Til landsmøtet l Folkeaksjonen oljefri Lofoten, Vesterålen og Senja
lørdag 18. juni 2022
Forslag fra Grimstad lokallag
Forslag til sak 4: Framtida til Folkeaksjonen
1. Folkeaksjonen opprettholdes
Begrunnelsen for dette er de ustabile forholdene omkring olje og gass i Europa og
også USA, som har lite på lager. Dette fører med seg en sterk etterspørsel etter
norsk olje og gass, og en produktivitet som aldri før samt leting etter olje og gass
De signaler som virker til å tro at faren er over mht petroliumsvirksomhet utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja, er av ny dato. Vi er vitne til at forhold skifter fort, og på
et øyeblikk kan bildet endres. Det er enda ustabilitet og usikkerhet som reiser
spørsmål om tiden er inne til å avgi erklæring om at kampen er vunnet.
Kampen for et ojefritt hav handler om livet i havet og de viktige matressursene i
fiskeforekomster og de økologiske sammenhengene som danner grunnlaget for
dette. Ny kunnskap gjennom forskning avdekker at klimaendringene utgjør en
betydelig andel i trusselbildet. Forskning avdekker også at såkalt menneskeskapt lyd
i større grad enn tidligere antatt er skadelig for livet i havet. Jvfr. avsnittet: Utslippene
av klimagasser må ned i Folkeaksjonens politisk plattform
Folkeaksjonen er en livskraftig bevegelse. vel 1200 av rundt 7000 medlemmer avga
svar på spørsmål fra fremtidskommitéen. Det vitner om et høyt engasjement. Vel
halvparten av disse ønsker at Folkeaksjonen skal fortsette
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Folkeaksjonen kan, ut fra det å være en miljøbevegelse som har inkludert lokal
næringsvirksomhet, forsatt være en inspirator og en næringspolitisk aktør ut fra den
gode posisjonen som er etablert over tid. Ikke minst har Folkeaksjonen vært til håp
og inspirasjon globalt. Jvfr Leve havet avsnittet i Fokeaksjonens politiske plattform.

Forslag til sak 5: Arbeidsplan
En arbeidsgruppe opprettes for å arbeide med følgende tema: Hvordan kan
Folkeaksjonen forholde seg til kunnskapen om livsforholdene i havområdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja sett i forhold til FNs bærekraftsmål, med særlig vekt på
bærekraftsmål nr. 14 Livet i havet.
Arbeidsgruppens tittel: Folkeaksjonen: Vern av hav og ressurser med ny viten og
handlekraft.
Det vil være interessant å se nærmere på om Folkeaksjonens mål om et varig vern
kan styrkes og kvalitetssikres gjennom MAB (Man and biosphere) programmet som
er utviklet ut fra bærekraftsmålene.
Arbeidsgruppen legger fram resultatene av arbeidet for landsmøtet 2023.
Landsstyret utarbeider mandat og stiller midler til rådighet
Arbeidsgruppen består av representanter fra lokalt næringsliv,
miljøvernorganisasjoner, politikere, forskning og landsstyretrepresentant.
Nærmere info om MAB programmet:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/internasjonalt/man-and-thebiosphere/
https://www.nrk.no/vestland/noregs-forste-biosfaereomrade_-1.11625477
https://www.uib.no/en/bio/128124/norways-first-biosphere-reserve-approved
Dette er en ganske stor bevegelse internasjonalt med 727 områder som har fått
bærekraftstatus etter MOB programmet, men det er lite kjent i Norge.
Begrunnelsen for forslaget er i all hovedsak delrapportene fra FNs klimapanel som
avdekker at den globale klimakrisen truer livet i havet. Det er med andre ord ikke
bare oljeutvinningen det handler om, men at oljen forbrukes som utgjør trusselbildet
for de viktige havressursene Folkeaksjonen har kjempet for å verne.
Vi tror på at Folkeaksjonen kan spille en viktig rolle for fremtiden, og inspirere og
delta i arbeidet med å skape et globalt modellområde for bærekraft - lokalt
Arbeid er allerede i gang lokalt gjennom Grønne øyer prosjektet i Lofoten og
kystverneplan for Vesterålen
FNs generalsekretær, Antonio Guterres, oppfordrer alle å delta i felles kamp for
miljøet og klimaendringene som truer oss alle.
Med hilsen Grimstad lokallag, 28.05.2022
Peter Prokosch, Synnøva Hjertenes Lindemann, Harald Lindemann

