Pensjonistpartiet i Akershus

Jorda gråter
Pensjonistpartiet i Akershus (APP) fikk gjennomslag på siste Landsmøte om at vi skulle få en faglig kompetent
person til å ha ansvaret for partiets klima- og miljøpolitikk. Saken kommer opp på første Landsstyremøte, og
vi forventer da at Hovedstyret kan presentere oss for den ressurspersonen vi alle i partiet venter på; personen
som kan hjelpe oss med å hevde våre synspunkter med faglig tyngde og autoritet.

Når barnet ditt står i fare for å drukne, hopper du straks uti redder det! Når oldebarnet ditt kommer i
samme situasjon, sitter du kanskje i rullestolen og makter ikke å flytte beina mange millimetre. Da ser
du bare ett virkemiddel, og det er å rope om hjelp så høyt du bare kan. Men da kan det være for sent.
Jorda drukner i tårer fra iskanten og kveles av brennende hete.
Naturkreftene herjer med overflata og jager mennesker på flukt. Og vi;
vi står ennå ganske så rolig og ser på. Står musestille og lar det skje. Ser
ikke at det er våre oldebarns barnebarn som må arve en klode uten
framtid. En fremtid der det ikke er mulig med gjenopplivning.
I godværet henter vi fram litt mere olje langs iskanten og planlegger nye
felt rundt Lofoten og Vesterålen. Vi mesker vi oss med godsaker og lar
det skje det som skjer. Det gjelder liksom ikke oss og vi bryr oss lite.
Nei, stopp en halv. Det ble galt. Noen bryr seg. Bryr seg mye! Noen ser jordbarnet nærme seg dypet og
iler til for å redde fremtiden. Gangføre entusiaster i alle aldre ser alvoret og vasser uti til langt over
hodet for å redde det som reddes kan. Men på stranda sitter så altfor mange og bryr seg lite.
Været er for godt og i grillen freser saftige biffer.
Også vi i Pensjonistpartiet har vært passive. Vi har satt vår lit til de store og
globale aktørene og handlekraftige eksperter og styringsmakter. Også vi har
ventet på utslippsfrie energirevolusjoner og grønne arbeidsplasser mens vi har
hvisket svake rop om «hjelp» i skogens sus.
Huff og huff; men sånn er det bare med den saken!
Kan det unnskyldes?
Nei, men én forklaring kan være at vi så langt har vært mer enn opptatte med å sikre at de svakeste i
samfunnet skal få den hjelpen de trenger. Gode skoler, trygge arbeidsplasser og en verdig alderdom.
Vi har kjempet for våre barn og barnebarn, for gratis tannbehandling for eldre og verdighetsgarantien.
Områder der de mektige partiene har lovet, men sviktet. Men vi har unngått de store debattene om
jordas undergang.
Pensjonistpartiet vil fortsatt kjempe for de svakeste, men nå er vi også ett av de partiene som prediker
klima- og miljømessig alvor; og mener det! Vi råder til kretsløpstenking og noe mer nøktern velferd på
flere områder. Men vi når dessverre ikke helt fram, ser det ut til. Når ikke fram til en allmenn
erkjennelse av at vi allerede er sent ute.
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De siste par årene har vi sett galskapen i velferd med overforbruk og champagne skyte fart. Vi er
selvsagt enige i at de globale aktørene må ta de store grepene, men også fylkeskommunalt og
kommunalt må vi ta i et tak, og det må gjøres noe drastisk nå! I spesiell grad gjelder dette store saker
omkring jordbruk, samferdsel, arealutnyttelse, boligbygging og energitiltak.
Men også på det private plan bør vi bli mer bevisste på at våre handlinger har en miljømessig
konsekvens. Vi må bli mer bevisste på å spare litt på strømmen, kjøre færre turer med bilen, sortere
avfallet, kaste mindre mat osv. osv. Vi i APP tror at det er her vi «vanlige borgere» kan bidra mest til
at verden kan overleve. I våre kommentarer til det som skjer i fylket/regionen i årene som kommer, vil
vi vektlegge både det offentlige og det private ansvaret med høy stemme!
Pensjonistpartiet i Akershus skal bli «ditt miljøparti» så det monner. Det skal synes i vårt program,
men enda mer i vår handlinger når vi kommer til makt og verdighet på Storting eller fylkesting!
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