§112
Programoversikt
11.-23. november

§ 112: Klimasøksmål Arktis
Norgeshistoriens første klimarettssak pågår
i november. Fra 7. til 23. november vil det i den
forbindelse være en rekke arrangementer
med base på Kulturhuset i Oslo. Du kan
delta på alt fra konserter og kunstutstillinger
til paneldebatter, live-sendinger og klesbyttedag. Alt er gratis.
I midten av denne pamfletten finner du en
programoversikt, og på sidene rundt mer
informasjon om arrangementene.
I tillegg til arrangementene er også rettssaken åpen for publikum. Rettssaken føres
i hovedsalen i Oslo tingrett, og starter 14.
november kl 09:00. Rettssaken pågår alle
hverdager i perioden 14.-23. november fra
09:00-16:00. Vi håper å se deg både i rettssalen og på våre arrangementer.
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Om klimarettssaken:
I mai 2016 delte regjeringen ut nye tillatelser til oljeleting i sårbare områder i Arktis.
De åpnet for klimafiendtlig oljeutvinning
til tross for at vitenskapen er klar på at vi
allerede har funnet så mye olje, kull og
gass at vi kan forårsake katastrofale klimaendringer. Derfor har Greenpeace og Natur
og Ungdom saksøkt den norske staten for
brudd på Grunnlovens miljøparagraf § 112.
Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp
på vår side i saken.
Grunnlovens § 112 slår fast at borgerne har
rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en
natur der produksjonsevne og mangfold
bevares» og at staten skal iverksette tiltak
som sikrer denne retten. I tillegg står det at
«naturens ressurser skal disponeres ut fra
en langsiktig og allsidig betraktning som
ivaretar denne rett også for etterslekten».
Du finner mer informasjon om klimarettssaken på vår Facebook-side Klimasøksmål
Arktis og på www.klimasøksmål.no
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§ 112: Slå ring om Arktis
11. november kl.13:00 - 16:30
I Hovedrommet på Kulturhuset
Dette er en kunstnerdugnad for
Arktis som ønsker å bidra til debatten om norsk oljevirksomhet
med et familieprogram, opplesninger, kunstneriske innslag
og en dybdesamtale om Arktis’
betydning for et levelig klima på
jorda, og vårt felles ansvar.
Program:
Kl. 13:00-13:30 Fortellerstund
Birgitte Grimstad formidler fabler
fra Arktis
13:30-13:45 Billedkunst
13:45-15:00 Poesived Brit Bildøen, Gro Dahle, Liv Lundberg,
Torgeir Rebolledo Pedersen og
Astrid Nordang
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kl. 15:00-16:30 Dybdesamtale
Hva gjør Arktis for oss, og hva
kan vi gjøre for Arktis? Hva er det
viktigste som må formidles, bearbeides og forstås om Arktis nå?
Hvordan må vi leve og handle for
å ta vare på livet der? Hvordan
forholder vi oss til endringer? Hva
kan kunstnere bidra med?
WWF v/Nils Harley Boisen, rådgiver for Arktis og nordområdene,
innleder dybdesamtalen etterfulgt av Irmelin Gram-Hanssen,
AdaptationCONNECTS, UiO.
Torgeir Vassvik gir sin stemme i
samtalen gjennom musikk.
Det blir en åpen samtale mellom
forskere, kunstnere og andre
interesserte.
Arrangeres av Concerned Artists
Norway.

§ 112: Kvelden før kvelden med Tusvik og Tønne LIVE
13. november kl.18:00 - 20:30
I Hovedrommet på Kulturhuset
Kvelden før rettssaken starter
presenterer Greenpeace ved Truls
Gulowsen, Natur og Ungdom ved
Ingrid Skjoldvær og Bestreforeldrenes Klimaaksjon ved Steinar
Høiback sine forventninger til
rettsaken.
Deretter ser vi Norges største
stand-up-dronninger Sigrid Bonde

