
Kjære BKA-medlem, 

FN vedtok forleden 17 bærekraftsmål, bl.a. dette: Handle umiddelbart for å stoppe 

klimaendringene og bekjempe konsekvensene. Dette målet ligger innbakt i formålsparagrafen 

vår og må selvsagt applauderes. Men gode mål mangler det ikke på. De må kjempes fram! 

 

Vi var flere fra Oslo og omegn som deltok på årsmøtet i Skien 19. og 20. september. Det ble 

en trivelig helg med gode innledninger, relevante kulturelle innslag og valg av nytt 

sentralstyre. Les mer om alt som skjedde her: 

http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=23155 

 

Denne høsten vil tre satsinger stå i fokus: 

Paragraf 112 må brukes: BKA er medarrangør for nytt seminar om grunnlovs §112 og 

Arktis nå 30.9 på juridisk fakultet. Der blir boka fra fjorårets 112-seminaret lansert. Det er 

fortsatt plass (selv om det er for seint å melde seg på felles lunsj). Program og påmeldingsinfo 

her: http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/seminarer-og-

konferanser/grunnlovsseminar-30.9.15/index.html  

I etterkant av seminaret blir den nye Forening 112 dannet, hvis formål er å saksøke staten for 

Grunnlovsbrudd. 

 

Regnskog må reddes: Årets TV-aksjon går til bevaring av regnskogen. BKA er blant 

støtteorganisasjonene, og vi oppfordrer alle til å melde seg som bøssebærer. Gå inn på 

www.blimed.no.    

Neste Stortingsmarkering blir fredag 9.10 kl. 11-12.30. Tema blir: Redd regnskogen. Etterpå 

møtes vi til vår uformelle klimakafé i kjelleretasjen til Kaffistova på hjørnet av Grensen og 

Rosenkrantzgt. 

 

Veien til Paris: Det er noen dager igjen før fristen til å melde seg på Klimatoget går ut. Vi er 

nå rundt 100 reisende med mange BKA'ere og folk fra andre organisasjoner i 

Klimavalgalliansen. Du kan melde deg på ved å sende epost til klimatog@gmail.com. Frist 

for påmelding og innbetaling er 30.9. Mer info finner du her: 

http://www.besteforeldreaksjonen.no/  

Høstens medlemsmøte blir tirsdag 3.11 kl. 18 hos Forum. Arvid Solheim som er delegat til 

forhandlingene, gjør rede for hva som står på spill i Paris. Det blir et åpent møte for alle som 

skal til Paris, og andre interesserte. Det kommer mer informasjon når det nærmer seg. 

 

En siste godbit: Merk datoen tirsdag 13. oktober kl. 18-20.30 på Gimle Kino. Da skal vår 

samarbeidspartner og klimaforsker James Hansen holde foredrag med tittel: Climate Change 

and Securing the Future: Young People versus Special Interests & Governments. I etterkant 

av foredraget vises filmen "Merchants of Doubt". Les mer her: 

http://www.besteforeldreaksjonen.no/?p=23155 

   

Ta gjerne kontakt hvis det er saker du ønsker vi skal ta opp eller aksjonere for i Oslolaget. 

 

Med hilsen 

Linda Rundquist Parr 

leder av Besteforeldrenes klimaaksjon, Oslo og omegn 
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