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Strategi for BKAs arbeid
Innledning
Foreliggende strategidokument er et utkast som legges fram til diskusjon på BKAs landsmøte i
Drammen 9. – 11. september 2022. Arbeidet med dokumentet har vært ledet av en strategigruppe i
tett kommunikasjon med landsstyret. Strategigruppa har bestått av Øyvind Wistrøm og Wenche
Cumming fra AU, i tillegg Linda Parr, Alf Engdal og Andrew Kroglund. Halfdan Wiik har deltatt i deler
av arbeidet.
Strategiutkastet tar utgangspunkt i formålsparagrafen i nytt forslag til vedtekter. Siden vedtektsforslaget skal diskuteres og nye vedtekter vedtas på landsmøtet kan det komme endringer her,
endringer som også kan påvirke strategien. Det må i tilfelle håndteres av det nye landsstyret.
Dokumentet definerer en overordnet strategi, samt satsingsområder. Som vedlegg har vi tatt med et
eksempel på hvordan arbeidsplan for et av satsingsområdene, er tenkt bygget opp.

Formålsparagrafen som utgangspunkt for strategien
Forslag til landsmøtet fra arbeidsgruppa som har foreslått reviderte vedtekter:
1. BKA er en tverrpolitisk forening som setter framtida for barn og unge først. Vi støtter
de unge i deres kamp for et levelig miljø på kloden. Den menneskeskapte globale
oppvarmingen er en etisk og eksistensiell utfordring, et spørsmål om rettferdighet
mellom generasjonene og global solidaritet.
2. BKA vil påvirke opinion og politiske beslutninger og arbeider for omfattende kutt i
utslipp av klimagasser. Norge må gå foran som eksempel på at rike land kan og må
kutte mest. Fossil energi må utfases raskest mulig. Samtidig må vi ta vare på natur og
biologisk mangfold. Videre forbruksvekst må erstattes av nøkternhet og
ressurssparing.
3. BKA krever at Grunnloven § 112 blir tatt på alvor: «Enhver har rett til et miljø som
sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens
ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar
denne rett også for etterslekten.

Overordnet strategi
(Omarbeidet versjon av tidligere del av formålsparagraf)

Besteforeldrenes klimaaksjon er en solidaritetsorganisasjon som vil arbeide for
å sikre en levelig klode for kommende generasjoner og støtte de unges
klimakamp, ved å:
ENGASJERE befolkningen til å ta ansvar for klima og miljø – gjennom endringer i atferd og
holdninger, arbeid med konkrete miljøsaker og ved å ta del i markeringer, debatt og politiske
valg. Særlig viktig er det å være synlig lokalt og nasjonalt, også i media.
KREVE at politikere og andre beslutningstakere skal handle raskt og gjøre vedtak for å
redusere våre klimautslipp, og at Norge skal gå foran som et godt eksempel. Vi må
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utfase utvinning av kull, olje og gass, redusere vår avhengighet av fossil energi, senke
energiforbruket og gjøre vår energibruk mer klima- og miljøvennlig. Det må legges bedre til
rette for klimavennlige løsninger i folks hverdag.
INFORMERE om klima- og miljøproblemene, kostnadene ved vekstsamfunnet, grønne
løsninger og veien mot en bærekraftig økonomi. BKA legger Grunnlovens §112 til grunn for
sitt arbeid. Den skal sikre at generasjonene etter oss arver et miljø og en natur der
produksjonsevne og mangfold bevares. Den gir rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og
om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen.
STØTTE de unges klimakrav, deriblant deres rett til å uttale seg om viktige miljøsaker. BKA vil
bidra til dialog mellom generasjonene. Vi vil støtte opp om foreldrenes og skolens rolle i å
tydeliggjøre vårt felles ansvar for klima og miljø.
SAMARBEIDE med andre miljøorganisasjoner og samfunnsaktører. BKA vil bygge allianser
med tilsvarende nettverk i andre land.

