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Til KLP
// SG14B - hvem fortjener Oslos beste utsikt?//
Konsept: FJELLET – naturlig vis!
En bærekraftig fremtid bygges av de som ser langt. I Norge ser vi lengst når vi står på
toppen av et fjell, og der vardebyggerne viser veien. Folkelige grunnverdier for en
bærekraftig fremtid er sterkest når vi er naturlig vis sammen, i et frivillig løft i ekte
dugnadsånd for klima og økologisk mangfold. Den dypeøkologisk tankegods er
inspirasjonen til konseptet: FJELLET - naturlig vis!
Ideen bak FJELLET - naturlig vis! kommer fra assosiasjoner til verdier som er varige og vil
gi mulighet for at mennesker fra hele verden vil klatre denne toppen, og gå ned igjen med
følelsen av mestring og beseiring. Hva gjør oss mennesker kloke – vis – over tid?
Med utsikt over hele Oslo vil man i toppetasjen oppleve en læring- og kunnskapsarenea som
kombinerer film, multimedia, virutal and mixed reality – en blanding av kunst, vitenskap og
en teaterscene. Dette er et rom med utsikt, men også innsikt. En arena for vidsyn i 360
grader. Her vil det bli vist revolusjonerende tanker og hendelser som ikke bare har preget
Norge, men verden. Vi vil få illustrert evolusjonistisk forståelse fra ur-tiden til den hverdagen
vi lever nå. Filmer om den antroposcene tidsalder, der vi ender opp å skade vår planet mer
enn å vise den kjærlighet
De universelle tema som åndelighet, religion og håp vil også bli vist på denne fjelltoppen.
Man vil stå i dette rommet som seg selv, med egne tanker, meditere og se selve verden i
perspektiv. Emosjonell visdom er viktig for vår tid, siden vi lever i tidsperioden definert som
tiden der jordens sjette masseutryddelse pågår. Kreativ optimisme, takknemlighet og
pågangsmot, et emosjonelt lappeteppe er sentralt i denne arena for opplevelsesbasert
læring.
Installasjonskunst og selve fjellet. De grafiske lagde elementene vil være rå og ærlige,
som sitteplasser i et amfi, med varder bygd i stein, med vardebyggere som viser vei. Å
bringe litt av det norsk høyfjellet, - urfjellet - tilbake og inn til sentrum av Oslo, vil
manifestere en urkraft og tillit til å lære sammen. Fleksibiliteten ligger i fortellingen, som
installasjoner, i musikalske opplevelser og i dialogkunsten fremføring. Seminarer og
klimaverksteder for skoleklasser, bedrifter og kommuner.
Kollektive læring og vis sammen. Fra og med 2020 vil de 17 global bærekrafts målene
være integrerte inn i en Global Green New Deal, alle byer og alle samfunn vil jobbe sammen
om å nå disse målene. Smart-tech og green-tech vil hjelpe byer og regioner med å nå
bærekrafts mål, frem til 2030 vil disse målene bli definert inn i en regenerative kultur, med
sirkulær- og dynamisk delingsøkonomi. Klimaregnskap skal på plass. I løpet av de neste 10
år og videre inn i fremtiden, så vil det være mye nytt å lære, og noen vil også si en radikal ny
tilpasning. En del ting er evige. Fjellet – naturlig vis! vil være en arena der ulike prosjekter
vil være knyttet opp mot hverandre, og der naturfolk vil samarbeide med vitenskapsfolk. Å
lære fra naturen og lære fra livet, over distanser, er viktig. Viktigst av alt: vi mennesker må
lære sammen, og dette er en del av det nye globale demokrati slik §112 er nedfelt i Norges
Grunnlov. Kan det være prototypen på et globalt klasserom, for en global skole?
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HVEM VIL HA KAPASITET TIL Å SAMLE NORGE OG VERDEN PÅ OSLOs TAK?
Norsk Klimanettverk, lansert 1. januar 2010.
Nettverket er tilsluttet Klimavalgalliansen, og har samarbeidspartnere over hele landet. Flere
miljøorganisasjoner støtter Klimafestivalen § 112. Klimanettverkets hovedaktivitet og historie
er tilgjengelig på hjemmesidene: Klimafestivalen § 112 / Norsk Klimanettverk.
Festivalen foregår i januar hvert år, som en påminnelse om at det nye året skal bli et år for enda
sterkere klimahandling. Den ble arrangert første gang i januar 2015, og har vokst for hvert år. I
2019 arrangerte Klimafestivalen §112 og Oslo Europeisk Miljøhovedstad felles åpningshelg på
SALT i Oslo. Over 10.000 mennesker deltok på åpningshelgen, og i løpet av de neste 20 dagene
ble det arrangert over 150 store og små arrangementer innenfor festivalen, i nesten 30
kommuner rundt i landet. 10.- 26. januar 2020 arrangeres Klimafestivalen § 112 for sjette gang –
en kraftfull og leken mobilisering for å øke klimaengasjementet i alle samfunnslag. Det er behov
for å utvide Norsk Klimanettverks aktiviteter til å gjelde året rundt.

HVORFOR?
Klimaomstilling haster, og vi tror at den sterkeste omstillingskraften kommer nedenfra og
lokalt. Klimautfordringene løses ikke uten økt demokratisk deltakelse i alle deler av
samfunnet. For mange fungerer festivalen som en inngangsport til
klimaengasjement. Norsk Klimanettverk har noe unikt å tilby kommer hele Norges befolkning
til gode, og som vil bidra til en bedre samfunnsutvikling. Klimakrisen kan ikke løses av
eksperter og politikere alene – vi trenger en kultur for endring, og en kultur for modige valg.
Her er det folket som sitter med nøkkelen. Vi tror at fokus på muligheter, håp og
fellesskap er aktiviserende. Derfor ønsker vi å skape en arena som inspirerer til handling og
Klimafestivalen §112 er en folkebevegelsen på tvers av kulturliv og politiske tiltak.
Frivillighet, dugnadsånd – alle skal med – barn og unge krever et krafttak, og Oslo innehar
kapasitet til å vise vei og bli en fremtidsby. Samspillet mellom generasjoner og interkulturll
læring er viktig!
I et byutviklingsperspektiv ser vi for oss en mulighet til å skape en viktig forbindelse mellom
Oslo øst, Gamle Oslo og den nye Fjordbyen, og at stedet kan få en viktig
områdeintegrerende funksjon, ikke minst for ungdom. I Klimafestivalen §112 jobber vi med
medvirkning for ungdom, og kjenner godt til behovet for meningsfulle aktivitetstilbud
og møteplasser for denne gruppen i Oslo. Oslo S har et stort potensial og unike kvaliteters
som kan omskapes til ressurser for Oslos borgere gjennom nærhet sentrale organisasjoner,
næringsliv i Oslo sentrum. Ett slik sted kan både være med å utvikle verdifull kunnskap og
nye ideer, skape sosial tilhørighet og utvikle en verdibasert identitet også for Oslos unge
borgere.
For KLP så vil det være viktig å ha Norsk Klimanettverk i huset, og slik lage en dynamisk
læringsarena fundamentert på prinsipper om den Lærende Organisasjon. Vi trenger dette
prosjektet FJELLET – naturlig vis! fordi en aktiv bevisstgjøring må til. Det skal være
slitsomt, tøft og robust, men 100% ærlighet. Vi må alle ta i ett tak, og de beste kreftene må til
for mot, veivalg og kreativ samspill. Ta kontakt med grunnleggerne av Norsk Klimanettverk
– de fortjener denne utsikten – de har vært veivisere i 10 år!
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