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BALCOMBE

■ En fantastisk möjlighet för Storbritan-
nien eller ett sätt att förstöra miljön. En 
ny metod för gasutvinning, fracking, har 
skapat två läger i landet. 

Den lugna byn Balcombe, söder om 
London, har blivit fokus för striden.

Uppemot tvåtusen aktivis-
ter har samlats utanför byn 
Balcombe för att protestera 
mot försök att utvinna skif-
fergas i området med hjälp 
av den kontroversiella me-
toden hydraulisk spräck-
ning, så kallad fracking.

Ett tjugotal personer  läm-
nar tåget på Balcombes 
station och fortsätter till 
fots längs med lands vägen 
söderut. De är på väg till 
aktivistorganisa tionen No 
Dash for Gas lägerplats. 
Vägen till lägret kantas av 

tält. Färgglada flaggor med 
budskapet ”Tuta om du vill 
stoppa fracking” vajar i vin-
den.
Omkring ett hundratal 

demonstranter har redan 
varit på plats i tre veckor. 
Och på grund av dem har 
medier och polis också sla-
git läger utanför Balcombe. 
Över fyrtio demonstranter 
har gripits under protes-
ten. Allt på grund av att en-
ergibolaget Cuadrilla bör-
jat borra efter olja i områ-
det. Aktivisterna är oroliga 
över att borrningen bara är 

ett svepskäl för att övergå 
till den mer kontroversiella 
metoden fracking. Cuadril-
la förnekar att de har and-
ra planer än att borra efter 
olja.

Leah Doherty  står och dis-
kar vid No Dash for Gas-
lägret. Hon har rest till Bal-
combe från Irland för att 
delta i demonstrationen.
– Jag har deltagit i protes-

ten på Irland i flera år. Om 
fracking godkänns i Stor-
britannien så kommer det 
snart också att hända på Ir-
land.
Leah Doherty bor i en li-

ten by på landsbygden på 
Irland och är orolig över 
att utvinningsmetoden ska 
förstöra naturområden och 
jordbruksområden.
– Farorna med den här 

metoden är många, den 
kan orsaka både vatten- 

och luftföroreningar, säger 
hon.
Men hur farligt det 

egentligen är för miljön är 
föremål för en het debatt 
i Storbritannien just nu. 
Den brittiska regeringen, 
som givit sitt godkännande 
till fracking i landet, menar 
att det inte finns några mil-
jöfaror med metoden. Stor-
britanniens premiärminis-
ter David Cameron är så 
säker på att det är ofarligt 
att han har sagt att han inte 
skulle ha något emot frack-
ing i närheten av sitt hem 
på landsbygden.
Enligt Cameron är meto-

den viktig för landets fram-
tida energiförsörjning och 
kan skapa upp till 70 000 
nya jobb i Storbritannien. 
Men det övertygar inte 
fracking-motståndarna, 
som menar att metoden 
orsakar vattenförorening-

ar, bland annat i dricksvat-
ten, och att den kan orsaka 
jordbävningar.
Det finns också en oro 

bland husägare att värdet 
på deras hus ska minska.
Flera brittiska kändisar 

har gett sitt stöd till kam-
panjen mot fracking, bland 
annat designern Vivienne 
Westwood och komikern 
Russell Brand. Och parla-
mentsledamoten Caroline 
Lucas från det Gröna par-
tiet hör till dem som gri-
pits vid demonstrationer-
na i Balcombe.

Vid landsvägen  i Balcombe 
står Adam Cordell. Han är 
en miljöaktivist som själv 
bor i närheten av Bal combe 
och har deltagit i protesten 
i tre veckor.
– Under tiden jag har 

varit här har vi gjort allt 
vi kan för att med fredliga 
metoder stoppa Caudril-
la. Vi har stoppat lastbilar, 
limmat fast oss i stängsel 
och parkerat gamla brand-

STORBRITANNIEN · FRACKING

Här rasar striden som kan  splittra folket

”Vi har stoppat 
lastbilar, lim-
mat fast oss 
i stängsel och 
parkerat gam-
la brandbilar 
framför grin-
darna till frack-
ing-området.” 
Adam Cordell, miljöaktivist som 
bor i närheten av Balcombe.

1. Flera kändisar har gett sig in i debatten om fracking, här designern Vivienne Westwood. 2 & 4. Demonstrationerna i Balcombe har ibland blivit hetsiga, och många demonstranter har gripits. 3. Leah Doherty tycker att                     det finns för många faror med fracking och är orolig för att det ska förstöra natur
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FAKTA

Hydraulisk  spräckning, 
eller fracking
■ Hydraulisk spräckning, frack-
ing på engelska, är en metod för 
att utvinna fossila bränslen som 
naturgas.

Processen går ut på att man 
borrar ett hål i marken och un-
der högt tryck sprutar in stora 
mängder vatten blandat med 
kemikalier. 

Det skapar sprickor i de gas-
rika skifferlagren under marken 
och frigör på så sätt naturgas 
som leds upp till ytan.
■ Det talar för: Förespråkarna 
för metoden menar att det är 
ett billigt sätt att utvinna gas, 
som i sin tur ger konsumenterna 
billig el. 
■ Det talar emot: Motstån-
darna menar att metoden kan 
förorena grundvattnet – och att 
den kan orsaka jordbävningar.

