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Roger Cox 

saksøkte Neder

land for manglende 

klimahandling. 

Han oppfordrer 

nordmenn til å 

gjøre det samme.

– Som borger har du og jeg en 

plikt til å bruke borgerrettighe

tene våre. Vi må stille våre stater 

til ansvar for manglende klima

handling, sier den nederlandske 

advokaten Roger Cox.

Sammen med 900 andre 

nederlendere har han satt i 

gang prosessen med å sak

søke sin egen stat. Han vil at 

flere skal følge etter. I forri

ge uke gjestet han Oslo for å 

fortelle tilhørere på en kon

feranse om juss og klima 

hvorfor og hvordan det kan  

gjøres.

Må komme nedenfra. Med blå 

skjorte og glattkjemmet hår 

framstår Cox som en høyst 

ordinær advokat. Men klima

engasjementet, utløst av Al  

Gores dokumentar, The uncon-

vient truth (2006), er langt fra 

gjennomsnittlig. Sammen med 

en nederlandsk stiftelse stevnet 

han i fjor staten for manglende 

klimahandling. 

Utfallet er enda ikke avgjort, 

men etter omfattende saksarbeid 

er saken i ferd med å nå retten.  

Den juridiske prosedyren er i 

stor grad basert på boka Cox 

har skrevet – Revolution justified.  

Only the law can save us now – en 

steg for stegguide for hvordan 

klimaet kan reddes med loven 

i hånd.

– Vanligvis ser folk på juri

diske krav som et spørsmål om 

skadeerstatning. I denne saken 

er det snakk om forebyggende 

krav. Dersom staten ikke gjør 

nok for å redde klimaet vårt, 

bryter de sitt ansvar for å ta vare 

på borgerne. Hvis vi ikke gjør 

noe, vil skadevirkningene av 

 klimaet bli enorme, sier Cox.

Han sammenligner kravet om 

forebyggende tiltak med røy

king. I flere land har arbeids

givere blitt tvunget til å innføre 

forebyggende tiltak, som røyke

forbud på arbeidsplassen, for å 

hindre at enkeltpersoners røy

king går ut over andre ansattes 

helse.

Advokaten skulle gjerne sett 

at norske borgere tok et til

svarende initiativ som neder

lenderne. To dager før Cox 

sitt Oslobesøk vedtok Stor

tinget en omformulering av 

Grunnlovens miljø paragraf. 

Endringen tydeliggjør statens 

ansvar for å handle, og det  

ventes at klimasøksmål nå blir 

lettere. 

Flere eksempler. I tillegg til 

stiftelsen står altså 900 van

lige borgere bak søksmålet i 

 Nederland.

– Hvem som helst kan påkalle 

seg retten til å bruke menneske

rettighetene i et slikt søksmål. I 

Nederland har alt fra 80årin

ger til barn representert av 

 foreldrene sine involvert seg, 

forteller Cox. Belgia har allere

de blitt inspirert, og Cox hjelper 

dem nå med å innlede et retts

lig krav. Han er blitt invitert til 

Spania, Tyskland, Belgia – og nå 

Norge – for å snakke om ideene 

sine, og håper å nå flere.

Truer ikke demokratiet. – For-

slaget ditt innebærer en avpoliti-

sering av klimaendringene. Kan 

ikke det undergrave demokratiet?

– Folk misforstår demokratiet. 

Husk at et demokrati består av 

tre krefter som utfyller hver

andre. Dersom de lovgivende 

og utøvende organene svikter 

i å adressere klimaproblemene, 

ville det vært rart om vi ikke  

tok dette til domstolene, sier 

Cox.

Han sammenligner klima

kampen med kampen mot  

diskriminering av afroamerika

nerne i USA.

– I USA ble kampen mot dis

kriminering aldri tatt politisk . 

Det var svarte mennesker 

som tok det til retten, og viste 

til at deres borgerrettighe

ter ble brutt. Alle er enige i at 

den endringen var til det bed

re, forklarer Cox og under

streker at klima politikken aldri 

vil bli fullstendig avpolitisert. 

Politikerne  vil fortsatt avgjøre  

 hvordan klima tiltakene skal  

utføres,  sier han.

