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HANDLINGSPLAN                                                         

Besteforeldrenes klimaaksjon Moss og omegn 

                                                                                                 

Bakgrunn og formål 

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er en tverrpolitisk organisasjon som vil arbeide 

for å motvirke menneskeskapt global oppvarming. BKA ser global oppvarming som en 

etisk utfordring, og som et spørsmål om rettferdighet mellom generasjonene og 

solidaritet i verden. 

BKA vil bruke sin generasjons erfaringer til kritisk ettertanke. Alvoret ved 

klimaproblemene gjør det nødvendig med gjennomgripende endringer i samfunn og 

levemåte. En politikk som forutsetter materiell forbruksvekst i rike land, er uansvarlig. 

BKA vil bruke kritiske innspill og folkelig aksjonering for å øke presset på politikere, 

samfunnsaktører og allmennheten til nødvendig handling. Det trengs en offensiv bruk 

av politiske, økonomiske og juridiske virkemidler. 

Grunnlovens §112 (miljøparagrafen) skal være rettesnor i dette arbeidet 

 

FN`s klimapanel la 8. oktober 2018 fram spesialrapporten om hva som må til for å 

begrense global oppvarming til 1,5* C. Rapporten er helt klar på at det trengs 

gjennomgripende politiske tiltak for å oppfylle Paris-avtalens mål om å begrense 

global oppvarming til under to grader. 

Den lokale organisasjonen 

Besteforeldrenes Klimaaksjon Moss og omegn (BKA) er en organisasjon som vil 

arbeide for reduksjon av lokale klimagassutslipp.                                                      

BKA er en partipolitisk nøytral organisasjon. Men med bakgrunn i foreningens formål, 

vil BKA «heie» på partier som går inn for tiltak som fremmer foreningens mål. Det er 

avgjørende at tiltakene som støttes, skal ha en dokumenterbar klimagassreduserende 

virkning. Målgrupper er kommuner, næringsliv og husholdninger. Organisasjoner og 

aksjoner som har samme mål, kan være naturlige samarbeidspartnere. BKA legger 

vekt på samarbeidet mellom generasjonene i solidaritet med våre barnebarn. 

BKA vil (lokalt) arbeide for tiltak som fremmer: 

 Redusert etterspørsel og forbruk av fossile brennstoff. 

 En grønn transformasjon av samfunnet. 

 Økonomisk omstilling – fornybare energikilder som erstatning for fossile. 



 

 En livsstil som medfører reduserte utslipp. 

Organisasjonsbygging    

For å få størst mulig oppmerksomhet og gjennomslagskraft for vårt mål, er det 

avgjørende å bygge en lokal og slagkraftig organisasjon med solid medlemsvekst 

gjennom å: 

 ENGASJERE og motivere befolkningen til å ta ansvar for miljøet. 

 KREVE at politikere og andre beslutningstakere skal handle raskt for å 

redusere våre klimautslipp. 

 INFORMERE om klima- og miljøproblemene, kostnadene ved 

vekstsamfunnet, grønne løsninger og veien mot en bærekraftig økonomi. 

 STØTTE foreldre og skole i arbeidet for at den oppvoksende slekt skal få 

informasjon og virkemidler for å ta et større ansvar for en bærekraftig 

klimautvikling.  

 SAMARBEIDE med andre miljøorganisasjoner og samfunnsaktører 

BKA vil legge vekt på følgende i sin utadrettede virksomhet: 

 Faktabaserte opplysninger 

 Det positive i tiltakene skal fremheves.  

 Tiltakene skal tilstrebe størst mulig støtte fra medlemmene.  

 Framstå med en tydelig og virksom form for aktivisme med brodd mot 

sviktende klimatiltak, og mot kommersielle interesser som bidrar til økte 

klimagassutslipp 

Arbeidsområder                                                                           

 Oppfølging av kommunale og fylkeskommunale tiltakspakker som har fokus på 

formålet.   

