
Bakgrunn for denne artikkelen
Rødt Finnmark arrangerte et seminar i Lakselv 02-04.09.2022. I den første invitasjonen var et av temaene spørsmålet i 
overskrifta. Seinere forsvant dette temaet fra programmet. Da dette blei kritisert, la man på ei bisetning på et annet 
tema, slik at dette blei "Hva skal vi leve av i Finnmark? En framtidsretta næringspolitikk for fylket som samtidig 
ivaretar naturen og naturmangfoldet". Spørsmålet om naturkrisa og naturvernet blei altså redusert fra ei hovedsak til et
aspekt ved næringspolitikken for Finnmark, og kritikk av dette prella av som vann på gåsa. Seminaret blei avvikla uten 
naturmangfold og naturvern som eget tema, det kom heller ingen begrunnelse for dette. I den grad det blei tatt opp var 
det som nettopp bisetninger, underordna andre spørsmål.

Denne artikkelen har jeg skrevet for å begrunne hvorfor natur og miljø burde vært helt sentralt både for dette 
seminaret og generelt for politikken til dette partiet og alle andre partier. Jeg vil også forsøke å gi et bidrag til å svare på 
spørsmålet i overskrifta, og håper dette kan bidra til debatten om dette, ikke minst blant Rødts medlemmer og 
sympatisører.

Hvordan ivareta naturen og naturmangfoldet? 

Utgangspunktet for denne artikkelen er situasjonen i verden i 2022. Jorda og menneskene, dyra og 
plantene på kloden står overfor tre gigantiske kriser: naturkrisa, klimakrisa og ressurskrisa. Disse 
henger sammen og forsterker hverandre. Svært mye er allerede ugjenkallelig ødelagt, men det er 
mulig å begrense videre ødeleggelser og etter hvert snu utviklinga og restaurere en del natur, 
dersom vi setter dette som absolutt første prioritet, politisk og økonomisk. Problemet er at det i hele 
verden i dag knapt er en eneste stat som gjør dette. Og i Norge er det ingen partier som gjør det. 

Dagens statlige politikk er at vi skal redde klimaet, men på bekostning av restene av natur og
ressurser. Og det er alltid noe som er viktigere enn natur og miljø, og som må prioriteres først: Krig,
arbeidsplasser, budsjettbalanse, landets makt og ære eller det å vinne neste valg. 

Problemet er globalt, og som kjent må vi tenke globalt og handle nasjonalt og lokalt. Jeg 
skal derfor holde meg til norsk politikk og handlingene eller de manglende handlingene der.

I politikken i forhold til natur og miljø, kan norske politiske partier grovt deles i tre:
1. Parti som konsekvent støtter miljøfiendtlige tiltak som olje, gruver, oppdrett og vindkraft: Ap, Sp,
H, KrF, FrP.
2. Parti som har ei viss forståing for naturvern og går mot mange av de skadelige planene, men som 
støtter vindkraftutbygging i den tru at dette vil være nødvendig for klimaet: SV, MDG, V.
3. Parti som går mot naturødeleggelser, inkl. vindkraftutbygging, men som mangler et samla syn på 
klimakrisa, naturkrisa og ressurskrisa, både i norsk og global målestokk, som slites mellom rollene 
som industriparti og miljøparti: Rødt.

  Som det går fram av dette er jeg ikke fornøyd med miljøpolitikken til noen av partiene, 
men jeg har valgt å stemme på og nå også melde meg inn i det partiet som jeg mener har den beste, 
eller snarere minst dårlige, miljøpolitikken. Både for å støtte det som er bra, og for å delta i debatten
om å forbedre politikk og praksis.   

Spørsmålet om å ivareta naturen er ikke bare ei av mange saker. Det er sjølve grunnlaget for 
om vi skal ha et menneskelig samfunn framover, et samfunn der vi kan kjempe om styring og makt 
og fordeling av ressurser og penger. Det omfatter hele politikken og må gjennomsyre alt vi gjør. 
Derfor vil ei framstilling av dette også være langt videre enn reine naturvernsaker. 

Tilstanden for naturen
Før vi kan svare på spørsmålet må vi se litt på hvordan tilstanden er for naturen i dag og hvilke 
trusler vi står overfor. 

