
Innkomne forslag 
 
  
Forslag ÅM20-01: Nei til nye veier og mer oljeleting 
Forslagsstiller: Ståle Olsen 
 
Begrunnelse: Det ser ut til at Hordfast ikke vil bli vedtatt utbygget av Vestland 
fylkesting. Dette er gode nyheter. Regjeringen og/eller stortinget vil nok prøve å 
presse igjennom saken, men dette er en god utvikling. Hordfast, Rogfast og hele 
kyststamveiprosjektet er ikke de nødvendige infrastrukturprosjektene som Norge 
trenger nå. 
 
All den naturødeleggelsen og medførende økt forbruk av fossilt brensel har alltid vært 
galt, og bidrar til en irreversibel utvikling der den globale oppvarmingen kan føre til 
menneskehetens ende.  
 
Alvoret har ikke gått opp for folk i maktposisjoner ennå. De tviholder på sin støtte til 
oljebransjen – en livsfarlig milliardindustri, til og med ved å gi den ekstra støtte for 
tapte inntekt under Koronakrisen.  
 
Regjeringens vedvarende totalt uansvarlige politikk (som da den dagen etter at den 
undertegnet Paris-avtalen utlyste nye leteblokker på norsk sokkel) som den i 
felleskap og sin visdom har gått inn for har for lengst blitt totalt uakseptabel. Den 
gjenværende oljen må forbli i bakken. Ingen nye leteblokker må utlyses. Man kan 
ikke gjennomføre et grønt skifte ved å lete etter mer olje. At dette blir hevdet viser 
nivået på regjeringens og også stortingets «argumentasjon». Vi må alle ta et 
standpunkt mot dette. Tiden er overmoden for det. Menneskehetens kollektive 
selvmord må stanses. Nok er nok. 
  
  
Forslag ÅM20-02: Ja til henting av flere barn og voksne flyktninger fra Hellas 
Forslagsstiller: Ståle Olsen 
  
Begrunnelse: Flyktninger har i årevis levd i kummerlige forhold i leire i Hellas. 
Forholdene i leirene har blitt verre og verre og verre, og ingenting har blitt gjort av 
makthaverne. Frivillige har reist ned og gjort en utrolig innsats under håpløse forhold, 
men har måttet forlate Hellas på grunn av trusler. 
 
Vestland Piratpartis holdning er klar: leirene må tømmes og alle de som sitter der må 
få opphold i Europeiske land. Norge må ta sin forholdsmessige andel, og det må 
jobbes for at andre land skal gjøre det samme. 
 
Piratpartiet ønsker å innføre en anstendig flyktning- og asyl- og innvandringspolitikk. 
Det er på høy tid. Politikken ført av skiftende regjeringer i mange år har vært direkte 
umenneskelig, og tiden er overmoden for å gjøre forandringer til det bedre. 
 
Noen vil ta imot enslige barn fra leirene i Hellas og la de voksne og deres barn være 
igjen. Dette er bedre enn å ikke gjøre noe, men langt fra bra nok. Å snakke om en 
felleseuropeisk løsning og ikke gjøre noe unilateralt øyeblikkelig er å utsette det, å 



utsette de forferdelige lidelsene. Verden trenger mer, mye mer medfølelse, ikke 
stadig mindre, slik det har vært så veldig lenge nå. 
 
Fremskrittspartiet har vært premissleverandører for norsk asyl- og flyktningpolitikk i 
fire tiår. Piratpartiet må være en nødvendig og viktig motvekt mot menneskefiendlig 
og splittende politikk, og ta ansvar for å gjøre det vi kanfor å gjøre verden til et bedre 
sted. 