Satsingsområder
A. BKA skal være en robust organisasjon med jevn medlemsvekst og stor aktivitet
B. BKA skal arbeide for stans i all oljeleting og for en rettferdig omstilling fra fossil til fornybar
energi
C. BKA skal arbeide for en bærekraftig utvikling når det gjelder jord, skog, hav og samferdsel
D. BKA skal arbeide for redusert forbruk og et alternativ til den rådende vekstøkonomien
E. BKA skal samarbeide med tilsvarende organisasjoner i andre land og bidra til solidarisk
global omstilling og klimatilpasning, spesielt i fattige land.

Videre arbeid
Videre arbeid med strategien og arbeidsplan må skje i regi av det nye landsstyret, med utgangspunkt
i foreliggende dokument samt innspill og diskusjoner på landsmøtet i september. Vedlagt er et
eksempel på hvordan landsstyret ser for seg at arbeidsplanen for satsingsområde A om en robust
organisasjon, kan se ut.
Aksjonsgrupper/arbeidsgrupper forventes å bli en sentral del av det videre arbeidet med strategien.
Det er etablert en Jernbanegruppe/Samferdselsgruppe med mandat godkjent av landsstyret. Det er
også under etablering en aksjonsgruppe som skal koordinere arbeidet i lokallagene fram mot valget i
2023.
Det legges også til grunn at det nye landsstyret vurderer om sentral organisatorisk kapasitet skal økes
og hvilke områder som i tilfelle skal styrkes.
Tiltak som reduserer utslipp i perioden fram mot 2030, må gis prioritet også i BKA. Det er nå slaget
står om å nå så nært til 1,5-gradersmålet som mulig!
Her kan det bli mange interessante diskusjoner og avveininger framover, i lokallagene, i
arbeidsgruppene og i landsstyret.

August 2022
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Landsstyret i BKA

Vedlegg til strategidokumentet med et eksempel på oppbygging av arbeidsplanen for
2022/2023
For hvert satsingsområde, foreslår landsstyret at arbeidsplanen følger en mal med
overordnede mål og tiltak for det kommende året. Følgende er et eksempel for:

Satsingsområde A. BKA skal være en robust organisasjon med jevn
medlemsvekst og stor aktivitet
Mål:
•
•
•
•
•

Antall lokallag skal øke fra 17 til minst 20
Lokale lag og grupper skal ha jevnlige aksjoner, er tydelig tilstede lokalt og få
flere aktive medlemmer
Medlemstall øker 10 % i året
BKA skal jevnlig være synlig i nasjonale og lokale media
BKA skal være en god arbeidsgiver for de ansatte

Tiltak for 2022-2023:
• Landsstyret oppnevner en lokallagskontakt som samarbeider med
generalsekretæren om månedlig informasjon til lokallagene
• Det inviteres til tre lokallagssamlinger, den ene fysisk
• Det avholdes landsmøtet i Drammen 9. – 11. september 2022 og nytt landsmøte i
2023, eventuelt tidligere på året.
• Vervetiltak: Nasjonal vervekampanje siste halvdel av oktober, vervetiltak
spesielt rettet mot nypensjonerte og mot innvandrere, analyse av FB-verving
• Lokallagene oppfordres til å ha god kontakt med redaktøren av BKAs
hjemmeside slik at lokale aksjoner kan legges ut der. Lagene kan opprette egne
facebook-grupper og dele aksjoner og artikler fra hjemmesiden, gjerne også på
sine personlige facebook-profiler
• Generalsekretær besøker flere lokallag
• Klimasmia gjøres godt kjent for og brukes av våre medlemmer
• BKA deltar på Arendalsuka sommeren 2023
• Ukentlige møter i sekretariatet og møter annenhver uke mellom generalsekretær
og styreleder/nestledere
• Evaluering av sekretariatets funksjoner og behovet for innkjøpte tjenester
• Generalsekretær lager en plan for å øke organisasjonens inntekter utover
medlemskontingent
• Innflytting i kontorlokale til ForUM i september 2022 og drøfting av optimal
bruk
• Sekretariatet undersøker hva etablering av fylkeslag vil si for statsstøtte
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