Gjennom flere milliarder år har både geologien og livet på jorda endra seg mye. Men aldri 
har endringene gått så fort som i vår tid, og årsaken er at menneskene har tatt styringa gjennom 
store inngrep, forurensinger og utrydding av andre arter. Disse endringene er så store at noen 
geologer snakker om en egen geologisk epoke, Antropocen, den tida menneskene i stor grad har 
påvirka jordas overflate, verdenshava og atmosfæren. Det har vært vanlig å knytte starten på denne 



epoken til den industrielle revolusjon, men mye tyder på at dette starta allerede ved overgangen fra 
fangst- til jordbrukssamfunn.1

Om man i dag ser jorda fra verdensrommet, er den prega av store endringer som 
menneskene er ansvarlige for. Rundt 75% av landjorda er mer prega av menneskelige inngrep enn 
av natur. Tidligere skoger er endra til jordbruksområder, byer, veier, gruver, kraftverk og områder 
for militær aktivitet. Store områder er endra to ganger, først for jordbruk, så til ubrukelig ørken eller
ødemark på grunn av erosjon og uttørking som resultat av uforsvarlig bruk. 

Et ukjent antall arter er totalt utrydda fra jordas overflate. Minst like alvorlig er at mengden 
av gjenværende arter er drastisk redusert. Den samla biomassen av pattedyr i verden består av 36 % 
mennesker, 60 % av menneskenes husdyr, og bare 4 % ville dyr. Fugler og insekter har de siste tiåra
gått dramatisk tilbake. Denne utviklinga fortsetter nå for fullt, det er ingen tegn på at utryddinga blir
redusert, derimot kan vi stå overfor en kraftig økning, og dette som resultat dels av tidligere 
handlinger, dels av en bevisst eller ubevisst politikk i dag. Store deler av jordmonnet er ødelagt, slik
at det ikke er mulig å gjenskape den vegetasjonen som var, verken som natur eller jordbruksjord.

70 % av Jordas overflate er hav, og der er ikke resultata av den menneskelige påvirkninga 
like lett synlige. Utenom oljeplattformer og noen havvindturbiner dekker vannflata over resultata av
menneskelig påvirkning, som at havvannet som har blitt surere2, at det er fullt av kjemisk 
forurensing og ikke minst enorme mengder plast, både som stor søppel og mikroplast, som vi kan 
finne i havdyr og ned på de største dyp. Vi ser heller ikke på overflata at store bestander av fisk, 
hval, sel og andre sjødyr er helt eller så godt som utrydda eller at tareskogen er borte fra mange 
kystfarvann. Vi ser ikke bunnen på fjordene og kystområdene der alt tidligere liv er dekka av avfall 
fra gruver og industri. Havet er ikke lenger "det siste sunne i en syk verden".3

Vi ser heller ikke at atmosfæren er i ferd med å endre sammensetning på grunn av 
menneskelige utslipp, men de indirekte resultata er i ferd med å bli så store at de kan sees fra 
verdensrommet.

Atmosfæren og sammensetninga av livet på jorda har endra seg også før menneskene kom 
til, og dette blir nå ofte brukt som argument mot å gjøre noe mot de menneskelige påvirkningene. 
"Naturlige variasjoner" er en vanlig påstand når CO2-innholdet øker i atmosfæren, når fiskeinnsiget 
uteblir, trekkfuglene ikke kommer, når tareskogen blir borte eller når reinbeitene fryser til. Og det er
sant at naturen endrer seg. Likevel er det i dag helt klart at store deler at endringene i natur og klima
skyldes menneskelige inngrep og utslipp og at endringene skjer i et tempo langt over det som kan 
forklares med naturlig utvikling.  

At menneskene er en trussel mot naturmangfoldet er ikke noe nytt. Da menneskearten 
spredte seg rundt på Jorda var den prega av mye store pattedyr, samt av store fugler som ikke kunne
fly. De fleste av disse er i dag borte, og alt tyder på at menneskers jakt har vært en avgjørende 
faktor. Andre er bare nesten utrydda, nye arter forsvinner hvert år, både av pattedyr, fugler, insekter 
og planter. Når insektene blir borte får det enorme virkninger for hele næringskjeden og for ville og 
dyrka planter. 

Nylig presenterte NRK en undersøkelse av den kjemiske forurensinga av hele kloden, som 
viser at kjemisk forurensing av nedbør er over grenseverdien for forsvarlig drikkevann.4 Dette er et 
av mange bevis på at forurensinga omfatter hele kloden, det finnes ikke lenger reine områder.