Tusvik og Lisa Tønne få temperaturen til å stige i Kulturhuset når
de entrer scenen med sitt show
kvelden før kvelden.
Fra podkastprogrammet sitt beskriver de seg slik: «Sigrid og Lisa er to
altfor frittalende komikere. Ett sted
må de få lov til å tømme seg, det er
blitt til Tusvik & Tønnes podcast.»
Vi gleder oss til en kveld vi sent vil
glemme med Tusvik og Tønne.
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§ 112: Første dag i retten + klimaendringenes ansikter
14. november kl.20:00 - 22:00
I Boksen på Kulturhuset
Første dag i retten er over, og
vi inviterer til en gjennomgang
av dagen med leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen,
leder i Natur og Ungdom, Ingrid
Skjoldvær og tidligere høyesterettsadvokat og representant for
Besteforeldrenes klimaaksjon,
Ketil Lund. De vil fortelle om
dagen, forventninger til de neste
to ukene med rettssak og det vil
være mulig å stille spørsmål fra
salen.
Etter vi har hørt om dagen i
retten snakker vi mer om kli-
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maendringenes påvirkning av
mennesker, med gjester fra
Stillehavsøyene og særlig klimarammede områder i Norge.
Klimaendringene påvirker folk
allerede i dag, og som våre
gjester har vi Samuela og Alisi
fra Fiji-øyene forteller hvordan
klimaendringene har påvirket
dem. Resten av panelet vil bli
presentert på Facebook-eventet
løpende.
20:00: Oppdatering fra retten
med Ketil Lund, Ingrid Skjoldvær
og Truls Gulowsen
20:30 Paneldebatt: Klimaendringenes ansikter med gjester fra Stillehavsøyene

§ 112: Andre dag i retten + klimaforskning
15. november kl.20:00 - 22:00
I Hovedrommet på Kutlurhuset
Vi går gjennom de største begivenhetene fra andre dag i retten
med jurist Lisa Marie Sundsbø
og snakker med den prisvinnende svenske skuespilleren Lena
Endre om hvorfor hun engasjerer
seg i klimasøksmålet. Avslutningsvis hører vi om forskningen
klimasøksmålet er bygget på, og

hvorfor det i et klimaperspektiv
ikke er forsvarlig å hente opp den
arktiske oljen.
20:00 Oppdatering fra retten med
Lise Marie fra Foreningen § 112
20:30 Sofasamtale med Lena
Endre
Oppdateringer om programmet
på dette arrangementet kommer
på Facebook.
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§ 112: Filmvisning: Thank you for the rain
16. november kl.20:00 - 22:00
I Laberatoriet på Kulturhuset
Ta med alle du kjenner og få med
deg den prisbelønte filmen om
Kisilu og hans kamp for
klimarettferdighet.
Thank you for the rain er dokumentaren om den kenyanske
småbonden Kisilu Musya. For
fem år siden startet Kisilu å filme
familien og landsbyen sin og
hvordan klimaendringene påvirker livet deres. Når Kisilus hus blir
ødelagt i en storm starter den
selvlærte filmskaperen en lokal
bevegelse av bønder og kaller
til kamp mot ekstremværet; en
kamp som bringer ham til
både Oslo og FNs klimaforhandlinger i Paris. Men jo lengre ut i
den storpolitiske verden
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Kisilu kommer, desto mer motstand og utfordringer møter han.
Thank you for the rain er en varm
og rivende historie om håp fra
klimaendringenes frontlinjer.
Filmen er laget av Kisilu Musya
og den norske regissøren Julia
Dahr, produsert av Differ
Media og Banyak Films.
Arrangementet organiseres av
Spire
Om Spire:
Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon for unge voksne,
som jobber for en bærekraftig og
rettferdig verden. Spire jobber
med temaene mat, klima, handel
og byer og jobber med
informasjonsarbeid og politisk
påvirkning. Les mer på www.
spireorg.no

§ 112: Klima og teater på en bølgetopp
17. november kl.18:30 - 21:30
I Boksen på Kulturhuset
Flere norske teatre og teatergrupper har den siste tida valgt å
velge klima som tema i sine
produksjoner. Er dette en økende trend i tida med de store
klimautfordringene? Ulike kunstnere lar seg utfordre og leter
etter egne forklaringer og nye
forståelser på samtidas store
spørsmål - klimadramaet. Norsk
klimanettverk inviterer til teaterdiskusjon med fire profesjonelle
teatergrupper hvor vi blir tatt
med inn i ulike verdener og tanker om hvordan en skaper teater
for en verden som helst vil lukke
øynene.

