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BREV: Et personlig brev fra Martin Luther King som beklager at han 
ikke kan komme til Fredskontorets møte.

Fredskampens pionerer

ATOMVÅPEN: Sovjetunionen gjennomførte sin største kjernefy-
siske prøvesprengning i 1961. Det ble startskuddet for Fredskonto-
ret.

FAKTA

Fredskontorene:
� Fredskontorene var på 
1960-tallet et samlingssted for 
politisk aktivisme og folkeopp-
lysning, med tyngdepunkt på 
venstresida.
� Det første Fredskontoret ble 
åpnet i Stavanger i 1962, med 
skuespillerparet Sonja Lid og 
Lars Andreas Larssen i spissen.
� Utgangspunktet var motstan-
den mot atomvåpen. Arbeidet 
spredde seg til fl ere felt.
� Det var 18 fredskontorer rundt 
i landet. Fredskontorene ble lagt 
ned i 1972, under strid om det 
ikke-voldelige budskapet.
� 50-årsjubileet feires med 
utgivelse av artikkelsamlingen 
«I strid for fred», og seminar og 
jubileumsmøte på Litteraturhu-
set i morgen. Sigurd Allern 
holder festtale om kunsten å 
fl ytte fjell.
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I løpet av det siste året har det vokst fram en svært 
uvanlig koalisjon i norsk økonomisk politikk mellom 
fagforbundene på sokkelen (Safe og Industri Ener-
gi), miljøbevegelsen og et betydelig antall main-
stream-økonomer. De er ganske samstemte om at 
den voldsomme aktiviteten i oljesektoren er skade-
lig/uheldig/katastrofal (alt ettersom) for norsk 
økonomi, for sikkerheten og for miljøet.

Bakgrunnen for bekymringen er at en kombina-
sjon av høy oljepris over lang tid, overraskende store 
funn av olje og gass på nye og gamle felt og åpningen 
i Barentshavet har ført til et rekordhøyt investerings- 
og aktvitetsnivå i oljenæringen. 

Partene i alliansen argumenterer for sitt standpunkt 
om å bremse aktiviteten på noe ulikt vis. Miljøakti-
vistene er selvfølgelig mest opptatt av at Norge med 

dagens praksis bidrar altfor 
mye til klodeoppvarmingen 
(som nå synes mer kritisk 
enn noen gang). Fagforbun-
dene frykter for sikkerhet og 
kompetanse, mens økono-
mene er bekymret for at 
aktiviteten i oljenæringen 
tømmer øvrige sektorer for 
arbeidskraft og talent, driver 
kostnadsnivået i været og 
kan knekke annen nærings-
virksomhet.

Alliansens alternativ er dessuten felles og uende-
lig enkelt: Roe ned tempoet og la noe mer av olja bli 
liggende der den er. Den blir jo ikke borte, for å si det 
slik. Nasjonaløkonomisk er det dessuten tryggere å 
spare på denne gammeldagse måten enn ved å 
pumpe opp mest mulig hydrokarboner og bytte dem 
inn i aksjer på verdens skjelvende børser. Miljømes-
sig er åpenbart ethvert tiltak som bremser oljetilgan-
gen og dermed CO2-utslippene av det gode. 

Sp-minister Ola Borten Moes og Ap-toppens reaksjon 
på denne mangestemte motstanden er absolutt 
ignoranse. Både ministeren og statsministeren 
legger seg utvetydig på Statoil-ledelsens linje for 
maksimal og raskest mulig utvinning av alt som lar 
seg utvinne.

Hvorfor i all verden er det slik? Alle som vil, må jo 
se at oljeboomen er skadelig for både miljøet, 
sikkerheten og økonomien. En mulig forklaring på 
det uforklarlige er Statoils svært sterke dominans i 
norsk politikk og næringsliv. Selskapet er ti ganger 
større enn det nest største på Oslo børs, og oljepum-

pene bidrar årlig med 300 
milliarder kroner til det 
norske statsbudsjettet. 
Slikt gir naturligvis makt.

