp til halv pris av magasinet 2
grader C som er utgitt av Klimastiftelsen.
På følgende møter har BKA vært alene om regien:
a. 15.9 på Eldorado bokhandel: Aksel Nærstad innledet om landbruk og klima. Etter forberedte
debattinnlegg av Arild Hermstad, FIVH og Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde- og
Småbrukarlaget, åpnet vi for spørsmål og diskusjon.
b. Lunsj og lyrikk med Klimapoesi på Det norske teatret 25.1, 26.1 og 27.1 under Klimafestivalen §
112. Wenche Medbøe, Hildegunn Riise, Birgitte Grimstad, Lar Klevstrand, Inger Elisabeth Hansen
og Torgeir Schjerven medvirket. Det var fulle hus alle dager.
c. Debattmøte etter Klimapoesi 26.1. Jon Frode Blichfeldt innledet til debatt om tema «Hvordan
formidle klimakunnskap».
Vi har økt antall medlemmer i Oslo og omegn i 2016 med ca. 80, og har pr 1.1.2017 457
medlemmer. I høst gjennomførte vi en telefondugnad for å oppfordre medlemmer som ennå ikke
hadde betalt, om fortsatt å være med.
Landsmøtet med årsmøte i Trondheim 24.9-25.9.16: Det ble arrangert en samlet reise lørdag morgen
fra Oslo med buss for tog/tog og nesten 30 om bord. Både på togturen og i Trondheim ble det
innlegg og gruppediskusjoner som en forberedelse til årsmøtet. Hovedinnledning på lørdag ble holdt
av Wenche Cumming, nyvalgt leder av Folkeaksjonen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.
Senere samme dag drøftet vi BKAs rolle og prioritering for 2017. Vi feiret organisasjonens
10årsjubileum med fin middag og god tale med tilbakeblikk av grunnlegger Halfdan Wiik. På søndag
fant selve årsmøtet sted etter et seminar om § 112 og klimasøksmålet mot Staten. Etter en grundig
debatt om søksmålet, stemte et flertall på dette forslaget: Årsmøtet beslutter at BKA går inn som
medsaksøker i rettsak angående grunnlovens § 112. Oslolagets styre støttet i forkant av årsmøtet det
vedtatte forslaget, men styret ble stilt fritt under avstemningen av hensyn til nye opplysninger som
var kommet fram på møtet. Resultatet av avstemningen førte til at leder Halfdan Wiik trakk seg fra
styret. Det ble i november gjennomført et ekstraordinert årsmøte over nettet der Steinar Høiback ble
valgt til ny leder.
Oslolaget fremmet et forslag som lyder: Sentralstyret settes sammen slik at representanter fra ulike
lokallag utgjør halvparten av styret. Lokallagsrepresentantene har rapporteringsplikt til og fra
sentralstyret. Forslaget falt med begrunnelsen av den var en formalitet som lå i valgkomiteens
mandat.
Oppdrag for å gjøre BKA kjent:
a. BKA hadde stand sammen med Naturvernforbundet under Arendalsuka 16.8 – 19.8.16. På
klimakaféen medvirket Birgitte Grimstad og Ola Dimmen med tekster og sang. For å bemanne
standen stilte: Berit Waal, Kristin Aspelund, Ivan Chetwynd, Liv Flåten, Liv B. Vassnes, Astrid
Brekken, Finn Bjørnar Lund og Linda R. Parr.

b. Berit Waal presenterte BKA for Ullevål seniorsenter 22.9.
c. Linda Parr hadde innlegg om BKA sammen med tre miljøagenter på klimakafé på Ellingsrud 3.12.
d. Linda Parr deltok under Klimafestivalen med en bildepresentasjon av BKA på engelsk i regi av
Ecoteria.
e. Bladet Utdanning intervjuet tidligere lærere Linda Parr og Nina Weidemann (fra Trondheim via
Skype) om BKA og om hvordan skolen best kan formidle bærekraftig utvikling. Dette blir et innslag
i en artikkel 24.3.
Takk til alle som har stilt opp, også til andre medlemmer som har gjort vår organisasjon kjent på
ulike måter.
Samarbeid med andre organisasjoner:
a. Klimasøksmål:. Greenpeace og Natur og ungdom saksøker fordi Staten har gitt nye tillatelser til
oljeboring i Arktis gjennom den 23. konsesjonsrunden. Dette mener de kan være et brudd på § 112 i
Grunnloven, som skal sikre også framtidige generasjoner rett til et sunt og mangfoldig naturmiljø.
18.10 overleverte Greenpeace og Natur og ungdom sin stevning til Staten. Det ble arrangert
pressekonferanse som fikk internasjonal dekning, og seminar der bl.a. James Hansen holdt innlegg.
BKA støtter klimasøksmål i tråd med vedtaket fra årsmøtet i den nasjonale organisasjonen i
september i Trondheim. Selv om vi var for sent ute til å bli medsaksøker, har vi bidratt over hele
landet til støtteaksjoner til inntekt for søksmålet. I Oslo var det støtteaksjon med talekor 19.11. Målet
for innsamling i fjor høst på kr. 500 000 ble nådd. Rettssaken i Oslo Tingrett vil starte 13.11.17.
