FORFATTERNES KLIMAAKSJON § 112
ÅRSMELDING for perioden 20. april 2015 – 2. mai 2016
VIRKSOMHETEN I 2015 var særlig preget av to begivenheter, den globale folkelige mobiliseringen før FNs
forhandlinger om en ny klimaavtale i Paris i desember 2015, og forberedelse av et klimasøksmål mot den
norske stat dersom regjeringen deler ut 57 nye tillatelser til oljeleting i Norskehavet, Barentshavet og helt opp
til iskanten i 2016. Klimasøksmålet tar utgangpunkt i Grunnlovens §112 som Forfatteres klimaaksjon bygger
sitt formål på :

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.
Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for
etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep
i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

HJEMMESIDEN www.forfatternesklimaaksjon.no
Hjemmesiden er foreningens ansikt utad og største
faste tiltak. Hjemmesiden ble opprettet august
2013 som en forfatterdugnad, redigeres etter
redaktørplakaten og med en publisistisk linje som
følger FKAs formålsparagraf. Hjemmesiden har
vokst betydelig i bredde og omfang som
publiseringsarena for skribenter. Samlet har
hjemmesiden publisert flere hundre tekster i alle
sjangre, hvorav svært mange er skrevet for

nettsiden, enten som ledd i de faste ukentlige
publiseringene, eller som del av det Fritt Ordstøttede prosjektet «På vei til Paris» og
intervjuserien «Menneske, litteratur og klimakrise».
Utviklingen i besøk på hjemmesiden og leseroppslutningen er formidabel, og redaksjonens
sammensetning sikrer stor faglig bredde og et
solid internasjonalt nettverk. Se forøvrig egen
årsmelding fra www.forfatternesklimaksjon.no

AKSJONER OG SEMINAR
Skriftaksjonen «På vei til Paris»
Handlingsplanens pkt. 1: Styret skal sluttføre

skriftaksjonen «På vei til Paris» i samarbeid
med redaksjonen for nettsiden.

Nettsideredaktør & initiativtaker Freddy Fjellheim
har formulert hensikten med skriftaksjonen slik: «Vi
ville undersøke hvordan politiske og vitenskapelige
fakta fremstår når forfatterne formulerer de
menneskelige konsekvensene og aspektene ved
klimakrisen.» Deltakerne ble oppfordret om å

skrive på bakgrunn av FNs klimapanels
synteserapport og rettet mot klimatoppmøtet
COP21 i Paris desember 2015. Det ble produsert 14
tekster: fra Inger Elisabeth Hansen, Tone Hødnebø,
Gro Dahle, Kirsti Blom, Wera Sæther, Knut Nærum,
Tina Åmodt, Sigrid Sandberg, Erlend O Nødtvedt,
Erland Kiøsterud, Arne Johan Vetlesen, Erik
Martiniussen, Bård Lahn og Erik Reynert. Tekstene
sprer seg fra det lyriske & fabulerende via det
analytiske & didaktiske til det handlingsorienterte.

Fritt Ord bevilget kr. 160.000 til manusutvikling og
debatt-arrangementer. Samtlige tekster ble
publisert på Forfatternes klimaaksjons nettside. Et
utvalg er også publisert i Klassekampen og
Dagsavisen. Bokutgivelse sammen med andre
tilsvarende tekster vurderes også. Skriftaksjonen
omfattet også to åpne møter på Litteraturhuset:

Kickoff-møte 09.03.15: Programmet omfattet
prolog v/ Sidsel Mørck og innlegg v/ klimarådgiver
Erlend Hermansen, klimaforsker Øivind
Hodnebrog, klimarådgiver Bård Lahn og forfatter
Bård Isdahl. Innleggene ble etterfulgt av
plenumsdiskusjon. Møteleder var forfatter Thor
Sørheim.
Avsluttende møte 22.10.15: Programmet omfattet
Knut Nærums tekster projisert på lerret, innledning
v/ Freddy Fjellheim og opplesning av tekstene fra
Tina Åmodt, Inger Elisabeth Hansen, Gro Dahle,
Erik Martiniussen og Bård Lahn. Torgeir Rebolledo
Pedersen og Rolf-Erik Nystrøm framførte en
klimaopera med libretto av TRP. Et politikerpanel
med representanter fra Høyre, Senterpartiet,
Venstre og Miljøpartiet De grønne svarte på
spørsmål rundt norsk oljepolitikk og grønne
arbeidsplasser. Møteleder og politikerutspørrer var
Andreas Ytterstad.

Klimaopera

framhever kunstens rolle, bl.a slik: « I korthet –

Folkets klimamarsj
Handlingsplanens pkt.4: Styret skal delta aktivt

i Klimavalgalliansen frem mot lokalvalget 2015
og klimatoppmøtet i Paris 2015

kunsten er, både som prosess og produkt, en sterk
kraft som bidrar til å bygge mektige
folkebevegelser.»

Klimavalgalliansen maktet ikke å gjennomføre
felles nasjonale arrangement knyttet til
kommunevalget 2015. FKA valgte å konsentrere
arbeidet sitt om forberedelse av den norske delen
av «Global Climate March» den 28 november.

Kunstnernes samarbeidsgruppe for Folkets
Klimamarsj i Oslo var Skuespillerforbundets Hauk
Heyerdahl, CANs Marius Kolbenstvedt, Nina
Ossavy og Liv Nome samt Mette Newth og Bård
Isdahl fra FKAs styre.

Et 50-talls organisasjoner sto bak Folkets
klimamarsj, som ble arrangert i et titalls byer fra
Hammerfest til Kristiansand. FKA samarbeidet med
CAN - Concerned Artist Norway, andre kunstnere
og arkitekter om en kunstnerseksjon i Folkets
klimamarsj i Oslo. Kunstnerne markerte at Norge
har medansvar for en av klodens viktigste, mest
verdifulle og sårbare områder – Arktis - med
parolen HANDS OFF THE ARCTIC. FKA-medlemmer
og kunstnere over hele landet ble oppfordret til å
bruke vår parole eller foto av forfattere og
kunstnere som ble tatt utenfor Operaen i Oslo
noen dager før marsjen og sendt til nasjonale og
internasjonale nettsider. Arrangørene av verdens
største klimamarsj Peoples Climate March 2014,

Grunnloven og Arktis
Seminaret, som ble arrangert 30. september i
Universitetets Gamle Festsal i Oslo og var åpent for
alle interesserte, var et samarbeid mellom Juridisk
fakultet, Forskergruppa selskaper, samfunn,
marked og miljø og organisasjonene bak
oppropet, deriblant FKA. Innledere var bl.a.
jusprofessor Beate Sjåfjell og høyesterettsadvokat
Pål Lorentzen, som begge i artikler, kronikker og
bokbidrag har argumentert for at 23.
konsesjonsrunde er grunnlovsstridig. Seminaret
skulle informere om søksmålet som et initiativ til å
samle og synliggjøre motstanden mot oljeboring i
Arktis i de brede samfunnslag.
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Kunstnernes klima-aksjon

Merchants of Doubt

Shells oljeutvinning hadde lenge påført Ogoniland
alvorlige miljøskader og folket der store
helseskader og menneskeretts-brudd.

13. oktober ble filmen Merchants of Doubt vist på
Gimle kino i Oslo med innledende foredrag av Dr.
James Hansen, forsker, aktivist og ekspertvitne i
mange av klimasøksmålene reist av amerikanske
ungdommer mot delstater. I et åpent brev i
Aftenposten skrev han i oktober til statsminister
Solberg og advarte mot oljeboring i Arktis og
regjeringens utlysing av 57 nye letetillatelser opp
til den arktiske iskanten. FKA arrangerte visningen i
samarbeid med Oslo Dokumentarkino/Human
Rights Human Wrongs’ Doc Film Fest, og Gimle ble
utsolgt. Filmen ga et innblikk i hvordan man
trenerer klimasaken ved å så tvil om den, og etter
visning var det en spørsmålsseanse med Hansen
på podiet.

