AU G U ST 2 0 2 0

LYKKE TIL
MED
HUMAK 2020

INNHOLD
4

Hilsener

8

Styret

11

Årets formål

HUMAK-MAGASINET

12

Historier fra Malawi

ANSVARLIG UTGIVER
Juristforeningen
Karl Johans gate 47
0162 Oslo

16

Innsamlingsaksjon

18

Advokatstafetten

22

Festivalprogram

24

Fagprogram

29

Billetter

30

HumAk med røtter i
Wiersholm

33

HumAk Forum

34

Fiktiv rettssak

36

Etterlyser grønnere advokater

39

Lotteri

40

Er det bærekraftig?

42

Styret takker

REDAKTØRER
Martha Krogli Brygfjeld
Else Høgås Mohn
TRYKK
RKGrafisk
OPPLAG
3000

HumAk-magasinet ble

sendt til trykk 14. juli 2020.

HUMAK2020

3

HILSENER
Hilsner fra formann, HumAk-leder, Redd Barna og Wiersholm

Maria Hansteen
HumAk-sjef
I slutten av august braker det endelig løs
for HumAk 2020! Det er to år siden forrige
gang, og denne gangen vil studentene møte
HumAk i en ny og smittevernsvennlig drakt.
Datoene du skal sette av for å kunne være med
på jussens viktigste arrangement er 22. til 29.
august.
Vårt hovedfokus er den humanitære aksjonen
vi er så heldige å få avholde. I samarbeid med
Redd Barna skal vi gjennom prosjektet «Rullende rettssaler for barn» sikre håndheving
av barns rettigheter i Neno-distriktet i Malawi.
Altfor mange barn i Malawi utsettes for overgrep og barneekteskap. Ved å opprette mobile domstoler vil flere få den rettshjelpen og
domstolsbehandlingen de trenger. Gjennom
deltakelse på HumAk kan også DU være med
på dette viktige arbeidet.
Da koronaviruset for fullt brøt ut forstod vi
raskt at avholdelse av en fysisk festival med
flere hundre deltakere ikke ville samsvare med
nødvendige smittevernstiltak. Selv om dette
ble en stor skuffelse umiddelbart, har styret
kastet seg rundt og ser nå positivt på en litt
annerledes gjennomføring av HumAk.
Selve planleggingen av et smittevernsvennlig
arrangement har vært preget av mye usikkerhet. Hele verden står i en usikker situasjon,
hvor råd og tiltak har endret seg fra dag til
dag. Vi har hele veien rettet oss etter informasjon fra både myndighetene og fakultetet.
Heldigvis er det sittende HumAk-styret en
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vanvittig driftig gjeng, som samarbeider
utrolig godt! Opp mot HumAk har vi hatt
ukentlige møter over Zoom, og alle har hatt en
enorm vilje til å planlegge nytt. Det er dette
som har ført til at vi nå kan se frem mot HumAk
i uke 35!
I år gleder jeg meg aller mest til aksjonen
og bøssedagen. Engasjementet på jussen
er stort, og jeg håper så mange som mulig
deltar som bøssebærere eller bidragsytere
gjennom kjøp av pensumbøker på bokmarkedet, donasjoner digitalt eller ved å løpe
for den gode saken under årets bistandsløp.
Mulighetene for å bidra er mange!
Jeg gleder meg selvfølgelig også til resten
av HumAk sine arrangementer. Den digitale
versjonen av den tradisjonelle festivalen blir
et høydepunkt. Ved å sende HumAk som livestream når vi ut til enda flere enn vanlig,
også utenfor det juridiske fakultetet i Oslo.
Samtidig kan nettopp dårlig oppmøte også
bli vår største utfordring. Vi håper derfor du
lar deg friste av en livestream utenom det
vanlige, med alt fra artister og humor, til en
direktesendt auksjon hvor du ved loddkjøp
kan vinne mange kule premier. I løpet av uken
vil det også kunne fristes med godt av faglig
påfyll, samt spennende foredrag for å booste
din motivasjon for høstens studier.
Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til vår
hovedsamarbeidspartner Wiersholm og alle
våre fantastiske undersjefer. Dere er rå!