Truslene mot naturmangfoldet er mange, men vi kan skille ut to hovedgrupper: Arealinngrep
og forurensing. Arealinngrepa fratar planter og dyr naturlige leveområder, forurensingene dreper 
dem, gjør dem ufruktbare eller dreper det de skulle leve av. 

Milepæler i naturødelegging
I historia om menneskenes påvirkning på natur og naturmangfold kan vi sette opp noen viktige 
milepæler:

1 Åsmund Bjørnstad: Har jordbruket utsett ei istid? Klassekampen 19.08.2022
2 Det er vanlig å snakke om forsuring, men kjemisk sett er vann fortsatt basisk, men blir mindre basisk som følge av 

CO2.
3 Alexander Kielland: Garman & Worse 
4 https://www.nrk.no/trondelag/evighetskjemikalier-_pfas_-regner-ned-over-hele-kloden-1.16058796



– Bruk av våpen til å drepe dyr (Ingen dyr kunne det før menneskene)
– Dyrking av jord
– Hogging av skog (ikke bare felling av trær men rasering av skog)
– Utvinning av mineraler
– Den industrielle revolusjon, særlig bruk av kull og olje, samt kjemisk industri
– Industrialiseringa av jordbruket
– Bruk av kjemikalier i jordbruk, skogbruk og fiskeoppdrett
– "Det grønne skiftet", særlig vindkraft, solkraft og elbiler    
(Merk at "Det grønne skiftet" her er ikke er omtalt som ei endring tilbake til naturen, men et skritt 
videre i menneskers ødelegging av natur. Det skal vi komme tilbake til.)

At mennesker skader naturen er altså noe vi har sett til alle tider, også før det utvikla seg 
klassesamfunn og stater. Er det da bare teknikken som er problemet, eller har det også noe å gjøre 
med utviklinga av samfunnet? Har menneskene hatt et valg, og har man det i dag? 

Befolkning og fordeling
Ved sida av de nevnte metodene er det to viktige faktorer som bidrar kraftig til menneskenes 
påvirkning på naturen: Antall mennesker som belaster naturen, og fordeling mellom dem av det vi
kaller våre fotspor på kloden. 

For 10.000 år siden var det omlag 4 millioner mennesker på Jorda. I 1960 passerte 
befolkninga 3 milliarder og i 2022 vil den passere 8 milliarder. Verdens befolkning er venta å 
komme over 10 milliarder, før den begynner å synke. Disse talla er likevel svært usikre, fordi jordas
bæreevne forlengst er overskredet. Dette vil føre til store katastrofer framover, men hvor mange 
millioner eller milliarder disse vil redusere befolkninga med er umulig å forutsi i dag. 

Vi europeere er sterkt påvirka av sjukdommen eurosentrisme, det vil si at vi ser Europa og 
de europeiske settlerstatene som verdens sentrum og resten som noe perifert, fattig, barbarisk og 
usivilisert. Dette synet har aldri vært rett og det blir i vår tid stadig mer galt. Som følge av utvikling 
av jordbruksmetoder og industriell revolusjon hadde europeiske land tidligere stor økning i 
befolkninga. Overskuddsbefolkninga blei i stor grad eksportert til andre verdensdeler, som blei 
kolonisert fra 1400- til 1800-tallet. I de siste 50 åra har Europa blitt stadig mindre viktig, både 
befolkningsmessig, økonomisk og politisk. EU er et desperat forsøk på å stanse denne utviklinga. 

I 1950 var det omtrent dobbelt så mange innbyggere i Europa som i Afrika. Nå har Afrika 
nesten dobbelt så mange som Europa og prognosene sier at i 2050 vil det kunne være 5 ganger så 
mange afrikanere. Hvilke konsekvenser får det for verdens natur, klima og ressurser?

Belastninga på naturen øker med folketallet, men den er ikke jevnt fordelt. Da er vi ved 
Rødts parole om Forskjells-Norge, som bare er en liten flik av Forskjells-Verden, der forskjellene er
enormt mye større. Forskjellene er i liten grad naturgitte, de skyldes vesentlig de klassesamfunna 
som har dominert størstedelen av verden i flere tusen år, som varianter av slavesamfunn, føydalisme
og kapitalisme. Felles for disse samfunna er at noen blir rike på å utnytte andres arbeidskraft, og at 
overklassen har et statsapparat for å holde dette systemet oppe og underklassen nede. Overklassen 
har forbrukt langt mer pr. person av tilgjengelige naturressurser enn underklassen, enten det gjaldt 
mat, klær, byggematerialer, metaller eller kultur og underholdning. Under kapitalismen, og ikke 
minst under den nåværende dominerende "nyliberalismen" har forskjellene i inntekt og forbruk økt 
enormt, både mellom land og innafor land. 

