
Referat  fra BKA lokallagssamling 2019 i Oslo 

60 representanter fra følgende lag, grupper og kontaktpersoner: Beitostølen, Bergen, Bodø, 

Drammen, Finnmark, Haugaland, Helgeland, Molde, Oslo, Tromsø, Trondheim og Østfold.  

Valgår 2019 

Elisabeth Briseid og Bjørgild des Bouvrie oppsummerte innholdet i aksjonen til nå, og satte 

møtedeltakerne i gang med et gruppearbeid. Resultatet av dette sammenfattes og sendes ut til 

lokalllagene.  

Klimafestivalen  

Hilsen og orientering fra Norsk klimanettverk ved leder Anders Selstrøm Moe. Referater fra årets 

klimafestival i Drammen, Haugaland, Molde, Oslo og Bergen. De fleste framhevet viktigheten av god 

planlegging,  promotering i lokale medier, som lokalaviser og lokal-TV, koordinering og samarbeid 

med andre miljøorganisasjoner, kirka, Rotary, høyskole/universitet, kommunen, kino og med 

bibliotek. Oslolaget roste det gode samarbeidet med Det norske teatret.  

Halfdan Wiik 

Om nettsida: Dokumenter og del når dere lager aksjoner. Kom dere på Facebook og del! 

Om Klimavalg 2021: Minnet om historien om Klimavalg 2013. Oppfordret til at BKA må gå i bresjen 

for å få til en tilsvarende organisering foran Stortingsvalget i 2021.  

Plenumsdebatt 

Gaute Eiterjord: Takket BKA for samabeidet – solidariteten mellom generasjonene. Om aksjoner: 

Hvorfor? Når? Gode og dårlige? For eller mot? Det virker bedre å heie på beslutningstakere, f.eks. 

bompengeaksjonen – det gir energi og krefter til politikerne.  Sak må være spisset og rettet mot 

beslutningstakere. NU står der igjen og igjen – ytre press. Politkerne skal kjenne et press fra 

opinionen. Vi må bli flinkere til å komme i forkant. Stilt opp utenfor mange møter i AP om LoVeSe – 

spør AUF i forkant. Hvor? Der beslutningstakerne er, eller der det er masse folk, for å snakke med 

dem. Se i regjerningens kalender hvor stratsrådene befinner seg. Ut og inn i studio. Se på 

partinettsidene og på Facebook og ellers på nettet. Lovlig eller ulydig? Ikke for mye ulovlig, ikke heile 

tida. Det blir alltid mye diskusjon om formen, lite om saka, særlig om den går over lang tid. Effektivt å 

true med sivil ulydighet, lage aksjonslister - Jøldalsmåsan som eksempel. Sivil ulydighet skal være 

siste utvei. Bilder er viktige. 

Debatten: Mye av tida gikk med til spørsmål fra salen til NU. Debattleder Finn Bjørnar Lund refererte 

vedtaket fra 2015 om sivil ulydighet. Bodvar Sonstad mente vi måtte bli skarpere i kantene og 

smartere, i tillegg til alt det fine vi gjør. Halfdan Wiig minnet om at allle må føle seg heime i BKA og at 

for veldig mange går grensen ved ulovlighet, og slike aksjoner vil være å ta vekk grunnlaget for 

organisasjonen vår. Steinar Winther Christensen nyanserte bgrepet sivil ulydighet og nevnte at 

skolestreiken dagen før lokalllagssamlinga av mange vil kunne kalles sivil ulydighet. Han sa at 

diskusjonen kommer opp på landsmøtet til høsten.  

Gunnar Kvåle nevnte igangsatt underskriftkampanje om stans utdeling av nye leitekonsesjoner på 

sokkelen.  

Pauseinnslag: Margareth Heldor introduserte «en muntrere vei til det grønne skiftet», en sangbok fra 

forlaget Vigmostad og Bjørke, og forsamlingen fikk prøve seg på «Sangen om fjellreven» 



 

 

Søksmål mot staten  

Steinar Winther Christensen redegjorde for status i klimasaken. Har §112 i Grunnloven et reelt 

innhold og gir reelle rettigheter, eller er den bare en festtale? Rettsavgjørelsen vil ha politiske under- 

og overtoner. Rettighetene var ivaretatt, sa tingretten, fordi Stortinget hadde behandlet saken tre 

ganger. Utenlandske utslipp ble holdt unna vurderingen. Anket til lagmannsretten, sendt tilbake fra 

Høyesterett.  Urgenda-saken i Nederland ble nevnt som eksempel på søksmål som har vunnet fram. 

Torill Jenssen: Debatten om olja i Barentshavet har stilna. Barth Eide reiste spørsmålet om 

leiterefusjonsordninga, men ble skarpt satt på plass av ledelsen i AP. Journalister forsvinner fra 

offentlige stillinger og går inn i kommunikasjonsjobber i oljeindustri. Sæther kaller det for 

petrokratiet – et kretsløp for styringseliten. Vindkraft, bomstasjoner, og gruvedumping preger 

mediebildet, ikke Barentshavet. Nevnte boka «Havet, oljen og retten», Silje Lundbergs avisinnlegg 

om saka og at faglige tilrådninger settes til side ved nye leitelisenser. Noen mener 

utenomparlamentariske virkemidler er påkrevet – f.eks Torben Martinus i Tromsø. 

Tone Toft: Positiv utvikling i LoVeSe-saka – veldig mange ordførere har snudd og går imot utbygging. 

Nevnte ellers at Nordland er blitt et stort oppdrettsfylke og at det er store planer om 

vindturbinområder som kommer i konflikt med bevaring av natur og med reindrifta – vi selger ut 

naturen vår til private aktører. 

Per-Einar Fiskebeck fra Finnmark minnet om at vi deler Barentshavet med Russland, og at selv om vi 

slutter med norsk oljeproduksjon, vil vi få transport av naturgass langs norskekysten fra russisk side 

av Barentshavet. 

Gro Nylander  

Hilste til deltakerne fra landsstyret og oppsummerte styrets virksomhet høst 2018/vår 2019. 

 

Referent: Nina Weidemann 

 

 