■ I Sverige? I våras röstade 
Sveriges riksdag nej till en mo-
tion som ville förbjuda fracking 
i Sverige, istället avvaktar man 
direktiv från EU.

Källa: BBC, The Independent, 
The Telegraph
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A
llt talar för att Norges statsminister Jens Stol-
tenberg går mot ett svidande nederlag när 
norrmännen går till stortingsval den 9 sep-
tember.

Enligt alla opinionsundersökningar föredrar de norska 
väljarna en borgerlig regering.

Därför lär Norges nästa statsminister heta Erna Solberg, 
52-årig høyrepolitiker från Bergen. Men just nu kretsar all 
valdebatt kring vilka partier som kommer att sitta med 
i hennes borgerliga ministär.

Jens Stoltenberg försöker desperat locka till sig väljare 
genom att påpeka att den som röstar på något av de tre 
rödgröna partierna åtminstone vet vem de röstar på.

Inte ens de borgerliga partiledarna själva vet hur en 
kommande borgerlig regering kan se ut. Det avgörs av de 
förhandlingar som inleds så snart valresultatet står klart.

Om Erna Solberg själv får bestämma  kommer hon att leda 
en borgerlig fyrklöver som består av Høyre, Fremskritts-
partiet (FrP), Kristeligt folkeparti (KrF) och liberala 
Venstre.

Om KrF-ledaren Knut Arild 
Hareide och Venstreledaren 
Trine Skei Grande får sin vil-
ja igenom kommer de att sit-
ta med i en trepartikoalition 
– för att hålla Fremskrittspar-
tiet utanför regeringen.

Om FrP-ledaren Siv Jensens 
önskedröm slår in kommer 
hon att sitta med i en ”blå-
blå” regering tillsammans 
med Høyre.

En sådan konstellation har 
länge varit en teoretisk möj-
lighet. Enligt de flesta opinionsmätningar sympatiserar 
mer än hälften av de norska väljarna med Høyre eller 
Fremskrittspartiet.

Det starka stödet lär dock inte hålla i sig fram till val-
dagen. Enligt en opinionsmätning som publicerades igår 
har de två partierna nu ”bara” 44,5 procent av norrmän-
nen bakom sig.

De båda mittenpartierna, KrF och Venstre,  har i valrörel-
sen tagit avstånd från FrP-ledaren Siv Jensens populistiska 
politik och främlingsfientliga retorik. I måndags offentlig-
gjorde de en lista på femton punkter över frågor där de 
står helt eniga.

De anser att de borgerliga i sin regeringspolitik måste 
säga nej till oljeborrning i de känsliga vattnen utanför Lo-
foten och nej till betyg i lågstadiet, men ja till grön skatte-
växling och till en mer human behandling av asylsökande.

Det är ståndpunkter som är omöjliga för Siv Jensen att 
acceptera. Och det tänker hon knappast göra under själ-
va valrörelsen.

Därför lär stortingsvalets viktigaste ögonblick  uppstå ef-
ter valet. Hur angelägen är Siv Jensen att vika sig för att 
sitta i samma regering som de båda mittenpartierna? Vil-
ka av Siv Jensens hjärtefrågor är KrF och Venstre bered-
da att godta för att skapa en bred regeringskonstellation?

Regeringsbildningen är dock inte beroende av full enig-
het. Norrmännen är vana vid minoritetsregeringar.

Erna Solberg kan mycket väl komma att leda en blå-blå 
minoritetsregering eller en trepartikoalition med passivt 
stöd från Fremskrittspartiet.

Efter valet: 
vem tar vem?

Norges nästa statsminis-
ter heter troligen Erna 
Solberg. Men vem får hon 
sällskap av i regeringen?  
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bilar framför grindarna till 
fracking-området. Vi vill 
göra Cuadrillas jobb så 
olönsamt som möjligt.

Enligt Adam Cordell 
handlar kampen i Balcom-
be om att stoppa ett av de 
värsta miljöhoten i dag.

– Om vi inte lyckas stop-
pa det här nu så tror jag att 
vi kommer att se samma 
sorters demonstrationer 
som vi såg före Irakkriget. 
Miljoner människor kom-
mer att ge sig ut på gator-
na för att demonstrera mot 
fracking.

I Balcombes centrum  möts 
lokalbefolkning och de-
monstranter.

– Titta på dem, säger Paul 
Scott som bor i närheten av 
Balcombe, om demonstran-
terna.

– Inte en enda av dem 
kommer från Balcombe. 

Här rasar striden som kan  splittra folket
De gör en höna av en fjäder. 
Själv undrar jag om risker-
na har överdrivits en aning.

Men alla håller inte med. 
Doreen Scates är rädd för 
att diskussionen kommer 
att dela byn i två läger.

– Demonstranterna gör 
ingen skada. Jag och min 
man hälsade på dem, det 
de gör är lagligt, de är arti-
ga och intelligenta. De har 
utmålats som en grupp hip-
pies som inte bryr sig om 
oss, men de bryr sig verkli-
gen, säger hon.

Leah Doherty tycker att                     det finns för många faror med fracking och är orolig för att det ska förstöra naturområden och jordbruksområden. FOTO: GARETH FULLER/AP
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