Linda Parr og Astrid Brekken deltar i aksjonsgruppa rundt søksmålet, der også Greenpeace, NU,
Spire, Concerned Students og Concerned Artists Norway deltar. Det blir nye aksjoner utover. Styret
vedtok 6.2 å bevilge kr. 3000 til klimasøksmålet.
b. Jødahlsmåsan: Styret i BKA anmeldte saken i etterkant av «Torvtribunalet» til Økokrim i august
2016, men Økokrim avviste å behandle saken og gjorde samtidig oppmerksom på at saken kunne
anmeldes til det lokale politikammer. Det har vi gjort, og anmeldelsen er fortsatt til behandling i
Ullensaker. Vern av Jødahlsmåsan og gjenfylling av grøfter, er kravene til BKA sammen med våre
samarbeidspartnerne: SABIMA, Naturvernforbundet, Ornitologisk Forening, naboer og
lokalpolitikere fra V og MDG. Ivar Castberg og Ivan Chetwynd har en fortløpende dialog med
Felleskjøpet. Til dags dato er det ikke tatt ut torv, men de dype grøftene drenerer fortsatt myra. BKA
var blant de inviterte til møtet i Miljødirektoratet 28.2 for å gi vårt syn på vern av torv generelt. Helt
eller delvis utfasing av torv skal konsekvensutredes av Miljødirektoratet med en foreløpig rapport
1.7.17.
c. Samarbeid med miljøagentene: Et møte med sekretariatet for Miljøagentene 20.10 resulterte i
henvendelsen som nå er gått ut til alle BKA-medlemmer, om å bli voksenkontakt som trengs for å
danne flere lokale grupper av Miljøagenter. For øvrig samarbeidet vi med Miljøagentene om et møte
25.1 på Deichmanske hovedbibliotek. Her hadde Knut Nærum samtale med to miljøagenter. Det var
70 elever blant publikum, og de hadde også gode spørsmål å stille.
d. Konferansen om Karbonavgift til fordeling 19.11: Ca 30 personer deltok på konferansen som var
planlagt i samarbeid med Naturvernforbundet. Knut Bryn deltok i planleggingsgruppa fra BKA. Vi
støttet konferansen økonomisk.

e. To møter om militarisme og miljø 28.11 og 18.1: BKA ble invitert til å samarbeide med
Bestemødre for fred, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og Norges fredslag om to godt
regisserte møter for å belyse viktigheten av å ta med utslipp fra forsvaret i klimaregnskapet. Det
deltok mellom 30-40 personer på hvert av disse åpne møtene.
f. Vendepunktmarkeringer for en ny klimapolitikk: 8.9 var den andre av fire Vendepunktmarkeringer
utenfor Stortinget, med over 600 til stede. Laila Riksaasen Dahl holdt en appell om framtidshåp på
vegne av BKA. Den tredje Vendepunktmarkering finner sted 11.3. Linda Parr sitter i
planleggingsgruppa sammen med folk som representerer organisasjoner i Klimavalgalliansen.
g. Tog 1. mai i Oslo: BKA deltok med eget banner. Det var så mange som 400 som gikk bak
klimaparole. Alle parter er innstilt på å ha klimaparoler på 1. mai i fortsettelsen.
h. Markering utenfor slottet 20.5.16: Fra BKA deltok ca 10 stykker for å markere avstand fra
utlysning av 23. konsesjonsrunde sammen med Greenpeace og NU. BKA reagerte på banneord på
banneret til de unge, og det ble gitt tilbakemelding til de to organisasjoner om dette.
i. Women’s March on Norway 20.1.17: BKA ble invitert til å delta på markeringen. Vi deltok med
eget banner for å støtte opp om verdien av et bærekraftig miljø og for å ta avstand fra uakseptabel
retorikk under den amerikanske valgkampen om bl.a. klimautfordringer.
Økonomi og utstyr:
Lokallag mottar 35 % av kontingenten til medlemmene i Oslo og omegn som avgrenses i denne
sammenheng til Oslo og Akershus. Vi sender imidlertid ut informasjon i en noe større omkrets rundt
Oslo. I år har vi mottatt kr. 27 374 som vår andel av kontingenten. Dette har gitt oss nødvendig
handlingsrom både til egne aktiviteter og til å støtte opp om samarbeidsprosjekter.
Laget har telt som vi er så heldig å kunne lagre i kjelleren på Det norske teatret. I tillegg har vi en
bærbar ropert og roll-ups som står for tur til å byttes ut med nye, og et sett bannere. Gjennom
sentralstyret får vi tilgang til vervefolderen, buttons, røde hatter og klistremerker med BKA-logo. Vi
har også et lite lager av røde capes som Birgitte Grimstad har sydd. Det arbeides for tiden med røde
vester med lomme som kan brukes til markeringene.
Avsluttende kommentarer:
Vi hadde nok håpet at forpliktelsene i Parisavtalen ville tvinge fram en mer tydelig vendepunkt i
norsk klimapolitikk enn det vi har sett fra politisk hold det siste året. Klimabudsjettet og andre
miljøtiltak i Oslo er et hederlig unntak. Vi har derimot opplevd en økende forståelse for behovet for
klimatiltak hos folk vi møter på gata og på møter. Samtidig har båndene til de andre organisasjoner i
Klimavalgalliansen i Oslo blitt betydelig forsterket gjennom året. Gjennom samarbeid om festivaler,
markeringer, opprop og konferanser, er Besteforeldrenes klimaaksjon i Oslo og omegn en liten, dog
aktiv partner i å bygge «broen til framtida» nedenfra.
6. mars 2017
Styret

