
Kjære dere - flott at vi står sammen her og nå! 
 
Den vesle jentungen i nabohuset har snappet opp at havet 
stiger og mange vil drukne. Hun bor 200 m fra fjorden og er 
litt redd.  
 
Jeg beroliger og forklarer, om Bangladesh og Fidji, - fjerne 
strøk, og at det ikke er her - ennå.   

«Men barna der, da? spør hun, er det ikke like trist for 
dem å drukne? 
 Blir ikke mammane deres like lei seg?» 
  
Hun har også sett på TV, isbjørner som er tynne fordi isen 
deres blir borte og da klarer de ikke å fange maten sin. DER 
ER VI ALT!  
 
Hun vet at selv om pølser er godt, er det smart med 
tomatsuppe og grøt, for da må ikke så mange dyr drepes! Og 
hun vet at det blir ikke fly-ferie med bestemor på lenge, for 
da lager vi skitne fotavtrykk på himmelen.  
 
Klima er allerede en del av hennes hverdag. 
For oss i Besteforeldrenes klimaaksjon gjelder å så 
fremtidshåp som kan erstatte fremtidsfrykten hos barna.  
 
Vi har en u-egenyttig agenda. Vi kjemper for en fremtid vi 
ikke selv skal være en del av. Men ansvaret tynger:  
Vår generasjon er den som - uten helt å forstå det selv - har 
bidradd til mest utslipp.  
 



Men sjefene i Norge kan vel fikse alt, spør hun. Heier du på 
Erna, bestemor?  
 
MJA... det gjør bestemor, når Erna gjør noe bra. Men hun tror 
visst at det ordner seg selv, og feier liksom bare borti 
krokene.  
 
Så kanskje Jonas klarer å fikse det litt bedre hvis han får låne 
kosten? Vi får se....  
 
Og begge to må øve seg på å gjøre det grunnloven 
bestemmer: at alle i Norge skal være snille mot jorden så den 
fortsatt er god å leve på når DU blir voksen.  
 
Men det skal nok gå bra, trøster jeg, når alle gjør det de kan. 
:/:For ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt:/:  
 
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt synger hun mens 
hun hopper glad av sted. 
 
Bestemor står igjen og tenker på vårt kloke medlem, Edvard 
Hoem, som sier:   
«Kva vi enn gjer - må følgen av våre gjerningar bli slik - at vi 
vil tole å sjå barnebarna i auga!» 
 
Vi krever politikere som tør å ta upopulære avgjørelser - som 
i ettertid viser seg å være riktige. Jamfør røykeloven. Eller 
oslobyråd og biler i sentrum.  
 
BKA stilte opp - som David mot Goliat - da hundrevis av 
rusende biler og MCer protesterte mot bompenger.  



«Dere minnet om han studenten som stod foran en tanks på 
Den himmelske fredsplass», sa en TV-titter. Våre plakater lød: 
1000 takk for bomringen og Vi heier på modige politikere!   
 
Det krever mot å gradvis avvikle oljenæringen.  
Men som vårt medlem - Aps tidligere store miljø-minister 
Thorbjørn Berntsen - roper med utestemme:  
 «Det er gæli nok nå! Vi får ikke utslippene nok ned med 
fortsatt langsiktig produksjon av olje og gass.  
 Fossilt trengs ikke, ettersom både solkraft og vindkraft i 
dag står kommersielt på egne bein. Nei til mer og mer! Vi 
greier å omstille oss, det har vi klart før!» 
 
En annen vismann blant medlemmene er  
Kåre Willoch, som sier: «En effektiv klimapolitikk koster en 
bagatell i forhold til den giga-skade vi risikerer hvis vi ikke 
handler NÅ!»                                                                                                
 
Norge har et stort ansvar. Ressursene er der. Mulighetene er 
der. Det er viljen det står på.  
 
For, som leppa fra Grorud også sier: 
Det nytter ikke å ha penger på bok,  
dersom Golfstrømmen endrer retning.  
 
Hallo, Stortinget!  
Lytt til de livserfarne vises råd:  
Fremtidens dom - over dagens politikere -  
vil avhenge av - om dere maktet å ta grep NÅ! 
 

 
 