Oppfordrer til klimasøksmål
Den nederlandske advokaten Roger Cox (med sløyfe) gjestet torsdag Oslo for å fortelle hvordan han og 900 andre saksøkte staten for manglende klimahandling – og 
hvordan nordmenn kan gjøre det samme. Foto: Erlend Berge

KlimasøKsmål  
i NederlaNd

Sammen med 900 privat
personer har stiftelsen  
Urgenda stevnet den neder
landske staten for retten. 
Beskyldningen er at staten 
ikke gjør nok for å forhindre 
klimaendringer.
Advokat Roger Cox er hyret 
inn for å føre saken til retten. 
I november oversendte han 
saksdokumenter med stiftel
sens krav til statens forsvars
advokat.
I begynnelsen av april kom 
svaret fra staten: De er enige  
i at kunnskapen om klima
endringene fra FNs klima
panel må legges til grunn i 
retten, men er ikke enige i at 
de bryter grunnleggende  
menneskerettigheter.
Selve rettssaken er ikke i 
gang.

«I USA ble kampen 
mot diskriminering 
aldri tatt politisk»
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Flere norske 
statsborgere

 ■ I fjor ble det innvilget 

norsk statsborgerskap til 

13.200 personer som tidligere 

var borgere av et annet land. 

Det er 800 flere enn i året før.  

Tidligere somaliske, irakiske 

og afghanske statsborgere ut-

gjorde de tre største gruppene 

som skiftet statsborgerskap i 

2013. Også kvinner fra Asia 

var godt representert.  ©NTB 

‘veidirektøren 
må gå av’

 ■ Avsløringene av Statens veg-

vesens hemmelighold av in-

terne granskningsrapporter er 

så alvorlig at veidirektøren må 

gå. Det sier Frp-nestleder Per 

Sandberg (bildet). Han mener 

avsløringene er en skandale.  

– Jeg er rystet. Dette er en kom-

plett skandale at disse rappor-

tene har blitt holdt hemmelige, 

sier han til VG.    ©NTB

sms-aksjon blant bønder  
bidrar til tomme eggehyller

 ■ Bøndene oppfordres til å tømme hyllene for egg, 

men lederen i Norges Bondelag fastholder at hensik-

ten ikke er å ramme forbrukerne. – Vi ser at tomme 

hyller kan bli resultatet, men målet er ikke å tømme 

butikkene for egg. Vi vil skape oppmerksomhet om 

norsk mat, matsikkerhet og det faktum at dette ikke 

er en selvfølge i butikkene, sier Norges Bondelags 

leder Nils T. Bjørke (bildet) til NTB. Bondelagets 

landsomfattende blokade av ni eggpakkerier fra i går 

morges er samkjørt med en SMS-aksjon overfor med-

lemmene, som oppfordres til å hamstre egg.  ©NTBsamfunn

• samfunnsredaktør Berit Aalborg 
• samfunn@vl.no
• flere nyheter på vl.no/samfunn
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Grunnlovens 

miljøparagraf har 

fått ny drakt. Nå 

blir det lettere å gå 

til klimasøksmål.

– Det har vært en del forvirring 

rundt ordlyden i miljøparagra-

fen, men nå er budskapet klart. 

Statens plikt til å verne om mil-

jøet er tydelig slått fast, og det 

vil bli lettere å gå til klimasøks-

mål, sier jussprofessor Beate Sjå-

fjell.

Tirsdag ble Grunnlovens så-

kalte miljøparagraf, § 110 b, en-

dret av Stortinget. Det betyr at 

statens aktivitetsplikt til å sette 

i gang klimatiltak har blitt ty-

deligere.

Må g jennomføre. «Enhver 

har Ret til et Milieu som sikrer 

Sundhed og til en Natur hvis 

Produktionsævne og Mangfold 

bevares. Naturens Ressourcer 

skulle disponeres ud fra en lang-

sigtig og alsidig Betragtning, der 

ivaretager denne Ret ogsaa for 

Efterslægten.»

Slik lyder første del av miljø-

paragrafen, vedtatt i Stortinget i 

1992. Paragrafen avslutter med at 

«Statens Myndigheder give nær-

mere Bestemmelser til at gjen-

nemføre disse Grundsætninger.». 

– Det har vært uklart hvilket 

ansvar dette pålegger staten. Bak-

grunnen for formuleringen er at 

staten skal stå fritt når det gjelder 

hvordan dette skal utføres, men 

underveis har det foregått en lo-

gisk kortslutning fra hvordan til 

om, sier Sjåfjell. 

Jussprofessoren bruker ansvaret 

en brannmann har for et bren-

nende hus for å illustrere effek-

ten av lovtolkningen: Dersom et 

hus brenner, skal brannmannen 

få bestemme hvordan han skal 

slukke flammene, men ikke om 

man skal slukke den eller ikke, 

sier hun.

I den nye versjonen av grunn-

lovsbestemmelsen er dette klar-

Åpner for flere klimasøksmål Miljø- 

paragraf i 

ny drakt

Vilde Blix Huseby
vilde.blix.huseby@vl.no 

Miljøparagrafen har ikke bare 

fått ny språkdrakt. I forbindelse 

med Grunnlovsjubileet har to 

designere kreert en visuell illus-

trasjon av paragrafen, i en form 

man kan ta og føle på.

