
Kjære medlemmer av BKA, kjære deltakere som har våget å melde dere på dette digitale 

årsmøtet. 

Det er en stor glede å ønske velkommen til årsmøtet for 2020, - året som på mange måter 

har blitt veldig annerledes enn noen kunne forutsi.  

Koronapandemien er alvorlig og krevende nok. Men klimakrisen er og blir verdens alvorligste 

krise. Her finnes det ingen vaksine å håpe på. Vi må derfor stå sammen med alle gode krefter 

for å begrense den globale oppvarming og bevare verden stort sett slik vi kjenner den. Bare 

da kan vi gi våre barn, barnebarn, kommende generasjoner den optimismen til fremtiden de 

trenger og som de har krav på.  

Å danne organisasjoner med felles mål er hva våre samfunn i stor grad hviler på. Vi har 

organisert vår vilje og tanke til beskyttelse for barnas fremtid. Det er dette som gir BKA 

berettigelse og kraft. Vi klarer å tenke langsiktig, i mer enn 4-års perioder, og vi forholder oss 

til at klimaet ikke kjenner noen politisk farge. Et skadet klima rammer oss alle. 

Jeg vil nevne 3 store viktige saker som ligger foran oss:   

1) Vi er kanskje landets minste miljøorganisasjon. Vi er sårbare. Vi er få og vi er gamle. Vår 

administrasjon er basert på stor gratis innsats fra frivillige og noe få tillitsvalgte. Ingen 

ansatte. Ingen statlige midler og ingen rike onkler. Vi er i øyeblikket nesten 3 800 

medlemmer. Min ambisjon er – nå midt i koronatiden - å bringe oss over 5000 medlemmer 

før årsskiftet. Da vil vi oppnå statsstøtte og da kan vi bygge et stabilt sekretariat. For å nå 

dette mål tar vi nå nye grep noe vi kommer tilbake til senere på årsmøtet. 

2) Klimasøksmålet behandles 4. november i Høyesteretts plenum. Dette viser viktigheten av 

vår ankesak selv om ikke jussen alene løser klimakrisen. Men retten vil avgjøre forståelsen av 

grunnlovens miljøparagraf opp mot fortsatt leting etter olje og gass i Arktis og om de 

tillatelser til leteboring som er gitt er innenfor de plikter menneskerettskonvensjonen 

pålegger Norge. Våre menneskerettslige anførsler er nå kommet mer frem enn tidligere.  Og 

flere støtteskriv for vår sak er sendt Høyesterett, - bl.a. et støtteskriv på 50 sider fra Norsk 

Institutt for menneskerettigheter.  Nye og oppsiktsvekkende opplysninger om den usikre 

økonomiske lønnsomhet knyttet til olje/gassvirksomhet i Barentshavet er også lagt  frem for 

Høyesterett.  

3) Stortingsvalget 2021: 

De norske utslipp går knapt nok ned. Slik har det vært i mange 10-år tross fagre politiske 

løfter om det motsatte. 

Vi har funnet nok olje og gass på verdensbasis som ikke kan brennes om vi skal holde 1,5 

grader-målet som er et gjennomsnitt etter Parisavtalen. Likevel deles ut hundrevis av nye 

oljelisenser i Arktis i våre mest sårbare havområder og hvor allerede temperaturøkningen 

har nådd flere ganger Paris-målet. Dette er nesten en forbrytelse mot bedre vitende.  

Klimahensyn benyttes kynisk i retorikken når Regjeringen taler høystemt om elektrifisering 

av sokkelen for å kunne fortsette å pumpe. Og vi blir fortalt at det grønne skiftet forutsetter 



fortsatt satsing på olje og gass.  Intet av dette er mulig å tro på om klimaet skal reddes. 

Derfor sier også BKA: «Stans i tildeling av nye letelisenser». 

Siden Regjeringen verken respekterer FNs klimarapport, Paris-avtalens ånd eller sin egen 

grunnlov blir vår utfordring å bekjempe politisk alle våre motstandere. Derfor blir 

kommende Stortingsvalg så viktig i klimakampen. Vi må mobilisere for klima, for det ekte 

grønne skiftet og mot fortsatt fossil galskap.  

Til slutt vil jeg si: BKA er ikke noe fagorgan på klima. Vår rolle er å kreve bred folkelig og 

politisk oppvåkning og øve påtrykk for reell endring av norsk klimapolitikk. Jeg tror på BKA. 

Vår generasjon spiller en viktig rolle i klimakampen. 

Takk for at vi står sammen for barnas fremtid!  

 

 

 

  


