
Besteforeldrenes Klimaaksjon Sør-Rogaland 
Aktivitet i 2020 

Oppstart av nytt lag 

Den lokale gruppen av BKA i Sør-Rogaland ble sparket i gang av Heidi Leite i oktober i 2019. 
Gruppen ønsker å starte et lokallag for Sør-Rogaland, og har dannet et interimsstyre med følgende 
medlemmer:
 
Heidi Leite, leder

Alice Kjellevold, nestleder
Knut Jonas Espedal
Kirsten Halonen
Silvia Kriz, kasserer

Heidi Alice Kirsten Silvia

Knut Jonas var dessverre ikke til stede under fotograferingen.

Stifting av lokallag
Vi planla stiftelsesmøte for et lokallag i mai, men koronapandemien kom i veien. 

Vi måtte også avlyse fysisk møte 19.11.20 pga pandemien, men holder nettmøte på Zoom i stedet. 
Leder for BKA, Steinar Winther Christensen hjelper oss med å være vert for Zoom-møtet og innle-
de om «Klima og Besteforeldrenes Klimaaksjon i en ny tid».

Styremøter

Også møtene i interimstyret ble færre enn planlagt pga pandemien. Vi hadde opphold i møtene fra 
mars til august, ellers har vi møttes månedlig.

Vi har etablert kontakt med BKA medlemmene i Sør-Rogaland og informert via e-post om våre pla-
ner om oppstart av lokallag og aktiviteter.

Aktiviteter gjennom året som har gått: 

Pandemien har også ført til sterk reduksjon i aktiviteten.


Vi har bare hatt en aksjon der vi har bedt medlemmer om å møte opp, aksjonen utenfor Equinors 
generalforsamling 14.05.20. Aksjonen ble omtalt slik på BKA!s nettside:


mailto:heidi@rols.no


Kloden – vårt hjem!



Besteforeldrene utenfor Equinors årsmøte. Stavanger torsdag 14. mai 2020.

Mens Equinors generalforsamling oppskriftsmessig forkastet forslagene til ny kurs for selskapet, 
demonstrerte Besteforeldrenes klimaaksjon på gata utenfor, iført plakatvester, og med stort ban-
ner: «Kloden er vårt hjem – vi er ikke på besøk». Aksjonsleder Heidi Leite kaller det en fredelig og 
hyggelig demonstrasjon for en viktig sak. – Jeg opplever at vi fikk fram budskapet vårt, og ble lagt 
merke til.

Presset nytter




– Jeg må bare si at jeg er svært fornøyd med at ti medlemmer fra vårt nystiftede lokallag, her i lø-
vens hule, stilte opp i dag. Fire av oss fra interimsstyret – Silvia Kriz, Kirsten Halonen, Knut Jonas 
Espedal og meg selv Vi stod med «koronaavstand» og sang, og hadde bannere på magen og i 
hendene. Gustav Paulsen kom med en mengde fine plakater. Det ble sågar to sekunder på Dags-
revyen!
– Silvia Kriz og jeg ble intervjuet av NRK Radio. Jeg vet ikke når det skulle sendes, men det finnes 
forhåpentligvis på nrk.no. Det er uvant å bli intervjuet, men jeg håper og tror at vi fikk sagt noe av 
det vi har på hjertet. Om at Besteforeldrenes klimaaksjon støtter barn og unges klimakamp, og at 
vi ber Equinor fase ut produksjonen av olje og gass, og satse på fornybar energi. Det kan erstatte 
arbeidsplassene som vil forsvinne i oljebransjen. Tenk på alle milliardene de har sløst bort, og som 
kunne gått til satsing på klimavennlige tiltak! Olje vil heller ikke gi sikre inntekter i framtiden, det har 
koronakrisen vist.
Inne i møtesalen – det vil si på nettet denne gangen – var flere småaksjonærer fra Besteforeldre-
nes klimaaksjon. Ingen ventet at de skule få stor støtte for sine alternative forslag. Men Heidi Leite 
er sikker på at det samlede presset virker over tid. Equinor og oljeindustrien har ikke lenger den 
selvsagte posisjonen de hadde for bare få år siden.








Ellers har vi forsøkt å markere våre standpunkt på ulike måter i pressen og på nett gjennom året.

Leserbrev i Stavanger Aftenblad 15.08.20 ble omtalt slik på BKA!s nettside ( nedkortet):

Vekst = sløseri

«Grønn vekst» er en selvmotsigelse, skrev filosof Kristian Kise Haugland i en kronikk i Stavanger 
Aftenblad. I realiteten dreier det seg om overforbruk av ressurser. Det har endt med katastrofe før 
og vil gjøre det igjen. – Det er klar tale, som Silvia Kriz fra Besteforeldrenes klimaaksjon setter pris 
på. Våre politikere må sette seg hårete mål – og følge dem strengt, skriver hun i en kommentar.