HILSENER

Ida Marie G. Flytør
Formann i Juristforeningen
Etter to år er jusstudentenes humanitæraksjon,
HumAk, like rundt hjørnet igjen!
Da HumAk åpnet teltene for første gang
i 1989 ble Justivalens lillesøster født og
jusstudentene i Oslo fikk sin andre festival. Men
HumAk er ikke først og fremst en festival: Det
er en humanitæraksjon. HumAk lever under
slagordet «Norges viktigste studentfestival»
og det gir aksjonens styre en del å leve opp til,
samt føringer for hva festivalen bør fokusere
på.
Som så mye annet i år blir ikke HumAkfestivalen helt slik vi er vant til den, og deler av
HumAks tradisjonelle innhold har i tråd med
smittevernhensyn måttet forflyttes til et digitalt
format. Til tross for årets forandringer består
essensen av HumAk og er den samme som
alltid: formålet.

innslag med god samvittighet.
Jeg vil på vegne av Juristforeningen
benytte anledningen til å rette en enorm takk
til årets HumAk-styre. Det er ikke bare-bare å
arrangere en studentfestival i utgangspunktet,
og alle utfordringene som Covid-19 har ført
med seg bare noen måneder før festivalen
har definitivt ikke gjort jobben enklere. Denne gjengen skal ha all mulig ære for å kaste
seg rundt, tenke nytt og komme opp med
et så godt alternativ når den tradisjonelle
HumAk-festivalen ikke lar seg gjennomføre. Jeg er imponert og stolt over alt
dere får til. Tusen takk for engasjementet,
gjennomføringsevnen og stå på-viljen deres!
Henner leve!

I år går pengene til Redd Barna og prosjektet
«Rullende rettssaler for barn» med mål om
å bedre tilgjengeligheten på rettshjelp for
barn i Malawi. Alle pengene som samles inn
via advokatstafetten, bokmarked, bøssedag,
bistandsløp og livestreamen går uavkortet til
formålet.
Jeg håper alle vil være med å bidra på den
ene eller andre måten – donér bøker til
bokmarkedet, løp for en god sak gjennom
bistandsløpet og slå deg ned foran høstens
viktigste livestream mens du lar deg underholde av både musikalske og humoristiske
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HILSENER

Morten Goller
Managing Partner i Wiersholm

Birgitte Lange
Generalsekretær i Redd Barna

Vi er svært glade for å kunne være hovedsamarbeidspartner i år. Årets aksjon er
spesiell av flere grunner. For det første på grunn av
formålet. Barn som blir utsatt for vold og
overgrep eller mister skolegangen de har
krav på, må få bedre muligheter til rettshjelp.
Tiltaket i Malawi med «rullende rettssaler» i lokalsamfunnene vil styrke barns rettssikkerhet og
forebygge brudd på deres grunnleggende
rettigheter til utdanning, helsehjelp og
beskyttelse. Det finnes knapt en viktigere sak.

Nesten halvparten av alle jentene i det
rurale Neno-distriktet i Malawi blir gift før
de fyller 18 år. Barneekteskap er en seksuell
forbrytelse i Malawi, men gjerningsmannen
går ofte fri og ofrene får ikke tilgang til juridisk
støtte. På grunn av dette øker praksisen med
seksuelle overgrep som barneekteskap.

For det andre blir HumAk spesiell i år fordi
koronapandemien tvinger aksjonen til å være
digital. Uten de fysiske møteplassene under
HumAk som knytter oss sammen, krever det
ekstra innsats av oss alle for å mobilisere til
engasjement og givervilje.
For det tredje er årets aksjon litt spesiell for
Wiersholm fordi vi allerede har et humanitært partnerskap med Redd Barna. Vi vet mye
om hva Redd Barna får til, og vi har et sterkt
ønske om å bidra til at Redd Barna får mest mulig
støtte til det viktige arbeidet sitt.
Vi er imponert over all innsatsen som det
dyktige HumAk-styret og studentene har lagt
ned for å gjennomføre årets aksjon. Mange
av oss i Wiersholm har vært aktive i HumAk
selv og vet litt om hvor mye arbeid som ligger
bak. Vi håper innsatsen betaler seg i form av et
fantastisk resultat.
Lykke til!
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I Neno-distriktet tar det åtte timer å gå til den
nærmeste domstolen. Manglende kunnskap
om barns rettigheter og den enorme avstanden
mellom bygd og rettsal er med på å hindre at
overgripere blir dømt. Dette gjør vi nå noe med.
Barneekteskap er en direkte form for
diskriminering av jenter, som ofte blir fratatt deres grunnleggende rett til utdanning,
helse, utvikling og likestilling, i tillegg til jevnlige
seksuelle overgrep. Barn utsatt for vold og overgrep har større sannsynlighet for sykdom og
psykiske problemer og jenter i barneekteskap
er ofte analfabeter. På grunn av begrensede
muligheter klarer ikke de fleste jenter å søke
rettferdighet når de blir seksuelt misbruk eller
tvunget til tidlig ekteskap.
Med god hjelp fra HumAk skal vi nå hjelpe
disse barna gjennom prosjektet «Rullende
rettsaler for barn». Vi skal sørge for at barn i Nenodistriktet kjenner til rettighetene sine, at rettsalene kommer til dem der de er og at rettsaken
foregår på en trygg måte.
Vi er stolte og ydmyke over å ha med oss
HumAk på denne reisen. Tusen takk til alle som
støtter de rullende rettsalene!
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STYRET
1. HVORFOR BLE DU MED I HUMAK-STYRET?
2. HVA GJØR DU HVIS HUMAK SAMLER INN OVER EN MILLION?

