Oljeboring og sårbare områder
Sittende styringsregimer over flere tiår har lent seg behagelig tilbake i oljestolen
og skummet velferd og arbeidsplasser ut av det sorte gull. Så behagelig har det
vært at de helt har glemt å tenke på tiden etter oljealderen. Med økt bevissthet
omkring miljø- og klimautviklingen, fallende oljepriser og økende produksjon av
fornybar energi, ser imidlertid stadig flere at vi beveger oss mot slutten av
eventyret. Så selv om olje- og gassnæringen og næringer knyttet til den, betyr
mye for landets økonomi, utvikling og arbeidsplasser, er vi nødt til å tenke
annerledes i tiden som kommer.
PP gikk i forrige program inn for konsekvensutredninger og oljeboring
langs hele norskekysten dersom det kunne «skje under effektiv
sikkerhetsmessig oppfølging og beredskap av norske myndigheter».
For neste periode (2017-2021) har Landsmøtet vedtatt følgende:
«Arbeide mot utvinning av olje i sårbare områder og i arktiske strøk.»
I programmet slår vi fast at vi alle beslutninger i tilknytning til et bærekraftig miljø, må
baseres på pålitelige forskningsdata. Konsekvensutredninger er etter PPs mening slike
data og må derfor kunne tillates, hvis vi ikke på forhånd kan peke ut spesielle områder
som «sårbare».

Lofoten og Vesterålen
Lofoten og Vesterålen defineres som «sårbart
område». Unikt landskap (med enormt potensiale for
turistnæringen), er ett av argumentene som trekkes
fram. Men det er Lofoten som gyteplass for skrei som
er det viktigste argumentet. Ikke bare sikres matfatet i
tiden som kommer, men fisken genererer også
arbeidsplasser for generasjoner framover i tid.
Dersom utvinning av olje kommer i konflikt med dette eller mistenkes å komme i konflikt
med dette eller skreiens vandring langs kysten, skal PP si nei til oljeboring!
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Fossilt brennstoff og klima
Vår økonomi er i dag ensidig basert på vekstfilosofi og forbruk. Dette har ført til en
uhemmet bruk av fossilt materiale for å skaffe energi til produksjon av varer og
tjenester.
Parisavtalen bygger på pålitelige forskningsdata som viser at forbrenning av fossilt
materiale er den viktigste årsaken til global oppvarming og klima- og miljøproblemene.
En stor del av de nå kjente og uutnyttede ressursene av olje og kull må derfor forbli
uutnyttet! Pensjonistpartiet mener at dette må medføre en intensiv satsning på
alternative modeller for verdiskapning, fordeling og forbruk. «Grønn økonomi» må bli
mer enn et slagord for å vinne venner i den miljøbevisste velgermassen.
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