Kunstnernes KlimaOpprop 2017: Slå ring om Arktis!
Arktis representerer fornybare verdier som ikke kan måles i penger. Den arktiske iskappen
spiller en avgjørende rolle for et levelig klima på Jorda for framtidige generasjoner. Men i
Arktis øker temperaturen to ganger så fort som ellers på kloden, og den beskyttende isen
smelter stadig raskere. Dette visste Solberg-regjeringen godt da den i 2016 for første gang
på 20 år delte ut tillatelser til oljeleting. Ikke bare kan det nå bores i helt nye områder på
norsk sokkel, men en rekke av blokkene ligger i særlig sårbare arktiske naturområder.
Regjeringen trosset dermed både vitenskapelige og juridiske råd, samt Norges forpliktelser
i henhold til FNs klimaavtale av 2015.
Kan norske politikere virkelig bestemme hvor naturens tålegrense går?
Tidlig i 2015 samlet organisasjoner, akademikere, kunstnere og andre samfunnsaktører seg i
protest mot norsk oljeboring i Barentshavet og krevde at 23. konsesjonsrunde ble stanset.
Ledende jurister pekte på at ny oljeleting i Arktis trolig var i strid med Grunnlovens såkalte
miljøparagraf - § 112, som gir oss rett til et levelig klima, og forplikter staten til tiltak som sikrer
denne retten, også for våre etterkommere.
I oktober 2016 gikk Greenpeace og Natur og Ungdom til søksmål mot staten for å få 23.
konsesjonsrunde kjent ugyldig. Når rettssaken starter 14. november i Oslo Tingrett er det med bred
og stadig økende støtte fra organisasjoner og enkeltpersoner i inn- og utland. Samtidig vokser den
nødvendige debatten om framtiden for norsk oljevirksomhet, og Dagbladets undersøkelse fra
august i år viser et flertall for å la oljen ligge av hensyn til miljøet.
Med klimasøksmålet i Oslo Tingrett i november blir miljøparagrafen i Norges grunnlov for første
gang rettslig prøvd. Men domstolene er kun en liten del av klimaløsningen. For å sikre et oljefritt
Arktis og en trygg klimafremtid i pakt med § 112, trengs en sterk folkebevegelse for omstilling i alle
samfunnssektorer. Vi som undertegner dette oppropet oppfordrer alle yrkesgrupper til å slå ring
om Arktis for å opprettholde et levelig klima på kloden.
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Du kan underskrive oppropet enten ved å sende mail til en av initiativtagerne og/eller til
klimakunst.can@gmail.com,