 Motivasjon fremmes gjennom opplysningskampanjer overfor kommunale 

myndigheter, næringsliv og familier.  

 Deltagelse på møteplasser hvor folk ferdes.  

 Media. 

 Sosiale medier. 

 Opplysningskampanjer - motivasjon og pådriverrollen må pleies! 
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 Ikke glemme fokus på det positive som allerede skjer, og det som planlegges 

Aktuelle mål og tiltak 2019 - 2020 

 Si nei til åpning av Rygge Sivile Lufthavn.  

 Støtte kravet om at trafikken på RV 19, fra fergene, ikke må gå i dagen 

gjennom sentrum. Fergetrafikken må bort fra sentrum, i tunnel til E6 

 Arbeide for at Inter City Moss – Halden ikke forskyves i tid.  

 Arbeide for at IC-linjen legges slik at den minst mulig skader verdifull 

dyrkingsjord og verneverdig kulturlandskap. 

 Støtte arbeidet med at havna ikke blir større enn den er i dag.  

 Være pådriver for at kommunens klimaplan resulterer i konkret handling. 

 Etterlyse jevnlige og oppdaterte målinger av luftforurensing i spesielt utsatte 

områder.  

 Følge med på at det stilles strenge krav til klimasmarte hus ved utbygginger nær 

de større knutepunktene, spesielt i området rundt jernbanestasjonen og havna.   

 Etterlyse en forpliktende plan for solcellepaneler på eksisterende kommunale 

tak.     

 Arbeide for at prøveprosjektet med gratis buss i Moss/Rygge forlenges til 1. 

mars 2020.  

 Støtte kravet om bedre og hyppigere busstilbud for å binde hele kommunen 

sammen.  

 Støtte en Bypakke Moss (redusert privatbilisme, økt framkommelighet med 

kollektiv-, gang- og sykkelveier). Hvis nødvendig: godta en lokal 

bompengefinansiering. 

 Arbeide for at kosthold og matsvinn i skole, SFO, barnehage gis 

oppmerksomhet med tanke på økt kompetanse, økonomisk støtteordninger og 

forsøksvirksomhet.  

 Påvirke Movar og kommunen til innsamling av organisk avfall og produksjon 

av biodrivstoff av avfallet. 

 Avgi høringsuttalelse til kommuneplanen i Nye Moss, der det også legges vekt 

på arealplan og skogplan. 

 Arbeide med kunnskapsdeling. 

 Arbeide med medieomtale av klimasaken og BKA. 

 Gjennomføre en vervekampanje for å doble medlemsmassen i løpet av 2020. 

 Sende nyhetsbrev og invitasjon til deltakelse på aksjoner til alle medlemmer 

ved behov.  

 Opprette et samarbeidsforum med andre miljøorganisasjoner og 

samfunnsaktører i Moss og omegn.  

 

 

 



 

Aktiviteter/arrangementer i perioden 

 04. juni - stiftelsesmøte - valg av styre 

 06. juni - styremøte - konstituering 

 08. juni - Mossedagene - stand i gågaten 

 28. juni - styremøte 

 12. august - styremøte 

 31. august - miljøfestival – Kanalparken 

 03. september - debattmøte om klimasaken knyttet til kommunevalget 

 17. september - styremøte 

 18. september - høringsuttalelse til «Kommuneplan Moss 2030»(frist 1 oktober) 

 21 - 22. september - landsmøte BKA i Oslo 

 23. september - styremøte (innkalling til ekstraordinært årsmøte) 

 11. oktober -  medvirkningsmøte med kommunen om klimaplanen under 

utarbeiding (som følge av vår høringsuttalelse om kommuneplanen) 

 15. oktober - ekstraordinært årsmøte 

 04. november - lysmarkering knyttet til rettssaken om §112 (oljeboring i Arktis) 

 

Planer og tiltak blir til «mens vi går». Handlingsplanen gjennomgås og eventuelt 
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