Styret

Maria Hansteen – HumAk-sjef
1. Fordi HumAk er jussens unike mulighet til å gjøre et humani
tært arbeid samtidig som man planlegger faglig påfyll for
studentene og festival! Alt på en gang!
2. Da går jeg rett i bakken!
3. Typen som synger med full hals og danser som om festivalen
var like fysisk som før.
4. Mother Teresa? Neida jeg er hun med orden i alle sysakene som
stadig tikker inn i alles innbokser med hundre spørsmål. Jeg er
også den som setter lista høyt og stiller høye krav til alle de andre, men bare fordi jeg vet de kan etterleves.

Solveig Hodnemyr – økonomiansvarlig
1. Fordi engasjement er viktig og det er stas å skape noe
sammen med gode venner.
2. Tar mitt livs første sigg.
3. Hun med glowticks som hopper i sofaen.
4. Hun som ber styret handle X-tra produkter fra Coop og ellers
er ganske gjerrig.

Josefine Holmedahl Rødin – administrasjonssjef
1. Fordi det både er sosialt og lærerikt, samtidig som vi jobber
for en god sak.
2. Spanderer noe annet enn billig pappvin på verdens beste
styre.
3. Hun som bruker penger på et fett festivalantrekk bare i tilfelle
cam er på.
4. Hun som får ting gjort og sørger for at alle er «hydrated».
Lars Henrik Hvidsand – PR- og sponsorsjef
1.Fordi jeg har kledd meg ut til for mye rart på genfors til ikke å
bli valgt til noe. Også har jeg et stort hjerte.
2. Da rocker jeg ett av kostymene jeg har kjørt på genfors neste
Hoppeball. Evt. på neste jobbintervju.
3. Han som lager moshpit med stuemøblementet og ellers rolig
headbanger mens han bånner halvliter på halvliter på halvliter.
4. Jeg er som Petter Northug. Ligger bak i starten og irriterer de
andre fordi jeg ikke bidrar så mye og så plutselig kvikner jeg til
og går bananas på slutten.
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STYRET
3. HVILKEN DIGITAL FESTIVALTYPE ER DU?
4. HVEM ER DU I HUMAK-STYRET?
Vemund Rolstad – bookingsjef
1. Det er veldig gøy å ha et verv i Juristforeningen, og HumAk
virket som det beste valget fordi det varer over en lang
periode, slik at man får en sterk tilknytning til både formålet
og festivalen. Det er kult å se et helt konkret resultat av alle
timene som er lagt ned i løpet av de siste årene.
2. Stiller til styret for HumAk 2022.
3. Han som starter moshpit i chatten.
4. Tror jeg har satt ny JF-rekord i antall straffepils for å komme
for sent, så jeg er nok den mest likte.
Gunnhild Østensen Stangervåg – fagsjef
1. Jeg ville være med på å arranger noe stort og viktig for
fellesskapet på jussen!
2. Da bytter jeg navn til Gunda. Her er det bare å samle inn
penger folkens!
3. Jeg er Laila. Hun som sipper pmax av rødvinsglasset og virkelig
nyter den digitale opplevelsen. Hvis jeg kommer på nett da.
4. Jeg er nok en gang Laila. Jovial og opptatt av hygge.
Sarujan Mathimaran – arrangementsjef
1. Etter å ha vært medarbeider og undersjef for en rekke
arrangementer i Juristforeningen, fikk jeg smaken på foreningslivet. Da muligheten til å jobbe med både festival og noe
meningsfylt dukket opp, var jeg overbevist.
2. Det er opp til Jodel å avgjøre. Helst ingen piercinger.
3. Han som samler venner, åpner en pils og har det hyggelig.
4. Han mørke som ofte har skjegg.