– Kjolen er del av et større 

prosjekt i jubileumsåret, der 

Norwegian Fashion Institute 

har samlet ti designere til å se 

nærmere på norsk historie fra 

vikingtid til i dag, sier designer 

Thea Glimsdal Temte.

Temte har designet kjolen 

«Opp som en løve, ned som ol-

jesøl» sammen med Eli Nistov. 

Kreasjonen illustrerer hvordan in-

tensjonen bak paragraf 100 b står i 

kontrast til dagens politikk. Ned-

over baksiden av kjolen flommer 

«Grunnloven» ned, mens svart lin 

omkranser «oljepølen» som dan-

ner slepet langs gulvet. Der nede 

ligger også miljøparagrafen 110 b 

dandert – og som kunstnerne vil 

framheve: Ubrukt.

– For oss forteller miljøpara-

grafen historien om et Storting i 

1992 som tok ansvar og så fram-

over, slik de gjorde på Eidsvoll i 

1814. Bare så synd at de har glemt 

sitt eget budskap, forteller Nistov 

på Besteforeldreaksjonens hjem-

mesider.

Kjolen har vært utstilt på Eids-

voll, og ble vist i går under hel-

dagsseminaret «Grunnlovens 

miljøparagraf 110 b: Fra ord til 

handling» ved Universitetet i 

Oslo.

gjort. En ny setning har kommet 

til, der det heter at «Staten skal 

iverksette tiltak for å gjennom-

føre disse grunnsetninger».

Saksøkte Nederland. I andre 

land har klimasøksmål mot sta-

ten ikke vært uvanlig. I Neder-

land har advokaten Roger Cox 

beregnet hvor mye staten må 

gjøre for å oppfylle landets bi-

drag for å nå togradersmålet. Da 

Cox fant ut at det ikke var nok, 

saksøkte han staten.

– I Norge ligger vi nesten bed-

re an til å saksøke staten, for-

di vi har en miljøbestemmelse 

i grunnloven, sier advokat Pål 

W. Lorentzen, som forteller at 

få andre land har samme virke-

middel.

Flere klimasøksmål. Lorentzen 

er også styreleder i Norsk Klima- 

stiftelse, som i fjor mottok re-

sultatet av en juridisk utredning 

bestilt av stiftelsen.

Utredningen fant at Oljefon-

dets investeringer i selskaper som 

utvinner olje fra kanadisk tjære-

sand kan være ulovlige – fordi 

Finansdepartementet ikke har 

vurdert miljøforhold knyttet til 

fondets investeringer i selskapene

– Oljefondsinvesteringene er 

per i dag det mest nærliggende 

området å gå til saksmål på, sier 

Lorentzen.

Advokaten mener slike søksmål 

avhenger av bred oppslutning fra 

miljøorganisasjoner og privat-

personer. Han vil understreke 

at også vanlige borgere kan sak-

søke staten. I så tilfelle må man 

stå overfor saker med betydelig 

forurensingsskade, der myndig-

hetene ikke gjør tilstrekkelig.

To valg. Etter tirsdagens Stor-

tingsdebatt forventer Sjåfjell at 

paragrafen vil våkner til live.

– Sånn som jeg ser det, har 

Stortinget to valg framover. 

Enten så gjør de det som er 

nødvendig, eller så blir sta-

ten saksøkt, sier jussprofessor  

Sjåfjell.

Grunnlovens 
miljøparaGraf

Grunnlovens paragraf 110 skal 
verne om individets rett til et 
sunt og trygt miljø.
Da Stortinget vedtok den i 
1992, var intensjonen at den 
skulle ha rettslig betydning i 
alle saker som omfattet mil-
jøet.
Paragrafen har hittil ikke hatt 
den gjennomgripende betyd-
ningen den var ment for.
Tirsdag ble ordlyden i para-
grafen endret i Stortinget.

Professor 
Beate Sjåfjell 
gleder seg 
over at det 
nå blir lettere 
å gå til kli-
masøksmål. 

Designerkjolen «Opp som 
en løve, ned som oljesøl» 
skal illustrere den potensi-
elle kraften i Grunnlovens 
miljøparagraf – og kontras-
ten i at paragrafen hittil 
står så godt som ubrukt.

Foto: Kristine Jakobsen

Med fornyingen av grunnlovens 
miljøparagraf blir det lettere å gå 
til klimasøksmål. Vårt Land 16.05.2014