Seminaret 11. november i Fafos lokaler ble
arrangert av Norsk PEN i samarbeid med Fafo,
Forfatternes klimaaksjon §112, Fellesrådet for
Afrika, Bistandstorget og Noragric –International
Environment and Development Studies ved NMBU
– Norges Natur og biovitenskapelige universitet.
Innledere var bl.a. den nigerianske miljø- og
menneskerettighetsaktivisten og poeten Nnimmo
Bassey, journalisten og antropologen Anne Hege
Simonsen, seniorforsker ved Fafo Mark Taylor,
leder for International PENs Writers in Prisoncommittee Salil Tripathi, jussprofessor Beate Sjåfjell
og direktør Heidi Finskas, KLP.

Oil, climate and human rights – The
Legacy of Ken Saro Wiwa

Seminarets hovedspørsmål var: Hva er lærdommen
fra Ogonilands menneskeskapte tragedie? I 2011
kom FN med en knusende konklusjon i rapporten
om miljøskader i Ogoniland (UNEP Environmental
Assessment of Ogoniland.) UNEP slo fast at etter
50 år med olje-utslipp og forurensninger, trengte
Ogoniland verdens mest omfattende og langvarige
opprensning, og prisen må Nigeria og Shell betale.
Men så sent som august 2014 hadde lite skjedd.
Norge har aksjer i Shell Nigeria gjennom Statens
pensjonsfond utland.

10 november 2015 var det 20 år siden den
nigerianske forfatteren, miljø- og menneskerettsaktivisten Ken Saro Wiwa tapte kampen mot Shells
miljøforbrytelser i Ogoniland. Sammen med åtte
andre aktivister ble han hengt i oljehovedstaden
Port Harcourt mens oljeselskapene, inkludert
Statoil, stilltiende fulgte med. Denne brutale
handlingen fra den nigerianske militærjuntaens
side ble den endelige vekker for politikere, miljøog menneskerettighetsaktivister verden over.
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LØPENDE ARBEID
Foreningen Grunnloven §112

Stortinget vil ha en ny og helhetlig revidering av
forvaltningsplanen.

Den 9 januar 2014 arrangerte FKAs styre et åpent
seminar i Forfatternes Hus med temaet: «Er

I september ble Foreningen Grunnloven § 112
stiftet, med 8 parter (organisasjonsrepresentanter)
som medlemmer. Dette er en paraplyorganisasjon
med et mandat om å beskytte grunnlovens
miljøparagraf. Leder er Aleksander Melli, og
medlemmer er Greenpeace, Spire, Natur og
Ungdom og en rekke andre aktører. Søksmålet
mot statens utlysning av 23. konsesjonsrunde for
boring etter olje i Barentshavet, som ble annonsert
for et år siden, har fått navnet Klimasøksmål: Arktis.
Foreningen Grunnloven § 112 har siden stiftelsen
avholdt jevnlige møter og gitt informasjon til de
20-talls organisasjonene og enkeltpersonene som
støtter søksmålet, med lansering av nettsiden
www.112aksjonen.no i september, der folk kunne
signere oppropet. Det ble raskt støttet av over
2000 personer. Nå jobbes det for å få i gang en
egen crowdfundingside som vil lanseres så snart
oljeministeren utlyser konsesjonene.