Jon-Christian Rynning – aksjonssjef
1. For å drive med foreningsarbeid med en mulighet til å virkelig
gjøre en forskjell for andre.
2. Da sier jeg meg fornøyd med tiden på jussen, og går all inn
med DJ-karrieren som «DJ Easy Money».
3. Konsertfyren som headbanger på første rad.
4. Den kule faren.
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PRAKTIKANT HOS REGJERINGSADVOKATEN?
Regjeringsadvokaten er statens
advokatkontor i sivile saker. Vi er
halvside
advokater forAnnonse:
statsforvaltningen
i retts- UD
saker og gir råd i rettslige spørsmål.
Våre oppdrag gjelder ofte dagsaktuelle
saker av stor samfunnsmessig
betydning.
Neste søknadsfrist for praktikantordningen er 1. oktober 2020. Vi
ansetter da for første halvdel av 2021.
Praktikanter bør ha fullført 3. studieår
og oppnådd gode eksamensresultater.
www.regjeringsadvokaten.no/praktikantordning
Spørsmål kan rettes til advokat Arne Johan Dahl (ajd@radv.no) eller
advokat Ane Sydnes Egeland (ase@radv.no)

Har du lyst til å jobbe med folkerett og internasjonale
spørsmål i et sterkt fagmiljø?
Da kan UDs rettsavdeling være noe for deg. Rettsavdelingen i UD er landets ledende fagmiljø på praktisk folkerett og regjeringens sentrale rådgivingsorgan for folkerettslige spørsmål. Avdelingens ansvarsfelt spenner
over hele spekteret av folkerettslige problemstillinger, og avdelingen bistår
også i noen grad med vurderinger av internrettslige problemstillinger,
primært innenfor forfatnings- og forvaltningsrettens område. Avdelingen
har i underkant av 40 medarbeidere og er inndelt i tre seksjoner med ulike
faglige ansvarsområder.
Rettsavdelingen bistår øvrige avdelinger i departementet så vel som andre
deler av sentralforvaltningen med folkerettslige vurderinger. Avdelingen
har også et selvstendig ansvar for enkelte prosesser der de folkerettslige
aspektene dominerer, bl.a. forhandlinger av enkelte mellomstatlige avtaler og deltakelse i møter og prosesser der folkerettslige tema står sentralt.
Sammen med Regjeringsadvokaten opptrer avdelingens medarbeidere
som Norges agenter for bl.a. EFTA-domstolen.
Rettsavdelingen rekrutterer 1-3 saksbehandlere 1-2 ganger i året, i tillegg
til at jurister som kommer inn på UDs aspirantopptak kan få tjeneste i
avdelingen. For å få jobb hos oss må du ha norsk juridikum med godt
resultat.
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HUMAK

ÅRETS FORMÅL
– EN OPPDATERING FRA MALAWI

Formålet
I Malawi blir nesten halvparten av alle
kvinner giftet bort før de er 18 år. Barneekteskap er forbudt, men likevel blir barn giftet
bort mot sin vilje. Gjennom å etablere rullende
rettssaler – busser der det gjennomføres
rettssaker – skal vi gjøre det vi kan for å rette
opp i urettferdighetene.
– Tilgjengelighet: Avstanden til domstolene
er et stort problem i dag: Det tar mellom
seks og åtte timer å gå til den nærmeste
domstolen i Neno-distriktet, noe som gjør
det vanskelig for barn og vitner å bidra til
rettsprosessen. Gjennom de rullende rettssalene løser vi dette problemet: Bussene
kjører til landsbygdene og gjør et rettferdig system tilgjengelig for barn utenfor byene.
– Barnevennlig rettsprosess: Rettsprosessen
i de rullende rettssalene har barnas
beste i fokus til enhver tid, både før og
under rettssakene. Ved å gi barn hjelp til å
forberede seg, samt skape trygge rammer
for å vitne under rettssakene gjennom å
skjule barnas identitet, legger vi forholdene til rette for at barn kan fortelle sine
historier uten å frykte for konsekvensene.
– Rettshjelp: I tillegg til å rette opp i
urettferdighetene som er begått, tilbyr
bussene også informasjon om barns
rettigheter for å hindre at barneekteskap
skjer i fremtiden.

