Forslag til handlingsplan for Foreningen Grunnloven § 112 i 2017
Foreningen Grunnloven § 112 skal fremme etterlevelse av Grunnloven § 112. Foreningen skal
være et møtepunkt mellom miljøbevegelsen og juridiske miljøer som er engasjert i miljø- og
klimajuss, og skal stimulere til diskusjoner og samarbeid.
Foreningen skal samle kunnskap om hvilke forpliktelser Grunnloven § 112 innebærer, og
utvikle tenkningen om hvordan bestemmelsen kan anvendes i praksis overfor politikere og
forvaltning. Styret bør i den forbindelse benytte seg av kompetansen i det juridiske rådet som
foreningen har etablert. Foreningen skal forsøke å bistå når lokale initiativer og andre tar
kontakt og ønsker tips til hvordan de kan bruke grunnlovsbestemmelsen i sitt arbeid.
Foreningen skal skape oppmerksomhet om Grunnlovens miljøbestemmelse, blant annet
gjennom seminarer, deltakelse i det offentlige ordskiftet og kunstneriske uttrykk. Foreningen
skal hvert år arrangere et åpent møte. Foreningen skal forsøke å få økonomisk støtte til sitt
arbeid for å fremme grunnlovsbestemmelsen om miljø.
Foreningen Grunnloven § 112 står bak Klimasøksmål Arktis, og jobber for at søksmålet får en
bred forankring. Foreningen skal bidra til at en bred allianse av miljøorganisasjoner, aktivister
og andre er involvert i arbeidet med å skaffe midler til søksmålet og skape oppmerksomhet
om saken. Foreningen har ansvaret for å administrere midlene som kommer inn gjennom
innsamlingsaksjonen.
Foreningen skal bidra til internasjonal informasjonsutveksling og samarbeid med relevante
organisasjoner og/eller akademiske miljøer.
Oppsummeringsvis skal Foreningen Grunnloven § 112 altså:









Tilby miljøorganisasjoner og aktivister informasjon om grunnlovsbestemmelsen og
veiledning om hvordan den kan brukes i politisk arbeid og kampanjer.
Innhente og følge opp innspill fra det juridiske rådet om hvordan Grunnloven § 112
best kan fremmes.
Arbeide for å synliggjøre Grunnloven § 112 i offentligheten.
Skaffe økonomisk støtte til egen virksomhet.
Arrangere minst et åpent møte hvert år.
Administrere og regnskapsføre midler fra innsamlingen til Klimasøksmål Arktis.
Arbeide for at Klimasøksmål Arktis får bred støtte og mye oppmerksomhet.
Samarbeide med relevante aktører i andre land.