Grunnloven § 110b et rettslig hjelpemiddel for å
tvinge Statoil ut av tjæresand?» .
Høyesterettsadvokat og styreleder i Norsk
Klimastiftelse Pål Lorentzen innledet om paragraf
110b som «miljøets generalklausul».
Den 15 mai 2014 ble spørsmålet om grunnloven
som virkemiddel i klimakampen - om staten kan
saksøkes fordi den ikke ivaretar borgernes rett til
et levelig klima - drøftet på konferansen
«Grunnlovens miljøparagraf 110b: Fra ord til
handling?». Arrangører var Forskergruppen
Selskaper, markeder, samfunn og miljø ved Det
juridiske fakultet ved UiO i samarbeid med bl.a
Forfatternes klimaaksjon. Kort tid før konferansen
endret Stortinget Grunnlovens § 110b til 112, og
paragrafens innhold ble skjerpet. På
Kapittelfestivalen i september 2014 arrangerte
festivalen, FKA og Norsk PEN et flerdelt program
med et fiktivt søksmål mot staten og debatt om
det etiske ansvaret for å sikre etterslekten et sunt
miljø.

Det er første gang en så stor anlagt klimasak vil bli
prøvd for retten i Norge. Vi har noen andre saker
fra utlandet å bygge på. I juni 2015 kom to viktige
rettslige klimaseire, den ene er den såkalte
Urgenda-dommen i Nederland, den andre i staten
Washington i USA. Tingretten i Haag ga
miljøstiftelsen Urgenda og ca. 900 enkeltpersoner
medhold i at staten må styrke tiltakene for å
redusere klimautslippene i Nederland og påla
myndighetene å redusere klimagassutslipp med 25
prosent innen 2020. Videre slo retten fast at
Nederland har en selvstendig juridisk forpliktelse
overfor sine borgere, uavhengig av hva statene blir
enige om i internasjonale forhandlinger. I staten
Washington vant åtte mindreårige, støttet av
organisasjonen Our Childrens’ Trust en viktig seier.
Miljømyndighetene, Washington State Department
of Ecology, ble pålagt å formulere en rettslig
standard for å redusere klimagassutslipp, samt å
rapportere til domstolen innen 8. juli om hvordan
en standard kan formuleres som ivaretar
ressursene til beste for framtidige
generasjoner. Les om: «Youth Win Unprecedented

I februar 2015 tok FKA og en rekke organisasjoner
initiativ til et opprop mot regjeringens utlysing av
57 nye letetillatelser helt opp til den arktiske
iskanten. Oppropet varslet et mulig søksmål
dersom regjeringen ikke avlyser denne 23.
konsesjonsrunden. I alt 18 organisasjoner og
ungdomspartier og 200 inviterte personer støttet
oppropet, deriblant mange FKA-medlemmer samt
sju tidligere statsråder fra ulike partier. Oppropet
ble sendt regjering, stortingsrepresentanter og
relevante komiteer før Stortinget debatterte
Stortingsmelding nr. 20 «Oppdatering av

forvaltningsplanen for Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten med oppdatert
beregning av iskanten». Den 27 april viet
Dagsavisen fem sider til oppropet mot
grunnlovsstridig oljeaktivitet i Arktis. Oppropet var
første ledd i forberedelsen av et mulig
klimasøksmål mot staten. Den 11 juni behandlet
Stortinget St.meld.nr. 20. Flertallet i energi- og
miljøkomiteen stemte mot meldingen og
returnerte den til regjeringen med beskjed om at

Decision in Washington Climate Change Lawsuit!»
på http://ourchildrenstrust.org/
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Foreningen Grunnloven § 112 ønsker at søksmålet
skal øke bevisstheten om klimaet i Arktis og bli en
folkebevegelse, og at samtlige medlemmer i de
representerte organisasjonene vil sette i gang sine
egne aksjoner. Saken vil vekke internasjonal
interesse, et par av medlems-organisasjonene har
også varslet at de vil “kjøre” saken internasjonalt.
Oljeboring i Arktis er ikke bare et nasjonalt
anliggende, Foreningen Grunnloven § 112 anser
spørsmålet som internasjonalt. Som en av
foreningens åtte stiftere, vil medlemmene i FKA få
informasjon om søksmålet så snart konsesjonene
er gitt, når crowdfunding og overrekkelse av
søksmål vil skje. Astrid Nordang har representert
FKA i «Stopp oljeboring i Arktis»-aksjonen og ble i
september 2015 valgt inn i styret i Foreningen
Grunnloven § 112.

få den norske regjeringen til å spille en aktiv og
progressiv rolle for å til en sterk klimaavtale og
ambisiøse bærekraftsmål i løpet av 2015. Både
nasjonalt og internasjonalt satte kampanjen unge
mennesker i front.