Som det står på Rødts nettside: "Naturens tålegrenser må sette rammene for menneskelig 
aktivitet, både lokalt og globalt." Slik er det ikke i dag. Fotavtrykket til menneskene på jorda i dag 
tilsvarer omlag ressursene til 1,6 jordkloder. Om alle levde som norsk gjennomsnitt, ville vi brukt 3 
kloder. En svært stor del av dette overforbruket skyldes overklassens luksusforbruk. Samtidig ser vi 
at disse aller verste forbrukerne klarer å framstille seg som grønne og miljøvennlige, f.eks. gjennom
å produsere elbiler eller drive kildesortering fra sine hoteller. Siste nummer av Rødt Nytt har en 
artikkel som viser eksempler på dette, der den "grønne" hotellkongen Petter Stordalen fra sitt 
privatfly slipper ut mer CO2 enn 1000 dieselbiler gjør i samme periode. Det samla forbruket av 
ressurser MÅ kraftig ned. Skal man hos de breie lag av folket få forståelse for dette, må det starte 



med de rikeste, de som forbruker mest. Og ingen ting tyder på at de vil gi det fra seg frivillig. Vi har
et ord for prosessen med å få stoppe det vanvittige luksusforbruket. Det kalles sosialisme.

Kapitalisme er rovdrift
Med kapitalismen blei produksjonen og oppsamlinga av rikdom løsrevet fra jorda, og målet blei å 
skape profitt gjennom stadig utvidelse av menneskelig produksjon og også fra rein spekulasjon i 
resultatene av produksjonen og framtidig forventa produksjon. Som Karl Marx sa: Akkumulere, 
akkumulere. Det er loven og profetene. Med den industrielle revolusjonen skjedde det et sprang i 
menneskenes erobring av naturen. Vi skulle sprenge ut mineraler av berget, legge elver i rør, tørke 
opp myrer. Planter og dyr som blei oppfatta som skadelige i forhold til  produksjonen av varer, 
kunne utryddes med kjemikalier. Industri og kapitalisme tok over område etter område – 
handtverkproduksjon, byggebransjen, jordbruket, fiskeria, strømproduksjonen, transporten. Etter 
hvert overtok den også andre sider ved menneskenes liv, trengte seg inn i helse- og omsorgsektoren,
skoleverket, de fleste deler av offentlig tjenesteyting. Til og med naturforvaltninga er langt på veg 
kommersialisert. 

Tre kriser
På denne bakgrunnen skal vi gå til hva som kan og må gjøres i Norge og verden i dag, i 2022. Vi 
kan oppsummere situasjonen som tre store kriser: Naturkrisa, Klimakrisa og Ressurskrisa. Disse 
kan ikke ses isolert fra hverandre og heller ikke i motsetning til hverandre. Norske myndigheter og 
de dominerende maktene internasjonalt har anerkjent klimakrisa, men ikke de to andre, og vil 
"redde" klimaet på bekostning av natur og ressurser. Men først og fremst vil de redde kapitalismen 
og sin egen profitt og maktstilling. De aller fleste innser nå at dagens situasjon med stadig økende 
forbrenning av verdens fossile ressurser ikke kan fortsette i lengda. Spørsmålet for kapitalen blir da:
Hvordan sikre ei omstilling som ikke går på bekostning av kapitalismen og profitten, men derimot 
gir denne nye muligheter? Svaret er "Det grønne skiftet", en av de mest fantastiske og mest 
lønnsomme forretningsideer som noen gang er oppfunnet. Fordelen med dette er at det kan 
begrunnes og forsvares ideologisk som naturvern, og langt på veg få miljøbevegelsen med som 
velsigner og pådriver i denne utviklinga. Denne taktikken har så langt lyktes i stor grad. 