Program:
Kl.18:30 - 19:20 Klima og teater
på en bølgetopp
m/ Merete M. Stuedal og Lisa
Smith Walaas: Klimadrama
Håkon Vassvik/Koie: Iona
Ingvild Holm: Plast-iiiK
Nicolay Lange-Nielsen og Marius
Kolbenstvedt: Barnas bål
Kl.19:20 - 20:00 Paneldiskusjon
Kl.20:00 - 20:15 Pause
Kl.20:15 - 20:30 Klimafestivalen §
112 2018
m/ Anders Selstrøm Moe, styreleder Norsk klimanettverk
Kl.20:30 - 20:45 Klimafestivalens
Operaprosjekt med Heidi Helgestad, leder Norsk klimanettverk
Kl.20:45 - 21:30 Åpent for publikum til spørsmål og mingling

Møtet blir streamet.
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§ 112: Klubbkveld med
Lyngen, Kindseth & Moe
17. november kl.22:00 - 03:00
I Boksen på Kulturhuset
Anders Lyngen, Harald Kindseth
og Espen Moe byr på en musikalsk og visuell klimareise. Lyngen
og Kindseth er to av grunnleggerne og DJene fra Molt Label,
og spiller organiske beats i Boksen i 2. etasje på Kulturhuset til
fantastiske miljøinspirerte visuals
laget av VJ Espen Moe.
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Overordnet program for § 112: Klimasøksmål Arktis
For nærmere beskrivelse av hvert event, se sidene før og etter.
Lørdag 11/11

Tirsdag 14/11

Slå ring om Arktis

Åpning av retten

13:30 - 16:00
Kunst/forestilling av
kunstneroppropet
Concerned Artists
Norway

Søndag 12/11
Konsert for Arktis

Mer informasjon om
dette arrangementet
kommer på Facebook-siden til Klimasøksmål Arktis

Mandag 13/11
Kvelden før
kvelden med
Tusvik og Tønne

18:00 Natur og Ungdom, Greenpeace og
Besteforeldrenes klimaaksjon forteller om
sine forventninger
til de kommende to
ukene med rettssak
Deretter kommer
komikerdronningene
Tusvik og Tønne for
å gjøre LIVE show på
Kulturhuset.
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09:00 Bli med oss inn
i Oslo tingrett for Norges første klimasøksmål. Rettssaken pågår
fra 09:00 - 16:00

Live-update*

18:00 Live update
on the courtcase in
English
19:00 Oppdatering fra
dagen på Norsk

Første dag i retten
+ klimaendringenes
ansikter
20:00 Vi oppsummerer dagen i retten og
snakker med mennesker som har kjent
klimaendringene på
kroppen

Onsdag 15/11
Rettssaken

08:30 - 16:00
Bli med oss inn i Oslo
tingrett for Norges
første klimasøksmål.
Rettssaken pågår fra
09:00-16:00

Livesending*

19:00 Oppdatering fra
dagen

Andre dag i retten
+ klimaforsking

20:00 Vi oppsummerer dagen i retten,
snakker med skuespiller Lena Endre om
hennes engasjement
i saken og hører mer
om forskningen bak
søksmålet.

Torsdag 16/11
Rettssaken

08:30 - 16:00
Bli med oss inn i Oslo
tingrett for Norges
første klimasøksmål.
Rettssaken pågår fra
09:00-16:00

Livesending*

19:00 Oppdatering fra
dagen

Filmvisning

20:00 Vi viser den
prisbelønnede filmen
Thank You for The
Rain.

Fredag 17/11
Rettssaken

08:30 - 16:00
Bli med oss inn i Oslo
tingrett for Norges
første klimasøksmål.
Rettssaken pågår fra
09:00-16:00

Live-update*

18:00 Live update
on the courtcase in
English
19:00 Oppdatering fra
dagen på Norsk

Havsnakk om
søksmålet på SALT

PS: Foregår på SALT
ikke på Kulturhuset
18:30 Et samspill av
kunst og forskning på
kunstarenaen SALT.

Klima og teater på
en bølgetopp
18:30 Norsk klimanettverk inviterer til
teaterdiskusjon om
teater og klima.