Resultater fra arbeidet
Etableringen av de rullende rettssalene gir
resultater: Allerede etter å ha gjennomført
seks rettssaker, har flere landsbygder for
første gang opplevd at barneekteskapsforbrytere har blitt dømt og fengslet. Tre
barneekteskapsforbrytere har blitt dømt til
mellom 10 og 14 års fengsel for forbrytelsene
sine. I takt med oppskaleringen av prosjektet
vet vi at flere saker vil bli prøvet, og at dette vil
kunne redde rammede barn.
Situasjonen etter utbruddet av Covid-19
Til tross for utbruddet av Covid-19, har vi
fortsatt etableringen av de rullende rettssalene, men på annet vis enn tidligere. For å begrense smittefaren, har ikke
dommere fra sentrale deler av Malawi hatt
muligheten til å reise ut til landsbygda.
Situasjonen har også skapt utfordringer i
landsbyene. Når skolene har stengt, har flere
utnyttet misforståelser hos barna om at skolegangen er avsluttet for godt til å presse dem
inn i barneekteskap. Nå, mer enn noen gang,
er det derfor viktig å opprettholde støtten til
prosjektet.
Vi får likevel gode nyheter fra Malawi: Et nylig
inngått samarbeid med det malawiske justisdepartementet gjør det enklere å fortsette
oppskaleringen av prosjektet. Når samfunnet
åpner opp igjen, står bussene klare til å fortsette som før.
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HUMAK

HISTORIER FRA MALAWI
«Mitt navn er Mary* og jeg er 16 år gammel. Jeg kommer fra Neno-distriktet i Malawi.
Fra august til september i 2019 ble jeg tvunget av en gift mann til å ha samleie. Han
truet med å drepe meg hvis jeg rapporterte det.»
Mary ble gravid og snart begynte ryktene i landsbyen å gå. Hun ble sett ned på for å
ha ødelagt et ekteskap og ble offentlig utskjelt av mannens kone. Ekteparet truet Mary
og familien hennes til ikke å rapportere det, men en mødregruppe som gikk dør til dør
for å følge opp tenåringsmødre fikk høre historien og satt i gang apparatet for å få en
mobil rettsal til bygda.
«Etter få dager fikk jeg beskjed om at rettssaken ville bli holdt i bygden min. Jeg kunne
ikke tro det. Det var første gang en rettsak ble holdt i min hjembygd. Jeg var ikke redd
for å vitne, da det ble gjort med kamera», sier Mary.
Mannen ble dømt på under en uke.
Moren til Mary sier: «Først hadde vi tenkt til å trekke saken, på grunn av truslene
fra ekteparet, men vi fikk hjelp til å forstå at ikke å rapportere saken ville være en
overtredelse av vår datters rettigheter. Vi er takknemlige for å ha fått rettsalene til
bygda for å hjelpe datteren vår.»
*Navnet er fiktivt

Engasjerte tilskuere overværer en rettssak.
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HUMAK

HISTORIER FRA MALAWI
«Whenever there was child abuse cases such as child marriage, the cases were being
reported to Police and arrests were being made upon investigation and this would
take a long period of time. Then we were having problems in taking witnesses to the
court to tender evidence because they refused to meet accommodation, transport
and foods costs. This created room for unconditional court to release suspects as they
could not be kept forever. Slowly the suspects turned in to habitual offenders since it
was obvious that nobody would walk to tender evidence in court.
We registered a case on 16th November, 2019 when a 38-year-old man defiled a
five-year girl. The case was reported to Police and arrest was made. On 25th
November, everyone in the village was happy seeing the mobile court sitting in our
village. This made it easy to parade all witnesses and within a day, hearing of the whole
case was concluded due to overwhelming evidence.
The accused was sentenced to 14 years’ imprisonment with hard labor on 11th
December, 2019. This has now brought sanity in the area as now other perpetrators
have realized that once caught will be prosecuted right in the village in front of their
families and relatives and no more mobility challenges for witnesses.»
– Resident of GVH Kanduku, Malawi

En dommer noterer under en høring i en sak om barneekteskap.
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HUMAK

HISTORIER FRA MALAWI

Tilskuere til rettssak.