19.januar 2016 arrangerte Foreningen Grunnloven
§112 og Klimafestivalen 2016 den åpne
rundebordskonferansen «Klimasøksmål mot

Handlingsplanens pkt. 5.b: Det overlates til det

sto bl.a. presentasjoner av aktuelle internasjonale
rettsaker ved Agnes H. Lindberg Concerned
Students juss og samtale mellom Our Children’s
Trusts direktør Julia Olson og professor Beate
Sjåfjell . Dessuten en diskusjon med bred
tverrfaglig representasjon: «Flere aktører går i 2016

Styret og nettredaksjonen har hatt løpende
kontakt og samarbeid med Free Word Centre i
London. Høsten 2015 samarbeidet nettsidene til
Free Word og Forfatternes klimaaksjon om
gjensidig publisering av utvalgte tekster. 5 norske
poeter ble publisert i november/desember i Free
Words program «Living dangerously, Stories of
Climate Change.” knyttet til Free Words egen
lansering av tekster med tilknytning til FNs
klimaforhandlinger (COP21) i Paris. Cathrine
Grøndahl ble gjendiktet av Roger Greenwald,
Steinar Opstad av Ingvil Burkey, Terje Dragseth av
Annabelle Despard, Gro Dahle av Deborah Dawkin,
og Erik Skuggevik og Inger Elisabeth Hansen ble
gjendiktet av May-Brit Akerholt. Disse ble også
publisert på FKAs nettside. Poetene lot Free Word
vederlagsfritt publisere tekstene, og gjendikternes
rimelige honorar ble dekket av Norsk
Oversetterforening og NORLA. Mette Newth har
representert FKAs styre i dette samarbeidet.
https://www.freewordcentre.com/blog/2015/11/no
rwegian-writers-climate-campaign-112/

Da Action 2015 ble lansert i Norge den 15. januar
2015 møtte to av vinnerne av FKA/Foreningen !Les
nasjonale skrivekonkurranse for ungdom, Marie
Måge (14) fra Bærum og Ylva Bergene (15) fra
Tyrifjord og 13 andre ungdommer statsminister
Erna Solberg. Ungdommene krevde at Norge
jobber for å sikre en bærekraftig framtid. Lignende
møter mellom ledere og femtenåringer fant sted i
mange andre land samme dato. Informasjon om
FKAs nettside har blitt spredt via kampanjen.

Internasjonalt forfattersamarbeid
kommende styre å definere og utvikle et
samarbeid med Free Word Centre og Weather
Stations, eventuelt i samarbeid med andre
norske interessenter.

staten. Arktis og Grunnlovens grenser:
Utfordringer, strategier og internasjonale
erfaringer» i Litteraturhuset i Oslo. På programmet

sammen om å reise klimasøksmål for å stoppe 23.
konsesjonsrunde. Hvilke utfordringer byr det på
når Grunnlovens § 112 forsøkes operasjonalisert
for første gang? Hvilke andre anvendelsesområder
kan §112 få på sikt? Hva kan rettslig prøving av 23
konsesjons-runde i Arktis bety i samfunnets debatt
om norsk klimapolitikk i nasjonalt og globalt
perspektiv? Innledere var advokat Cathrine
Hambro, professor Inge Lorange Backer og
professor Jørn Sunde.

Action 2015
Handlingsplanens pkt. 5.a: Styret skal bidra og

synliggjøre FKA i Action 2015 frem mot
toppmøtet i Paris.

