
 

 

Stopp WISTING 
Stavanger 29. okt. 
Appell ved Silvia Kriz, Besteforeldrenes klimaaksjon 
 
 
 
SÅ FLOTT å se så mange klima- og miljøbevisste mennesker her! 
Vi er her for å si NEI til utvidelse av oljevirksomheten nordover.  
Vi står MANGE SAMMEN, unge og gamle, over HELE LANDET i denne aksjonsuken 
mot oljeutbygging på Wisting-feltet. 
 
ER havområdet mot iskanten så VIKTIG? Ja, det er Norges lille regnskog.  Matfat, 
yngle- og oppvekstområde for plankton, fisk, sjøfugl og havpattedyr. Bestander vi 
TRENGER for å opprettholde MANGFOLDET av liv i havet rundt Norge, et mangfold 
som vi alltid har høstet av for å skaffe MAT. DET er MYE viktigere enn rask olje-
profitt. Vi kan ikke spise penger. 
 
ER oljevirksomhet på Wisting en TRUSSEL mot livet der? JA, fordi virksomheten skal 
foregå på STORE havdyp, ofte i et FORRYKENDE vær. Oljen skal lastes over på store 
tankskip i rom sjø. Operasjoner der ting KAN gå galt. I tillegg er det UVANLIG TYNT 
dekke over oljen her, med mange forkastninger i. Hva skjer i sprekkene når man 
borer og pumper inn væske for å presse opp oljen? Det VET man ikke sikkert før 
man har prøvd. Jeg syns IKKE sårbare Arktis er stedet for risikable eksperimenter! 
Faren for oljesøl er SKREMMENDE til stede. Og SKULLE ulykken være ute, er det 
tilnærmet UMULIG å drive effektivt oljevern store deler av året på grunn av høye 
bølger, vind, polare lavtrykk, tett tåke og fare for ising. 
 
Men TRENGER ikke verden denne oljen, da? Nei, det verden TRENGER er 
UTSLIPPSFRI energi. Det tar 8 til 10 år før Wisting skal begynne å produsere, da må vi 
INDERLIG håpe at verden har kjempet seg FRI av sin FOSSIL-avhengighet. Kloden, 
barns fremtid, fisken, LIVET i havet og på land TÅLER ikke MER klimagass. Utslippene 
må NED fort! 
 
Vi i den industrialiserte verden har pumpet så mye EKSTRA CO2 inn i naturens 
FINSTEMTE kretsløp, at BALANSEN - for å opprettholde et stabilt klima - holder på å 
tippe. Og stabilt klima, det er GRUNNLAGET for hele vår sivilisasjon og levemåte. 
Hvordan ubalanse i klimaet virker, har vi merket i sommer, med HISTORISK tørke og 
vannmangel, store elver redusert til bekker, avlinger ødelagt, skogbranner, 
drepende temperaturer på 40-50 grader og NEDBØRSREKORDER som skaper flom og 
ras. De som lider mest, NÅ og i framtiden, er de som har forurenset MINST: Barna og 
de fattigste. 
 



 

 

Ser vi for oss klima-balansen som en vippehuske, så har vi lesset og lesset på i den 
enden.  Dumper den ned får vi et mye VILLERE, våtere og varmere klima. Vi må  
FLYTTE vekten over på den bærekraftige enden, ved å REDUSERE forbruk og utslipp 
og styrke naturens evne til å binde karbon. Går mange nok foran, så vil stadig flere 
følge etter. Mange krusninger kan bli til en bølge! 
 
Og derfor, unge og gamle klimavenner, er DERE så viktige! Stå på, ikke gi opp! SPRE 
budskapet, VERV medlemmer, samle underskrifter og gi dem som styrer MOT til å 
gjennomføre en KRAFTFULL klimapolitikk 
 
Når huset brenner, pøser vi ikke på med mer OLJE!  
Si: Ja til fremtiden! Nei til Wisting! 