Takk til Aftenbladet og Kristian Kise Haugland for tankevekkende kronikk 5. august. Kronikken be-
lyser at vi gjør ubotelig skade på klima og muligheter for at mennesker i framtidige generasjoner 
kan leve på jorda, når vi satser på økonomisk vekst.
Jeg mener vi må kunne oppnå mye ved å øke nytteverdien av det vi produserer. 90 % av alt som 
produseres i verden går rett til avfall etter null eller en gangs bruk.
Vi kan få mye mer verdiskaping med mindre ressursbruk ved å slutte med denne utrolige sløsin-
gen. Min oppfordring er: Kjøp bare det du faktisk trenger. Velg varer som varer. Krev merking som 
viser hvor mye ressurser produksjonen krevde, om det er brukt miljøgifter, forventet levetid og mu-
ligheter for reparasjon og mulighet for gjenbruk av varen og råstoffene.
Alle offentlige innkjøp må gjøres bærekraftige. Teknologi for resirkulering må videreutvikles og 
bygges opp. Forretningsmodeller for gjenbruk og god ressursutnyttelse må stimuleres. Bedrifter 
med godt miljøregnskap og effektiv bruk av ressurser må belønnes God energiøkonomi må beløn-
nes i produksjon, transport og i hjemmene.
Opinions undersøkelse fra februar 2020 viste at 8 av 10 har planer om å leve mer klimavennlig. 6 
av 10 støtter strenge reguleringer for å tvinge bedrifter og folk til å handle mer bærekraftig.
Så, kjære politikere: våg å sette hårete mål, og følg dem strengt. Regjeringen har satt som mål at 
«Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter res-
sursene bedre». Vi heier på dere, når dere i høst skal arbeide med den nye stortingsmeldingen om 
dette.
Hilsen Silvia Kriz, medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon

Fra kronikken «Lønnsom framtid?»

Kristian Kise Haugland, filosof og pedagog

«’Grønn vekst!"er en selvmotsigelse. Det finnes ikke noe slikt som en økonomisk lønnsom 
framtid. Uttrykkene #grønn energi!"og «grønn vekst» klinger i mine ører like dårlig som om 
light-sigaretter eller festrøyking ble omtalt som #sunn røyk!.

Vi snakker ikke lenger om at enkelte sentrale deler av systemet har noen løsbare utfordringer, slik 
som ozonlagets oppløsning eller sur nedbør. Vi snakker om flere samtidige katastrofer som alle er 
et resultat av at mange mennesker deltar i et samfunn hvor ressurser og energi forbrukes, og at 
hele systemet har begynt å kollapse.

Den globale temperaturen er bare en bit av isfjellet, om enn en ganske vesentlig bit. Vi snakker 
også om at vi er sikre på at dette skjer. Dessverre er den politiske debatten fortsatt preget av at vi 
skal unngå katastrofe ved å fortsette å gjøre skade.»


https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/rABJ2m/lnnsom-framtid


Digital aksjon 13.09.20, ble også presentert på BKA!s nettside ( nedkortet):


Opprop mot overforbruk ( på www.opprop.net)



Årets kjøpeorgie Black Friday går av stabelen 27. november. Det er en ren oppfordring til sløseri, 
mener Besteforeldrene i Sør-Rogaland, som har laget oppropet «Avlys Black Friday». 

Vi har lenge forsynt oss tankeløst av klodens ressurser, som om de aldri skulle ta slutt. Nå vet vi 
bedre, og må finne en annen vei inn i framtida.


Det er nok nå! 
– Når det gjelder Black Friday 27. november, er det bare én ting å si: Det er nok nå! Det er mer 
enn nok for lenge siden! Vi trenger ikke flere unødvendige kjøpefester, men varer som kan brukes 
lenge og repareres hvis de går i stykker. Varer som vi vet er produsert på en bærekraftig måte og 
med akseptable arbeidsforhold. Vi vil satse på gjenbruk, ikke på kjøp og kast!


_______________________________________________

FAKTA: Norge har det femte høyeste materialforbruket i verden. I 2015 hadde nordmenn et snitt-
forbruk av materialer på 37,7 tonn per innbygger, seks tonn mer enn Sverige og 13 tonn mer enn 
Danmark. En rapport fra Framtiden i våre hender viser at vi har doblet forbruket siden 1990. I løpet 
av et liv vil hver nordmann i gjennomsnitt kjøpe over fem tonn møbler, 65 anorakker, 36 mobiltele-
foner, 14 TV-apparater og 1.2 tonn 

Vi samlet 33 underskrifter på oppropet, det ble for lite til å gå videre med saken.

http://www.opprop.net
https://www.opprop.net/avlys_black_friday
https://www.framtiden.no/aktuelle-rapporter/877-forbruket-flater-ut-men-er-langt-fra-baerekraftig/file.html


Den 15. September fikk Knut Jonas inn en artikkel om satsing på høyhastighetstog i Stavanger Af-
tenblad:



Til TV aksjonen 18.oktober, «Et hav av muligheter», som samlet inn til WWF!s arbeid for å bekjem-
pe plast i havet, stilte vi en egen digital innsamlingsbøsse til rådighet.

Vi fikk inn kr. 3550,-