Vårt svar
Hva bør da være vårt svar på dette? Flere miljøorganisasjoner og politiske partier har forsøkt å gi et 
samla og sammenhengende svar. Rødt er godt i gang med denne formuleringa i prinsipprogrammet: 
"Kapitalismen er en trussel mot livet på kloden. Kapitaleiernes muligheter for kortsiktig økonomisk 
gevinst prioriteres høyere enn miljøet på lengre sikt. Dette fører til rovdrift på naturen. Jorda har 
begrensa med naturressurser, og det er grenser for hvor mye naturen og miljøet kan ta imot av 
utslipp og avfall før det blir uopprettelige skader. Skal dette unngås, må økonomien respektere 
tålegrensene til naturen." 

Likevel er det mye som mangler på at denne forståelsen gjennomsyrer partiet sitt øvrige 
program og praksis. Partiet sliter med sin tvetydige identitet mellom å være industriparti og 
miljøparti, og det er ofte industripartiet som dominerer i praksis. Man setter av et kapittel til 
miljøpolitikk og glømmer denne når man driver næringspolitikk, fagforeningspolitikk, 
forsvarspolitikk, skolepolitikk og sosialpolitikk. 

Rødt har denne svært generelle overbygninga og mange bra standpunkt i enkeltsaker, men 
det mangler ei klar og skarp analyse av miljøsituasjonen nå i Norge og globalt og en strategi for 
miljøarbeidet. Som medlem av både Rødt og Naturvernforbundet må jeg si at begge 
organisasjonene har noe å lære av hverandre, og det kan absolutt diskuteres hvem som har mest å 
lære og hvem som har mest å lære bort. 

I dette innlegget har jeg ikke tenkt å legge fram noe ferdig forslag til program og strategi, 
men vil nevne noen elementer som bør være med.

– Redusere forbruket. Dette er helt grunnleggende for å ivareta mineralressursene for framtida, for



å minske arealbruk, forurensing og belastningene på naturmangfoldet. Det kan gjøres gjennom tiltak
som: 
* "Ta vare på det du har." Reparere i stedet for å kjøpe nytt. Et tiltak kan være å fjerne moms på 
reparasjoner og prioritering av utdanning av reparatører. Like viktig er at ting blir produsert slik at 
de lar seg reparere, noe som ofte ikke er tilfelle i dag.
* Produkter må lages varige. F.eks. bør gjennomsnittlig varighet av varer som kjøleskap, 
vaskemaskiner osv. kunne økes fra 6-7 år til minst 20, for mobiltelefoner fra 2 til 10. 
* Reduksjon og avskaffing av skadelige og unødvendige produkter som plastemballasje, sminke, 
tobakk, alkohol og andre rusmidler, smykker. Dette kan dels gjøres gjennom avgifter på skadelige 
stoffer og tilsvarende subsidier av alternativer, dels kampanjer og dels forbud mot de mest skadelige
stoffa og produkta.   
– Redusere arealbruken. Strenge regler mot beslaglegging av naturområder, tilbakeføring til 
naturen av ødelagte områder etter f.eks. gruver. 
– Stopp forurensinga. Forbud mot plantegifter i jordbruk og skogbruk. Forbud mot dumping av 
gruveavfall i vassdrag og fjorder. Forbud mot bruk av produkter som gir spredning av mikroplast, 
f.eks. kunstgrasbaner og vindturbiner. 
– Reduser transporten. De fleste land må bli sjølberga i større grad. Norge kan importere 
appelsiner, men vi trenger ikke importere fisk, klær, skotøy og kjøleskap. Flytrafikken må reduseres
drastisk. 
 – Omlegging av vernesystemet. En langt større del av norsk natur må bli definert som 
verneområder. Samtidig må vernesystemet endres. Vi skal verne naturen i disse områdene som 
grunnlag for å verne det biologiske mangfoldet i hele landet, ikke for å hindre tradisjonell lokal 
bruk og ikke for å opprette turistattraksjoner. Innføring av IUCNs vernekategori "verna 
bruksområde".
– Stopp "det grønne skiftet"! 
Dette er absolutt ei kontroversiell parole, både i miljøbevegelsen og på venstresida. Vi trenger 
absolutt et skifte i grønn retning, men ikke "det grønne skiftet" som har som hovedsak å finne nye 
investeringsobjekter, å kunne fortsette overforbruket gjennom å definere noen former for 
energiproduksjon og energibruk som grønne. 

