Trenger BKA en
strategiplan?
Eller:
Hva skal BKA egentlig drive
med?
BKA Landsmøte Drammen 2022

BKA har utviklet
seg til en etablert
part blant de
norske «miljø»organisasjonene.

• BKA springer ut fra organisasjonen og bevegelsen
Framtiden I Våre Hender, som en klima- og
miljøorganisasjon for den eldre generasjon.
• Organisasjonen har utviklet seg fra en liten gruppe
til å ha over 6.500 medlemmer og 15 lokallag over
det hele land og med offentlig støtte, og med
mange og til dels sprikende aktiviteter.
• BKA har nå etablert et fast kontor med lønnet
administrasjon med sekretær og generalsekretær,
samt en profesjonell nettside og systematisk
markedsføring foruten flere aksjoner og
arbeidsgrupper.
• Derfor bør vi også ha en kontinuerlig drøfting av hva
vi faktisk skal drive med, dvs. hva skal vi gjøre? Hva
er målet? Og hvilken vei skal vi gå?
• Vi må lage en PLAN

En strategiplan skal si noe om hva vi vil gjøre for å oppnå et mål

Pappa: Forsøker du egentlig å
leve ut dine drømmer gjennom
meg, i håpet om at mine
suksesser vil gi mening til ditt
middelmådige liv og på en
måte kompensere for all de
mulighetene du skuslet bort?

Hvis det var tilfelle, så kan du
være sikker på at jeg ville
revurdere den strategien

Mamma; pappa fornærmer
meg!!

Så hvilken strategiplan skal
BKA ha?

Dette landsmøtet har nettopp vedtatt at
formålet for BKA er:
• 1. BKA er en tverrpolitisk organisasjon 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.

Men hva og
hvordan skal vi
gjøre det?

La 100
blomster
blomstre?

• BKAs fokusområder, arbeid og prioriteringer er mangfoldig og går i
mange retninger. Det er mange «baller i lufta» for en organisasjon
som fortsatt ikke er av de store, samtidig som det stadig dukker
opp nye tiltak og forslag til handlinger, oppgaver eller mål.
• BKAs fokus og arbeid spenner over kortsiktige og langsiktige mål
og i mange retninger: Aksjon mot atomubåter, møter om
Grønnvasking av svart industri, ekspert-utvalg om Samferdsel,
seminarer om Sirkulærøkonomi, deltakelse på Equinors
generalforsamling, avisinnlegg mot oljeleting, kampanjer som
«Lokalvalg -23», kurs i hvordan-reparere-klær, støtte til
skolestreiker, og «Søndagsturer i skogen og samtaler om natur og
miljø med barnebarn». +++
• Strategien kan synes å være «la 100 blomster blomstre» ut fra en
tanke om at Hvis vi bare markerer oss nok på mange måter og
overalt, så blir politikerne nødt til å «gjøre noe med klimaet».
• Men er dette en god strategi? Dvs. fører det til at politikerne
faktisk vedtar nødvendige «klimatiltak» (og er vi enige om hva de
må bestå i?)
• Hva skal skille BKA fra andre klima- og miljøbevegelser (at vi er
«gamle»)?
• Dvs. hva slags strategi skal vi ha?

En strategiplan skal - ut fra hva vi «er» - si
hva vil gjøre helt konkret for å oppnå et mål
• En strategiplan skal – når man har blitt enige
om formål og mål - i siste ende si noe om en
handlingsplan dvs. om en prioritering av
oppgaver, og om ressursbruk.
• Derfor er hovedspørsmålet hva slags konkret
«mål» organisasjonen skal ha, og hvilke
metoder og ressurser organisasjonen skal
bruke for å nå dette målet.
• Prosessen i en strategiplanlegging består
derfor av å definere:
Formål - mål – vurdering av
styrke/svakheter/muligheter/trusler – en konkret
handlingsplan

Drillo hadde en strategi for Norge i fotball-VM
• Formål: spille god fotball
• Mål: vinne VM
• Strategi: score flere mål
enn motstanderen
• Analyse; hva er vi
gode/dårlige på ifht
1) å score mål og
2) ikke slippe inn
mål.
• Ut fra statistisk analyse
laget han en Handlingsplan hvor han fokuserte
på:
1) bli dyktige på å få mål
ut fra dødball-situasjoner,
2) bli dyktige i å stoppe
målskudd i knehøyde.
Drillo vant….

Er BKA egentlig enige om
• Hvor målet står?
• Hvor mange og hvem skal være i angrep og hvor mange/hvem i forsvar?
• Hvordan faktisk få ballen i mål (når vi er blitt enige om hvor målet står..),
Dvs skal BKA fokusere på noen spesielle aktiviteter, eller skal vi være «almennpraktiserende
eldregenerasjon» i klima- og miljøspørsmål som (forsøker å) løpe rundt på banen og håper
på at ballen kommer i mål på en eller annen måte??

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.

Hvordan BKA
skal jobbe for
formålet, kan
være ved å:
(fra tidligere
formålsvedtak)

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 måutfase
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.

A. BKA skal være en robust organisasjon med jevn
medlemsvekst og stor aktivitet

For å kunne gjøre
dette, må vi:
Definere
målområder som
f.eks. følgende
satsings/målområder
og planlegge hvordan
vi skal klare å gjøre
det.

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.

Gruppediskusjon:

Hvordan skal vi gjøre dette?
• Forsamlingen deler seg i gruppe på ca 6.
• Hver gruppe velger 2 av punktene A – E og drøfter:
• Ut fra hva BKA «er» og «vil»: Hvordan kan det jobbes med dette
satsingsområdet, både lokalt og sentralt? Hva bør gjøres? Hvilke
tiltak bør settes i gang? Hvordan?
• Det er også lov å foreslå andre satsingsområder eller om det er
noen av disse 5 satsingsområdene som bør prioriteres.
• Gruppa skriver referat som leveres til sekretariatet.

• Sekretariatet oppsummerer referatene og sender ut til alle lokallag.
• Oppsummeringen blir utgangspunkt for det nye Landsstyrets drøfting
av en strategiplan for organisasjonen.