Dersom ikke annet er
spesifisert er
arrangementet på
Kulturhuset i Oslo.

Klubbkveld med Lyngen, Kindseth og Moe
22:00 En musikalsk
og visuell klimareise
med DJer og visuell
kunst.

Lørdag 18/11

Når selskaper saksøker miljøet
17:00 Samtale med
spesialister i investor-stat tvisteløsordninger arrangert av
Attac.

Søndag 19/11

Klesbyttemarked

Stort klesbyttemarked på hele Kulturhuset. Få deg nye fine
klær uten økt forbruk.

Mandag 20/11
Rettssaken

08:30 - 16:00
Bli med oss inn i Oslo

tingrett for Norges
første klimasøksmål.
Rettssaken pågår fra
09:00-16:00

Live-update*

18:00 Live update
on the courtcase in
English
19:00 Oppdatering fra
dagen på Norsk

Bokbad

Livesending*

19:00 Oppdatering fra
dagen

Klimaslam

18:00 Slam-poetry om
klima og urettferdighet med bl.a. Erikk
McKenzie og Hanna
Asefaw

Onsdag 22/11

20:00 Bokbad av Det
vi tenker på når vi
prøver å ikke tenke
på global oppvarming
av forfatter, psykolog
og økonom Per Espen
Stoknes.

Rettssaken

Tirsdag 21/11

Det forunderlige
havet

Rettssaken

08:30 - 16:00
Bli med oss inn i Oslo
tingrett for Norges
første klimasøksmål.
Rettssaken pågår fra
09:00-16:00

Om livesendingene*:

Hver dag rettssaken pågår vil det bli sendt
en oppdatering fra dagens rettssak med
spennende gjester over Facebook-live.
Kom til Kulturhuset eller følg med på Facebook-siden Klimasøksmål Arktis

08:30 - 16:00
Bli med oss inn i Oslo
tingrett for Norges
første klimasøksmål.
Rettssaken pågår fra
09:00-16:00

16:30 Marinbiolog
Pia tar oss med på
et dypdykk under
overflaten i Arktis for
å lære med om hva
som står på spill.

Live-update*

18:00 Live update
on the courtcase in
English
19:00 Oppdatering fra
dagen på Norsk

Torsdag 23/11
Rettssaken

08:30 - 16:00
Bli med oss inn i Oslo
tingrett for Norges
første klimasøksmål.
Rettssaken pågår fra
09:00-16:00

Green Drinks
November

19:00 The court case
is final, and we take
a look at the main
events in the court
room while enjoying
beverages.

Information in English*:

14/11, 17/11, 20/11 and 22/11 at 18:00 there
will be an English livestream from Kulturhuset with guests and updates from court.
For information about the other events in
English, visit our Facebook-page.
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§ 112: Havsnakk om klimasøksmålet på SALT
18. november kl.18:30 - 20:00
Arrangeres på SALT Art - Music
På denne utgaven av Afterwork
på SALT blir det Havsnakk med
Morten Traavik, Berit Kristoffersen, Jan Martin Nordbotten og
Luba Kuzovnikova i den store
saunaen Àrdna.
Nylig mottok Århundrets Rettssak og regissør Morten Traavik
Kritikerprisen for teater 2017.
Forestillingen, som hadde premiere under Barents Spektakel-festivalen i Kirkenes i februar, var en
parallell iscenesettelse av klimasøksmålet og strakte seg over
tre kvelder. Dommer og jury var
publikum selv, som på forestillingens siste dag avgjorde skyldsspørsmålet gjennom ”folkedomstolens” avstemning. På vitnelista
stod flere av ekspertvitnene som
opptrer i tingretten i november.

