
 

Folkebevegelsen er i gang. 
Vil du bidra til Norges største
klimamarkering?
16.- 24. januar 2016 arrangeres Klimafestivalen § 112, landets mest 
kraftfulle folkefest for klimasaken. Med det gjentar vi suksessen fra 
januar 2015, hvor hundrevis av frivillige dro i gang en festival med over
80 arrangementer over hele Norge, og flere tusen besøkende.
Neste år skal Klimafestivalen § 112 bli enda mer kreativ, opplysende og 
inspirerende.

Målet med festivalen er å skape engasjement for nødvendig 
klimahandling, og å minne om at  retten til et sunt miljø for oss og våre 
etterkommere er nedfelt i Grunnlovens § 112. Ved å belyse denne 
paragrafen ønsker vi å forsterke et klart budskap: Ny endringsvilje trengs 
dersom Norge skal oppfylle ånden og ordlyden i loven.   

Initiativet til festivalen springer ut fra Norsk klimanettverk, et uformelt 
nettverk som består av klimaengasjerte folk med ulik bakgrunn, og 
drives utelukkende av frivillig arbeid. Norsk klimanettverk har 
samarbeidspartnere over hele landet. 

Bare fantasien setter grenser for hvilken type arrangement som kan 
inngå i festivalen. I 2015 besto festivalen blant annet av moteshow, 
matlagingskurs, teater og debatter med forskere og politikere. Både 
store og små aktører ønskes velkommen til å bidra med arrangement i 
festivaluken. Bidragsytere tar selv administrativt og økonomisk ansvar, 
men vil kunne trekke veksler på et stort miljø av frivillige og støttespillere. 

Åpen invitasjon til 
Klimafestivalen § 112

www.klimafestivalen112.no


 

Klimautfordringene løses ikke uten økt demokratisk deltakelse i alle deler 
av samfunnet, derfor ønsker vi at nye grupper kommer på banen for å 
vise kraften og bredden i en voksende klimabevegelse. 

Hvordan kan du/dere bidra? 
a) Opprett et arrangement 
b) Spre informasjon om festivalen og oppfordre deres nettverk til å bidra 
til festivalen
c) Engasjer deg som frivillig og bli med på å bygge opp norgeshistoriens 
viktigste folkefest

Ønsker du å bidra, eller du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt på:  
hei@nkn.no

Med vennlig hilsen

Norsk klimanettverk 
ved Generalsekretær Heidi Helgestad

tlf. 97777299

www.norskklimanettverk.no
mailto:hei@nnk.no