Action 2015 var en global nettbasert bevegelse
dannet av 1000 organisasjoner i mer enn 120 land.
Kampanjen krevde at verdens ledere måtte bli
enige om å utrydde ekstrem fattigdom, forhindre
farlige klimaendringer og takle ulikhet på årets to
FN-toppmøter. Målet for Action/2015 i Norge var å

Broen til framtiden
FKAs styre har ikke tatt opp spørsmål om mulig
samarbeid med ledelsen av konferansen «Broen til
framtiden» i år.
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ORGANISASJONEN FKA § 112
Handlingsplan pkt.3: Det er ønskelig å

Nettstedet er foreningens største og mest
ressurskrevende prosjekt, også økonomisk. Styrets
forbruk forøvrig er ytterst beskjedent, takket være
ulønnete tillitsverv, null driftsutgifter og praktisk
samarbeid med andre aktivistorganisasjoner.

aktivisere flere forfattere i aksjonen. Styret skal
derfor jobbe for å rekruttere flere forfattere
som medlemmer og engasjere medlemmene til
å være mer aktive, både i styret, på nettsiden
og på ulike arrangementer. Styret og
redaksjonen vil arbeide for å opprette en
forfatterpool i klimasakens tjeneste.

FKAs eneste faste inntekt er
medlemskontingenten, som i tre år har stått
uendret på kr. 100,-. I perioden 2013- 2016 fikk
FKA innvilget flere søknader om prosjektmidler fra
eksterne institusjoner, (se tidligere årsmeldinger)
samt honorarstøtte fra flere skribentorganisasjoner. I inneværende periode har FKA
mottatt prosjektstøtte fra Fritt Ord til skriftaksjonen
«På vei til Paris» og nettsideredaksjonens
journalistaksjon, samt støtte fra Norsk
Oversetterforening og NORLA til oversetterhonorar
i forbindelse med publiseringen av fem norske dikt
i Weather Stations/Free Word Centre serie «Living
Dangerously, Stories of Climate Change». Fra et av
våre egne medlemmer, Jostein Gaarder, mottok
FKA i 2015 en generøs pengegave som kom meget
godt med i en anstrengt og usikker økonomi, der
hovedproblemet ikke er løst: å sikre selve driften
av nettstedet på kort og lang sikt.

Medlemsantallet har i perioden økt fra 134 til 150.
Medlemmene har vært invitert til alle aktiviteter i
regi av FKA med og uten samarbeidspartnere.
Oppslutningen var særlig god om underskriftskampanjen mot oljeboring i Arktis og
aktiviteter knyttet til denne sentrale saken.
Styret har vært lite aktivt i verving av nye
medlemmer og tilstedeværelse på ulike litterære
arrangementer rundt om i landet. Styret har heller
ikke hatt kapasitet til å iverksette forslaget om
opprettelse av en forfatterpool i klimasakens
tjeneste.
Årsmøtet ble avholdt 28.april 2015. 14
medlemmer var til stede. Møtet vedtok reviderte
vedtekter med ny § 14 som omhandler nettsiden.
Ny styreleder ble Hilde Hagerup, og styremedlemmer ble Elisabeth Eide, Bård Isdahl, Astrid
Nordang, Mette Newth og Thor Sørheim.

Handlingsplanens punkt 2 har lenge vært en
prioritert oppgave for både styre og redaktør, og
mye tid brukes på å søke støtte og/eller
profesjonelle råd, ikke minst i bokbransjen selv. Å
få dekket driftsutgifter fra statlige eller private
kilder som Fritt Ord synes umulig. Det innebærer
at nødvendige utgifter som honorar til skribenter,
til redaktør og redaksjonssekretær, fortsatt er langt
unna rimelige nivå. Samtidig ser redaksjonen
behov for utvidelser, f.eks. med nye kategorier som
kritikk, forbedring av kategorien billedkunst, og
ikke minst for designmessig fornyelse og grafisk
tilrettelegging. Redaktør, forfattere, redaksjon og
administrasjon nedlegger en formidabel innsats i
utviklingen av forfatternesklimaaksjon.no, en
innsats FKAs grastisarbeidende styre har gjort sitt
beste for å følge opp, men vi har ikke hatt
tilstrekkelige ressurser til både å ivareta
oppfølgingen av nettsiden, realisere andre
prosjekter og aksjoner, holde løpende kontakt med
medlemmene m.m. Nettsidens økonomiske