Hvor går grensene mellom kunst
og virkelighet? Hva skjer med
forskerrollen når akademikere blir delaktige i utforming og
gjennomføring av kunstneriske
produksjoner? Og hva er egentlig
forskjellen på en teaterscene, en
akademisk arena og et rettslokale?
Vi inviterer til en samtale om
kunst, klima, forskning og politikk mens rettssaken pågår.
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§ 112: Når selskaper saksøker miljøet
18. november kl.17:00 - 19:00
I Boksen på Kulturhuset
Multinasjonale selskaper er i ferd
med å lage sitt eget rettssystem.
Mange internasjonale avtaler har
en såkalt «investor-stat-domstol», som betyr at selskaper kan
saksøke stater mot politikk de
ikke liker. 60 prosent av sakene som blir tatt opp er søksmål
mot miljølovgivning som skader
selskapenes «framtidige profitt».
Den blåblå regjeringen prøver nå
å innføre denne domstolen i Norge. Så langt er det ikke så mange
som kjenner saken, men det kan
du gjøre noe med.
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Det inviteres til samtale med
spesialister i investor-stat-tvisteløsningsordninger med både
juridisk- og miljøbakgrunn for å
belyse problematikken.
Arrangeres av: Attac
Attac Norge er en solidaritetsbevegelse i ordets opprinnelige forstand. Solidaritet handler om felles
interesser, ikke om veldedighet.
Attac kobler sosiale kamper her
hjemme med kamper som foregår
i andre deler av verden. Selv om
de får ulikt utrykk fra sted til sted,
så er det de samme systemene
vi kjemper mot. Det er kamp mot
sosial ulikhet og for demokratisk
kontroll over samfunnet.

§ 112: Klesbyttemarked
19. november kl.12:00 - 16:00
I Hovedrommet på Kulturhuset
To tusen liter vann og store
kjemikaliemengder går med til å
lage én t-skjorte. La andre få glede av det du ikke bruker lenger,
og bytt til deg nye skatter.
Hvordan fungerer byttemarkedet?
- Ta med opp til 7 rene og pene
plagg (klær som er i så god stand
at du vil gitt dem bort til dine
beste venner).
- Klærne bytter eier via klesbyttelapper (for plaggene du leverer inn
får du klesbyttelapper som gir deg
rett til å plukke ut andre plagg).

- Overskuddsklær leveres til veldedighet.
- Vi stiller også med en sykrok
der du kan få hjelp til å fikse/
endre på klær. Vi har symaskiner,
men ta med deg noen knapper
og tekstiler dersom du vil ha behov for dette.
Program:
12:00-13:00
13:00-15:00

Innsamling
Byttemarked

Å bytte og sy om klær er både
miljøvennlig og lurt
Framtiden i våre hender Oslo
studentlag og Spire Oslo ønsker
deg velkommen.
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§ 112: Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på
global oppvarming
20. november kl.20:30
I Hovedrommet på Kulturhuset
Det er det ultimate paradokset:
Jo mer fakta vi har om global
oppvarming, jo mer bestrides de
samme faktaene. Det har ikke
vært målt høyere andel av klimagassen CO2 i atmosfæren vår på
800.000 år, men likevel polariseres debatten, og lite skjer. Er det
slik at mennesker har en hjerne
som uunngåelig tenker kortsiktig
– og hvordan kan vi kommunisere om klima på en slik måte at vi
handler mer langsiktig i hverdag
og politikk?
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I Det vi tenker på når vi prøver
å ikke tenke på global oppvarming viser psykolog og økonom
Per Espen Stoknes oss de fem
grunnleggende psykologiske
mekanismene som hindrer oss i
å handle i klimasaken, og gir oss
nye strategier for hvordan vi kan
snakke om global oppvarming
på en måte som skaper positive løsninger og meningsfulle
handlinger.
Hør Per Espen Stoknes i samtale med redaktør Kjetil Strømme
Jørve fra Tiden Norsk Forlag.