Men det gir neppe så mye 
makt at enhver fornuft 
settes over styr. Et annen 
og kanskje mer holdbar 
hypotese er derfor at 
skiftende norske regjerin-
ger har påtatt seg rollen 

som en stor og stabil energileverandør til Vesten. 
Som kompensasjon for amerikansk militær rygg-
dekning og for EØS-konstruksjonen (som EU 
oppfatter som en gratispassasjerordning), har 
Stoltenberg og Bondevik garantert for pålitelige 
olje- og gassleveranser i størst mulig omfang. Norge 
er et av svært få rolige og vennligsinnede land som 
er storprodusent av energi.

Dermed stabiliseres oljeprisen, den vestlige 
avhengigheten av halvsosialisten Hugo Chavez i 
Venezuela, den ikke helt pålitelige Putin i Russland, 
en håndfull tvilsomme saudiske oljesjeiker og 
ayatollahene i Iran kan reduseres – og alle hjerter 
kan glede seg.
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Oljesektoren kan bli en gjøkunge. 
Hvorfor reagerer ikke Ap?

Oljå

«Alle som vil, 
må jo se at olje-
boomen er ska-
delig for både 
miljøet, sikker-
heten og økono-
mien»

ØNSKER MAKS OLJE: Oljeminis-
ter Ola Borten Moe.

Fredskontorene ble lagt ned i 
1972, etter bare ti års virksom-
het. 

– En viktig grunn var at 
våre saker ble ført videre i an-
dre organisasjoner 
som spesialiserte seg 
mer, som solidari-
tets-, kvinne- og mil-
jøbevegelsen, sier 
Sonja Lid.

– Vietnamkrigen 
og EF-kampen over-
skygget mye annet i 
disse åra. Først nær-
mere 1980 blusset 
engasjementet mot 
atomvåpen opp 
igjen for fullt, med dannel-
sen av Nei til atomvåpen. Og 
miljøet vårt ble preget av poli-
tisk uenighet, blant annet 
med spenningen mellom en 

tradisjonell ikkevold-linje og 
voksende støtte til væpnede 
frigjøringskamper rundt i ver-
den.

Det mest varige resultatet 
av 50-årsmarkerin-
gen er boka «I strid 
for fred» som kom-
mer ut denne uka. 
Artikkelsamlingen 
er redigert av Sverre 
Røed-Larsen og 
Anne Hjort-Larsen. 

Her er glimt fra 
mange av fredskon-
torenes virksomhet, 
og tidsbilder fra blant 
andre Hans Fredrik 
Dahl, Johan Galtung, 

Jahn Otto Johansen, Berit Ås, 
Sigurd Allern, Ivar Johansen, 
Andreas Hompland, Gunnar 
Garbo – og Sonja Lid.       

Kort levetid
I SPISSEN: Sonja Lid (79) var med på å etablere fredskontorene, og står i første rekke under 50-årsfeiringen denne uka.

igjen for fullt, med dannel-

mange av fredskon-
torenes virksomhet, 
og tidsbilder fra blant 
andre Hans Fredrik 
Dahl, Johan Galtung, 

Lansering av jubileumsboka I STRID FOR FRED Fredskontoret 1962-1972Om Fredskontorets oppstart, utvikling og nedleggelse. En mangfoldig, humoristisk, alvorlig, avslørende og sentral bok om et viktig kapittel i norsk fredshistorie. Innbundet, 208 sider. Kr 250 kjøpt på markeringsda-gen. Kolofon Forlag.

Dagsseminar ”Norge – en fredsnasjon?”09.00 – 16.00Unge fredsaktivister analyserer fredsproblemer, frem-mer forslag og stiller kritiske spørsmål til politiske ungdomsledere om norsk freds- og  utenrikspolitikk. Møteleder: Theo KoritzinskyGratis adgang. Arr. i samarbeid med Norges Fredslag
Jubileumsmøtet 18.00 – 21.00En historisk kavalkade med musikk, teater, poesi, sang, deltakelse av kjente kunstnere og festtale av professor Sigurd Allern – Den politiske kunsten å fl ytte fjell

Møteleder: Rita WestvikGratis adgang. Arr Fredskontorets jubileumskomite

LITTERATURHUSET 23. nov. 2012 – FREDSKONTORETs 50-årsmarkeringer