Styret. Etter at den nyvalgte lederen trakk seg på
styrets første møte av kapasitetsmessige grunner,
etablerte styret et arbeidsutvalg bestående av Bård
Isdahl, Mette Newth og Thor Sørheim, som har
ledet driften i hele virksomhetsperioden. Thor
Sørheim har hatt eneansvar for regnskap for styret
og redaksjonen. Hilde Hagerup har vært vara til
styret inntil hun ba seg fritatt medio mars 2016.
Styret har hatt 7 møter i perioden. Redaktør Freddy
Fjellheim har deltatt på de fleste styremøtene uten
stemmerett. Ingen medlemmer av det sittende
styret stiller til gjenvalg.

Økonomi
Handlingsplanens pkt. 2: I samarbeid med

redaksjonen skal styret jobbe for å sikre
langsiktig finansiering av nettsiden.
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situasjon har følgelig blitt en har blitt et stort
problem og en belastning både for styret og
redaksjonen.

foreslå endinger i dagens oppgaver og vurdere
ulike modeller for organisering.»
Til grunn for arbeidet la utvalget formelle
dokumenter fra FKA, skriftlige innspill fra
styremedlemmer og nettsidens redaktør, dessuten
samtaler med enkelte forfattere innenfor og
utenfor FKA. I januar 2016 leverte utvalget en
meget kritisk rapport, som langt på vei bekrefter
mangler og svakheter som styret selv framhevet i
mandatet, og gir en ekstern støtte til styrets
endringforslag for årsmøtet:

For å bidra til noe tryggere grunnlag for nettsidens
drift i 2016 har styret besluttet å foreslå for
kommende årsmøte at foreningens eneste faste
inntekt – kontingenten for nå 150 medlemmer –
dobles i 2016 til kr.200 og at midlene uavkortet går
til drift av nettsiden.

Evaluering av Forfatternes
klimaaksjon.

Kritikken konkretiseres i tre hovedpunkter: FKA har
ikke klart å 1) etablere seg som en kjent aksjon
med synlige aksjoner og arrangement, verken i
offentligheten eller internt i forfattermiljøet, 2)
framstå som en særegen forfatterorganisasjon
forskjellig fra andre klimaorganisasjoner, 3) gjøre
bruk av medlemmenes / forfatteres ressurser i den
offentlige samtalen.

Handlingsplanens pkt. 6: FKA er en meget ung

organisasjons som fortsatt har et stykke igjen
før organisasjonen selv og kommunikasjonen
med medlemmer og omverdenen er god nok.
Selvkritisk utvikling må bli en viktig oppgave
for styret i virksomhetsperioden.

Forfatternes klimaaksjon §112 er unik, både i
nordisk og internasjonal sammenheng. Desto
viktigere er det å være åpen for at verken en
organisasjonsform eller aksjonsform er den endelig
rette. I juni 2015 varslet styret medlemmene om at
et utvalg utenfor styre og redaksjon ville bli bedt
om å gjennomgå organisasjonen og fremme
forslag i løpet av høsten. I september nedsatte
styret et utvalg bestående av Mette Karlsvik, Bjørn
Ingvaldsen og Bård Lahn.