§ 112: Klimaslam
21. november kl 18:00 - 20:00
I Boksen på Kulturhuset
Klimaendringene rammer ulikt
og urettferdig. Det er de unge
som skal leve med konsekvensene, og det er kvinner og fattige som blir rammet hardest.
Gjennom slampoesi og litterære
innslag vil vi gi ulike stemmer
sine tolkninger og betraktelser av
hvordan klimaendringene rammer urettferdig.
Slampoesi brukes ofte for å uttrykke politiske holdninger og gi
en stemme til de som ikke alltid
blir hørt, samtidig som det både
underholder og engasjerer.
Bidragsytere:
* Erikk McKenzie
* Hanna Asefaw
* TBA
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§ 112 Det forunderlige havet
22. november kl.16:30 - 18:00
I Hovedrommet på Kulturhuset
Hva rører seg egentlig under overflaten utenfor verdens nest lengste
kystlinje? Vi bor i et av de rikeste
havområdene i verden, har lange
tradisjoner med bruk av havet og
henter nesten all vår inntekt fra
havet. Allikevel er det svært få som
vet at vi har selvlysende haier, fotosyntetiserende snegler, blekksprut,
delfiner og til og med skilpadder
svømmende rundt i bakhagen.
Og hvordan påvirkes egentlig dyrelivet her når hjemmet deres varmes opp? Hva skjer med fiske-egg
når de utsettes for oljesøl? Har det
egentlig noen effekt?
Marinbiolog Pia Ve Dahlen (Passion
for Ocean) lar deg dykke med henne ned under overflaten i Arktis.
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§ 112: Green Drinks November
23. november, kl. 19:00-21:00
I Biblioteket på Kulturhuset
Greenpeace Norge and Natur
og Ungdom are spearheading a
coalition of organisations taking
the Norwegian government to
court, claiming that the state’s
decision to open up new oil
fields in the Barents sea violates
the limit placed on their power
by the Constitution’s art 112. The
article guarantees everyone the
right the a healthy and sustainable environment.

On the last day of the trial, when
the lawyers for both sides will
present their most pointed arguments, we are ready to bring you
the highlights of the case.
You will be treated to a distilled,
accessible version of one of the
most important cases to ever hit
the Norwegian courts, presented
by groovy lawyers speaking the
language of normal people. We are
lucky enough to be able to host this
event at Kulturhuset where you can
enjoy accessible, distilled beverages
while you listen, learn, and hope.
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Hva er Kulturhuset?
Norges mest aktive og varierte kulturhus. Her møtes folk på
dagtid eller kveldstid, i forbindelse
med konferanser, konserter, foredrag, presentasjoner, dans, utstillinger eller rett og slett bare som
venner eller kollegaer over en øl,
matbit eller et vennskapelig spill.
På kveldstid er fokuset på opplevelser, konserter, dans, utstillinger, tapas, spill, mingling og alt
dette fører med seg av mellommenneskelige og kulturelle gleder.
Kulturhuset har siden oppstarten
i juni 2013 etablert seg som Oslos
viktigste kulturelle møteplass med
over 4000 arrangement bak seg.
Hele 2000 m2 fylles ukentlig med
debatter, konserter, dans, utested,
kunnskapsformidling, spill, kaffebar, mat hele døgnet og er Oslos
mest sosiale åpne kontorfellesskap. www.kulturhusetioslo.no
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Vi trenger din støtte

Klimarettssaken er viktig en viktig
arena for å skape debatt og oppmerksomhet rundt oljeboring. Vår
motpart, den norske stat, er en
mektig og ressurssterk aktør med
regjeringsadvokaten på laget.
Gode advokater er langt ifra gratis,
og jo mer penger vi får inn, jo sterkere sak kan vi føre i retten.
Pengene vil forvaltes av Foreningen
Grunnloven § 112 på vegne av
flere organisasjoner. 20 prosent
av pengene vi samler inn vil gå
til informasjonsarbeid, slik at vi
kan spre budskapet om et oljefritt
Arktis til så mange som mulig. Alt
utover dette vil gå til det juridiske
arbeidet. Vi regner med at søksmålet vil koste over 1 million i året,
og vi er dedikert til å ta saken helt
til Høyesterett om nødvendig.

Slik kan du bidra:

Vipps:
Nummeret vårt er 13960. Skriv
gjerne inn ditt navn og e-postadresse, slik at vi kan kontakte deg
med mer informasjon om arbeidet vårt.
Direkte på kontonummer:
1254.62.25702. Merk betalingen
med navn og gjerne også e-postadresse.
SMS:
Send en SMS med kodeord «NU
arktis» til 2377. Du gir da 100 kr.
Bidra og få en gave selv:
Gå inn på bidra.klimasøksmål.no
for mer informasjon, eller for å
støtte oss og få en liten gave
tilbake selv.

Ditt bidrag er en stemme som
krever et levelig klima for framtidige generasjoner.
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Støtt saken:
Vipps til 13960 eller besøk
www.bidra.klimasøksmål.no

