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Stopp grunnlovsstridig oljeboring i Arktis.                                                          
Kampen fortsetter.                                                                                                                                   

Kjære undertegner. 

Da regjeringen våren 2015 utlyste 57 nye letetillatelser i Norskehavet, Barentshavet og helt 
opp til den arktiske iskanten, tok vi som undertegner dette brevet initiativ til et opprop mot 
grunnlovsstridig oljeutvinning i Arktis. Her gjøres det klart at søksmål mot staten kan bli 
aktuelt.                                                                                                                                    
Oppropet ble undertegnet av 200 inviterte samfunnsengasjerte personer og18 
organisasjoner og politiske ungdomspartier. Det ble sendt til alle stortingsrepresentanter og 
regjeringen. Oppropet ble trykt i Dagsavisen den 27 april, og vakte en del mediedebatt.  

Da Stortinget den 11 juni behandlet stortingsmeldingen om oppdatert beregning av iskanten i 
Barentshavet, stemte flertallet i energi- og miljøkomiteen for å sendte den tilbake til 
regjeringen med beskjed om at Stortinget vil ha en ny og helhetlig revidering av forvaltnings-
planen. Selve utlysningen av 23. konsesjonsrunde ble ikke endret av Stortingets vedtak, men 
i alle fall noen av blokkene bør bli fjernet som følge av dette vedtaket.  

Vi som står bak oppropet tar ingenting for gitt, og kampen mot oljevirksomhet i Arktis 
fortsetter. Å avstå fra oljeleting i sårbare Arktis er et svært viktig bidrag fra det norske 
samfunnets side for å dempe den globale oppvarmingen. 

Grunnloven og Arktis;  nettside, seminar og ny forening.                                                      
Nå lanserer vi nettsiden www.112aksjonen.no  og oppfordrer alle til å undertegne oppropet. 
Samtidig forberedes stiftelsen av Foreningen for Grunnlovens § 112, som vil bli etablert i 
forbindelse med det åpne dagseminaret «Grunnloven og Arktis». Seminaret holdes i UiO 
Gamle Festsal den 30. september. Hovedtema er hva § 112 betyr for olje- og gassutvinning i 
Arktis. Seminaret er et samarbeid mellom Forskergruppa selskaper, markeder, samfunn og 
miljø ved Juridisk fakultet og organisasjonene bak oppropet. Program og påmelding finne du 
på  http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/seminarer-og-
konferanser/grunnlovsseminar-30.9.15/index.html    

Vi er ikke alene … 
Seint i juni kom to viktige dommer, en i Nederland og den andre i staten Washington i USA. 
Tingretten i Haag ga Miljøstiftelsen Urgenda medhold i at staten må styrke tiltakene for å 
redusere klimautslippene i Nederland, i tråd med vitenskapelige anslag. Samtidig slo retten 
fast at Nederland har en selvstendig juridisk forpliktelse overfor sine borgere, uavhengig av 
hva statene blir enige om i internasjonale forhandlinger.  Les: 
http://www.bbc.com/news/world-europe-33253772 

I staten Washington vant åtte mindreårige, støttet av organisasjonen Our Children’s Trust en 
viktig seier. Miljømyndighetene, Washington State Department of Ecology,  ble pålagt å 
formulere en rettslig standard for å redusere klimagassutslipp,  og 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 Decision in Washington 
Climate Change Lawsuit!» på  http://ourchildrenstrust.org/   

James Hansen til Oslo 13 oktober. 
Dr. James Hansen, en av verdens fremste klimaforskere og utrettelig klimaaktivist, har vitnet 
som ekspert i flere av sakene som føres på vegne av amerikanske ungdommer med støtte 
av organisasjonen Our Children’s Trust.  Den 13 oktober foreleser dr. Hansen for oss i Oslo 
om sitt arbeid og engasjement og om sin rolle som ekspertvitne for ungdommenes søksmål 
mot myndigheter i USA. Det skjer i forbindelse med Norges første visning av filmen 
«Merchants of Doubt". Mer informasjon om arrangementet kommer snart  på denne 
nettsiden: http://www.dokumentarkino.no/ 

Til sist, takk igjen for god oppslutning om å verne Arktis mot oljeutvinning. Vi setter stor, stor 
pris på at du eller din organisasjon hjelper oss å spre informasjon om underskriftskampanjen, 
kommende seminarer og andre aktiviteter. 

Vennlig hilsen Mette Newth,                                                                                                                  
for initiativtakerne: 

Høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen, forfatterne Aleksander Melli og Mette Newth, 
Greenpeace-leder Truls Gulowsen,  Norsk klimanettverk, Greenpeace Norge, 
Besteforeldrenes klimaaksjon, Natur og Ungdom, Concerned Students Juss, Framtiden i 
våre hender, Forfatternes klimaaksjon § 112 og Spire.   

 

 

 

 

 

  

 

 