Vi må si nei til flere vindturbiner, de som er må demonteres og naturen revegeteres i den 
grad det er mulig. Nei til nye vannkraftutbygginger og økt effektkjøring. Ingen nye monsterlinjer. 
Stopp subsidieringa av el-biler. Ingen støtte til elbiler uten et kraftig redusert mineralforbruk. Stopp 
planene om produksjon av hydrogen og ammoniakk. Tallet på kjøretøyer i Norge må minimum 
halveres.                                     
 
Metoder i miljøkampen
Når vi har måla for miljøkampen klare, er neste spørsmålet hvilke metoder vi skal bruke. Dette har 
vært svært omdiskutert innenfor mange miljøorganisasjoner. Her følger noen momenter som jeg 
mener bør være med i en miljøkampstrategi.

Kunnskap
Den første forutsetningen for å kunne påvirke miljøpolitikken og naturforvaltninga er at vi har 
kunnskap. Om dyrelivet og plantelivet. Om miljøtilstanden lokalt, globalt og globalt. Om de 
kjemiske og fysiske prosessene som gir forurensing og arealinngrep og virkningene av dette. Om 
offentlig forvaltning av natur og tillatelser til inngrep og utslipp. Min påstand er at naturkunnskap 
har vært undervurdert både i miljøorganisasjoner og politiske partier. 

Så trenger vi å formidle denne kunnskapen, gjennom bøker, tidsskrifter, avisartikler, 
avisinnlegg og nettsteder, møter, seminarer og studiesirkler. Tenk om Rødt Finnmark kunne 
arrangere et eget åpent seminar med tema "Miljøsituasjonen i Finnmark". 

Utbygging av natursenter er viktig for å styrke kunnskapen i befolkningen om naturen, 
hvorfor denne må vernes og hvilke trusler som den står overfor. Dette ønsker ikke myndighetene i 



dag. De vil redusere naturinformasjonen til nasjonalparker og spesielle områder, og gir derfor ingen 
støtte til generelle natursenter. Dette er ei sak Rødt bør ta opp på Stortinget. 
   
Politisk påvirkning
Kunnskapen skal vi bruke til å forsøke å påvirke gjennom de formelle demokratiske organene som 
finnes. Her vil miljø- og friluftsorganisasjoner, næringsorganisasjoner osv. i første rekke kunne 
påvirke gjennom å sende inn høringsuttalelser når det er planlagt nye inngrep og tiltak. Ofte havner 
uttalelsene i en skuff og har liten virkning, men de blir arkivert, og ofte tilgjengelig på nettet, og vi 
kan bruke dem i kampen videre og vise til hva vi sa. 

For partier blir det andre kanaler, særlig behandling i kommunestyrer, fylkesting, sameting 
og storting. Kommunestyrer kan ofte påvirke naturforvaltninga gjennom arealplaner og behandling 
av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Samtidig gir det svært viktige signaler om kommuner 
og fylker melder fra om at de ikke ønsker visse tiltak i sine områder, slik flere kommuner har gjort 
overfor vindkraft. Det viktigste for et parti som Rødt må her være å bidra til en offentlig diskusjon 
når nye naturinngrep eller regelverk blir planlagt, før de kommer til behandling i bestemmende 
organer.
 
Anmeldelser og rettssaker
Det er ofte stor avstand mellom fine ord i lovverket og det som forvaltninga gjør i praksis. I ei rekke
tilfeller har miljøorganisasjoner og berørte grupper som f.eks. reindriftssamer, gått til anmeldelse og
evt. rettssak for å få erklært en virksomhet eller en tillatelse ugyldig. Det mest kjente eksempelet er 
kanskje saka som Naturvernforbundet med flere kjørte helt til Høyesterett under Altakampen. De 
siste åra har samene på Fosen ført sak mot vindkraft og vunnet i Høyesterett, en dom som 
myndighetene nå saboterer. Siste nytt er at Naturvernforbundet har gått til sak mot utslippstillatelsen
til Nordic Mining i Førdefjorden, og reindriftssamene har varsla sak i Repparfjorden. 

Hva skal vi mene om rettssaker som kampmiddel? Ei rettssak, som blir ført offentlig med 
mye debatt, kan være et viktig middel til å få fram hvordan staten bryter egne lover. Samtidig kan 
det være farlig å basere seg på blind tillit til rettsvesenet. Normalt dømmer ikke staten staten. Det er 
langt flere miljørettssaker som er tapt enn som er vunnet. Om man taper ei rettssak, betyr det ikke at
man skal legge ned kampen.

