23. juni: Ekstraordinært styremøte om «søksmål Arktis»
Til stede: Halfdan Wiik, Astrid Brekken, Laila Riksaasen Dahl, Ola Dimmen, Thelma Kraft. Dessuten
Finn Erik Lie, etter anmodning fra styret,
Vurdering:
Medlemmene av BKA har fått anledning til å uttale seg om et klimasøksmål mot staten for brudd på
Grunnlovens § 112. Rundt fire prosent har svart, og de aller fleste av disse er positive. Mange gir
uttrykk for fortvilelse og oppgitthet over norsk klimapolitikk. 23 konsesjonsrunde med storstilt
satsing på framtidig olje- og gassutvinning i Barentshavet, bryter med Paris-avtalen og med alle
forventninger til at Norge skal endre kurs og satse på et grønt skifte.
Et mindretall av medlemmene er skeptiske til at BKA skal være medsaksøker. Grunner som anføres er
at det kan være et brudd på vår tverrpolitiske profil, at koalisjonen bak søksmålet (Greenpeace, NU
og BKA) ikke har tilstrekkelig tyngde og bredde, samt tvil om BKA har den organisatoriske og
økonomiske styrke som trengs for å ta på seg en slik krevende rolle som dette vil bli.
Styret legger stor vekt på flertallssynet i disse tilbakemeldingene. Samtidig legger vi vekt på behovet
for konsensus, i en sak som kan komme til å dominere arbeidet vårt og innsatsen vår gjennom flere
år. Slik saken står nå, synes den å ha for mange usikre faktorer. Det gjelder ikke minst økonomien,
der signaler vi har fått gjør at vi ikke lenger kan være sikre på det vi skrev i e-posten til medlemmene:
«Det forutsettes at BKA og BKAs medlemmer ikke påtar seg heftelser eller økonomisk ansvar i
forbindelse med et evt søksmål.»
Vedtak
1.
Styret i BKA støtter forslaget om et klimasøksmål mot den norske stat, og ser det som
viktig at rekkevidden av Grunnlovens § 112 blir prøvd for domstolene.
2.
For at BKA skal kunne slutte seg til søksmålet som part, mener styret at det trengs en
større bredde av partnere, med større organisatorisk styrke.
3.
BKA trenger også en nærmere avklaring av det økonomiske fundamentet for en
søksmålsprosess og den økonomiske risiko dette innebærer for vår forening.
4.
Styret i BKA vil kontakte flere relevante organisasjoner, for å få kjennskap til hvordan de
stiller seg til å være part i saken.
5.

Saken tas opp til orientering og drøfting på landsmøtet i september.