For at FKA skal kunne bli et tydeligere forum for
forfattere som fungerer som varslere om
myndighetenes svikt i klimaarbeidet, foreslår
utvalget i hovedsak følgende endringer: 1)
Utvidelse fra en ren forfatterorganisasjon til
tverrkunsterisk samarbeid, 2) Mer aktiv involvering
av medlemmene gjennom desentralisering, 3) Et
organisatorisk skille mellom medlemsorganisasjon
og nettside. Utover dette leverer utvalget ingen
tydelig anbefaling. Styret mener rapporten peker
på viktige utfordringer, men at undersøkelsen
kunne vært basert på flere samtaler og
undersøkelser, ikke minst av nettsidens funksjon
og utbredelse.

I mandatet til utvalget heter det bl.a.: «Forfatternes
klimaaksjon har høye ambisjoner, og forfattere
flest er sannsynligvis meget klar over klimatrusselens omfang og alvor. Likevel strever FKA i
sin nåværende form med å mobilisere aktivister og
styremedlemmer blant forfatterne, både innenfor
skjønnlitteratur og sakprosa / journalistikk. […]
Klimakampen trenger forfatterne i ulike posisjoner.
Hvordan kan FKA organisere seg slik at atskillig
flere forfattere finner deltakelsen utfordrende, og
effekten av vårt arbeid blir optimal, det vil si at vi
når mange mennesker med uttrykksformer og
innhold som skiller seg fra det vanlige
mediespråket (kanskje også den vante litteraturen)
og som distribueres på effektive måter? Det er på
denne bakgrunn FKAs styre ber et eksternt utvalg
vurdere FKAs virksomhet til nå, med sikte på å
fremme forslag som kan tjene FKAS formål og
intensjoner framover. Utvalget vil stå fritt til å

Styrets forslag til handlingsplan for
2016 – 2017
Styret i FKA foreslår å tydeliggjøre overfor
medlemmer og offentligheten at organisasjonen
består av to hovedelementer:
 En nettside som redigeres etter
redaktørplakaten og hvor redaktøren
samarbeider med et redaksjonsråd.
 Et styre som er prosjektorientert i langt større
grad enn nå, og har styremedlemmer fra flere
deler av landet enn Oslo-området. Styret skal
initiere og koordinere aksjoner, oppfordre
medlemmer til å være aktive og delta i viktige
klimakamper, som kampen mot oljeboring i
Arktis.

7

All aktivitet vil foregå under FKAs paraply, og det
forutsettes at styre og redaksjon samarbeider på
områder hvor det er naturlig, og hvor partene har
gjensidig behov for samarbeid. Styret og
redaksjonen møtes i et begrenset antall styremøter
pr. år om saker som angår nettsiden.

FKAs nettside. Redaksjonen søker om midler til
egne prosjekter. Medlemskontingenten for 2016
skal gå til drift av nettsiden.
Hvis det skulle bli problemer med å velge et nytt
styre og virksomheten må legges på is, tilfaller
organisasjonens gjenværende midler nettsiden.

Styret bør fortsatt påta seg ansvaret for å årlig
søke forfatterorganisasjonene om driftsmidler til

Årsmeldingen ble avsluttet 4.april 2016
Styret i Forfatternes klimaaksjon §112
Elisabeth Eide, Bård Isdahl, Mette Newth, Astrid Nordang og Thor Sørheim.

REGNSKAP for perioden 01.04.15 – 31.03.16
INNTEKTER
Kontobeholdning pr.
Medlemskontingent pr. 14.03.16
Det norsk Samlaget
Gyldendal
Aschehoug
Dagsavisen
Klassekampen
Norsk oversetterf.
Gave
Renter
Til sammen
Sum inntekter
UTGIFTER
Møteutgifter
Honorar forfattere
Lønn redaktør
Lønn redaksjon
Utvalgsarbeid
På vei til Paris prosjekt
Sum utgifter
Overskudd i driften pr. 31.01.16

199974
2650
3000
3000
1000
3000
3000
3000
50000
155
68805
268779

16802
23000
62000
17640
3000
102449
224888
43891

Skjetten 04.04.16
Thor Sørheim
Kassererer
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