Demonstrasjoner og aksjoner
Demonstrasjoner er viktige både for å samle motstanderne, vise motstanden og for å få sakene kjent
i media. Det kan være demonstrasjonstog, punktdemonstrasjoner med appeller, konserter osv. Når 
andre metoder ikke fører fram, gjenstår aksjoner for å forsøke fysisk å stoppe inngrep, gjennom 
sivil ulydighet. Kjente eksempler fra Norgeshistoria er Mardøla, Alta og Titania. I seinere år har det 
vært slike aksjoner ved et par vindkraftverk og ved gruveutbyggingene i Førdefjorden og 
Repparfjorden. Miljøbevegelsen har tidligere vært svært splitta om man vil godta å bruke sivil 
ulydighet. Tidligere reserverte Naturvernforbundet seg mot dette, men har siste året støtta aksjonene
i Førdefjorden og Repparfjorden. Da har man støtta dette som siste utvei når alle andre utveier er 
forsøkt. På andre sida finnes det miljøorganisasjoner der aksjonsvåpenet er atskillig mer i bruk, som
Extintion Rebellion og Greenpeace, der aksjonene brukes som middel til å få blest om ei sak. 
Aksjoner kan være bra og nødvendig, men må hele tida kobles nært til informasjon om saka og bruk
av det formelle demokratiske systemet. 

Hva bør være Rødts oppgave?
Først og fremst trenger vi nasjonalt og internasjonalt en sterk og brei miljøbevegelse, som kjemper 
for en politikk som vil ta vare på naturen i framtida og kjemper mot konkrete miljøødeleggelser. 

Verken Rødt eller andre partier kan erstatte miljøbevegelsen, men Rødt kan likevel ha ei 
viktig rolle. Partiet kan bidra med gode analyser av miljøspørsmål og sette disse i sammenheng med
den norske og internasjonale kapitalismen, vise sammenhenger som ikke miljøbevegelsen tar opp. 
Rødt kan være miljøbevegelsens talerør på Stortinget, i fylkesting og kommunestyrer og fremme 



viktige miljøspørsmål der og markere motstand mot miljøødeleggelser. Rødt kan markere klar støtte
til forskjellige miljøkamper og forsøke å samle også andre partier til samarbeid om disse. 

Fyller Rødt disse oppgavene i dag? 
Det kan man ikke bare besvare med ja eller nei. I programmet har Rødt det beste miljøprogrammet 
av alle parti. På Stortinget har Rødt tatt standpunkt for natur og miljø i saker som har vært oppe og i
flere tilfelle sjøl reist saker. Noen samla vurdering av partiet sin innsats i fylkesting og 
kommunestyrer vil kreve en større undersøkelse. Ofte har nok partiets representanter talt miljøets og
naturens sak, men man har også i en del tilfeller tråkka feil eller unnlatt å protestere på grunn av 
mangel på kunnskap, en kunnskap man kunne fått med et nærmere samarbeid med 
miljøorganisasjoner. 

Ut fra avisinnlegg og Rødts egne nettsider må man dessverre konstatere at Rødt verken 
utmerker seg med store analyser eller aktiv støtte til konkrete miljøkamper. Natur og miljø er rett og
slett alt for lavt prioritert, og det å skolere seg i slike spørsmål synes knapt å være prioritert. Som 
medlem av Naturvernforbundet og Motvind, har jeg støtt på svært få Rødt-medlemmer som aktive 
og tillitsvalgte i disse organisasjonene. Det finnes noen hederlige unntak, folk som har vært aktive  
både i Rødt og miljøorganisasjoner og som har spilt en svært viktig rolle fordi de har kunnet 
kombinere en generell forståelse av samfunnet med konkret kunnskap om miljøsaker. Et par av de 
viktigste har dessverre gått bort siste året, de som er igjen er alt for få, og vi trenger flere. Alle kan 
ikke være aktive overalt, men min konklusjon er at noe av det første vi kan gjøre at at alle Rødt-
medlemmer bør være medlem av en eller flere miljøorganisasjoner. Samtidig bør flere 
miljøaktivister melde seg inn i Rødt og være med på å utvikle partiet sin politikk og praksis i 
miljøspørsmål. 

Svein Lund
Medlem av Naturvernforbundet, Motvind og Rødt