«The fight against child abuse in my area has been a problem. Despite having a Police
unit, we were facing a lot of challenges in concluding cases at the magistrate court at
Mwanza Boma due to transport challenges for witnesses. In some instances, witnesses
were being coerced by relatives of perpetrators not to show up at the court.
This challenge costed us 10 cases in 2018 alone and this made my area as a
breeding ground for child abuse cases and child marriages in particular. Perpetrators were
taking advantage of the challenges. This eventually made people to stop reporting
child abuse cases and resorted to resolving the cases locally.
I am very hopeful that the more people will continue to report cases of child marriages
and other child abuse cases. I be very happy to see the number of cases reducing in
my area. The mobile courts have motivated me and my subjects to refer more cases
knowing very well that they will be quickly investigated, tried and concluded.»
– Senior chief Govati
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BØSSEDAG
Dette er din mulighet til å gjøre en forskjell
for andre: Ved å gå noen få skritt i Oslos
gater sammen med oss, vil du gjøre distansen til domstolene i Neno-distriktet kortere.
I tillegg til å hjelpe andre, får du en
superfin t-skjorte og en spennende
goodiebag. Vi deler også ut premier til
de som har samlet inn mest, i tillegg til at
vi trekker vinnere blant samtlige bøssebærere. For en rå mulighet tenker du – det
tenker vi også!
Tid: lørdag 22. august klokken 10–17
Sted for oppmøte: Universitetsplassen
Nå gjenstår det bare melde seg som
bøssebærer! Det eneste du trenger å
gjøre er å scanne QR-koden, fylle inn
skjemaet, og møte opp lørdag 22.

16

august på Universitetsplassen. Du kan
enten gå sammen med noen du kjenner, eller
så kan du prøve lykken – da setter vi deg i en
gruppe sammen med andre hyggelige
medstudenter som du kan bli kjent med.
Vi gleder oss til å se deg!

HUMAK

BISTANDSLØP
vi løsningen! Under Bistandsløpet kan du
få utløp for din indre Usain Bolt eller Eliud
Kipchoge gjennom hele HumAk-uken!

Tid: mandag 24. – søndag 30. august
Sted: Hvor enn du vil!
På bøssedagen kan du tusle rundt i Oslos
gater til inntekt for prosjektet. Synes du
dette hørtes litt for bedagelig ut? Da har

På grunn av faren for smitte vil bistandsløpet for HumAk 2020 avholdes digitalt. Du
kan registrere treningsøktene dine hos oss
og donere en bestemt sum per kilometer
du har løpt, syklet, rodd, gått kappgang
eller på andre måter utfordret kondisjonen
din. Få en venn eller et familiemedlem til å
sponse deg, og sus av gårde til inntekt for
formålet! Er du skikkelig tøff setter du også
penger på deg selv – dette er kanskje din
eneste mulighet til å satse på egen hest.
Også her blir det premier, og ikke bare
til den som har løpt lengst: Strava-kunst,
høydemeter og andre kreative bidrag
belønnes også!

BOKMARKED

På HumAks bokmarked kan du kjøpe både
nye og brukte pensumbøker til sterkt
rabatterte priser. Vi har samlet inn
bøker fra både gavmilde studenter, JSU,
professorer og forlag. Vi har et bredt utvalg og
kommer også med tips til litteratur hvis du har
spørsmål.

Tid: tirsdag 25. August kl. 12–14
Sted: På fakultetet (safe og fleksibelt – du
kan velge mellom inne på DJ, Tullinløkka
og Universitetsplassen)
Løp og kjøp!

Hvis du har lyst til å bidra til å øke salget ved
å donere bøkene dine til oss, er det bare
å komme innom i tiden før bokmarkedet –
vi tar imot alt du har! Følg med på sosiale
medier for nærmere info.
Alle inntektene fra bokmarkedet går
uavkortet til formålet – så ikke bare er det
muligheter for spare penger, du støtter
også en god sak!
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ADVOKAT «Som HumAk sin hovedsamarbeidspartner var det en ære
for oss å kunne sparke i gang
advokatstafetten til inntekt for
Redd Barna og deres arbeid
med å styrke rettssikkerheten
for barn og forebygge vold og
overgrep. Det finnes knapt en
viktigere sak.»

Hva var det med årets
formål som gjorde at
dere ville bidra i
advokatstafetten?

«Advokatfirmaet Thommessen
ønsket å hjelpe HumAk og Redd
Barna med å sikre barns
rettigheter.»

«Årets HumAk formål ’Rullende rettssaler for barn’
- er et flott initiativ. Prosjektet rører ved noe av det
viktigste som finnes; barns
trygghet og rettssikkerhet.
Takk for at vi får lov til å
bidra.»
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- STAFETTEN
«’Rullende Rettssaler for barn’
setter søkelyset på noe vi tar for
gitt her i den vestlige verden og
kampen for like rettigheter for
alle er noe vi mer enn gjerne vil
bidra til.»

«Barneekteskap er et betydelig
problem i mange land og må
bekjempes på mange måter.
Informasjon og rettshjelpsarbeid
er viktige elementer i denne
kampen. Vi er glade for å kunne
støtte Juristforeningen i dette
viktige arbeidet.»

«Vi syntes det er flott at
studentene engasjerer seg, og
bidrar til økt fokus rundt dette
viktige temaet.»
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«Vi i Selmer ønsker å bruke
anledningen til å heie på
studenter som engasjerer seg
i samfunnet og verden rundt
oss. Årets formål minner oss
om at det vi tar for gitt i
hverdagen på langt nær er
normalen andre steder i
verden. Vi håper alle selskaper
bidrar til årets aksjon.»

«Vi synes det er viktig å
bidra til at barns rettigheter blir ivaretatt i et av
verdens fattigste land.»

«I en tid hvor mange opplever
helt nye utfordringer i egen
hverdag kan det være lett å
glemme at det er mange utenfor
Norge som har behov for en hjelpende hånd. Vi er derfor glade
og stolte over å kunne bidra til et
så viktig prosjekt.»
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Vil DU ta over
stafettpinnen?
Sjekk ut www.humak.no

Sammen skaper vi samfunnsnytte!

Eksperter på
innkjøpsdrevne
verdikjeder

Ektefellekifte/samboeroppgjør - en praktisk tilnærming
Lær om typiske problemstillinger og eksempler fra advokathverdagen.
Se HELPs webinar 28. august 2020 kl 12.15 - 14.00.
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Følg med på help.no/humak for lenke til webinaret.

FESTIVALPROGRAM
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29. AUGUST
Årets festivaldel av HumAk blir helt unik! I stedet for utendørskonserter med publikum som går over flere dager, blir årets
utgave en livestream lørdag 29. august fra klokken 19 og utover.
Sendingen vil vare i omtrent tre timer og her er noen av høydepunktene.

19:00

LIVESTREAMEN
STARTER

PROGRAMLEDER
MORTEN HEGSETH

DUTTY DIOR

MIKKEL NIVA OG
HASSE HOPE
MEAN TWEETS
JODEL EDITION

LINN ELISE

SE INFORMASJON OM BILLETTKJØP PÅ SIDE 29.
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FAGPROGRAM
Påmelding:
kurspaamelding.no/juristforeningen/humak

MANDAG
24. august

TIRSDAG
25. august

Wiersholm

Magnus Legal

FORELESNING I
FORVALTNINGSRETT

FOREDRAG OM
ADVOKATERS
SAMFUNNSANSVAR

10.15 – 12.00
DJ auditorium 3

Redd Barna

FOREDRAG OM
ÅRETS FORMÅL

DJ auditorium 1

Wiersholm

13.15 – 15.00
ZOOM

KURS I
OPPGAVETEKNIKK

Wiersholm

16.15 – 18.00
DJ auditorium 3

FIKTIV RETTSSAK

24

14.15 – 16.00

16.15 – 18.00
Gamle festsal

ONSDAG

TORSDAG

HUMAK FORUM

Kluge

Årets tema: «FNs veiledende prinsipper i en
norsk advokathverdag»

FORELESNING I
OBLIGASJONSRETT

26. august

27. august

Plutselig og uventet:
Kontraktsrettslige
virkemidler ved endrede
forhold

Se mer på side 33

09.00 – 12.00

10.15 – 12.00

DEMIO

DJ auditorium 3

Inventura

Wiersholm

FORELESNING I
OFFENTLIGE
ANSKAFFELSER

FORELESNING I
PRIVATRETT I

14.15 – 16.00
DJ auditorium 1

14.15 – 16.00
DJ auditorium 3

FREDAG
28. august
Help

FORELESNING I FAMILIERETT
Ektefelleskifte/samboeroppgjør –
en praktisk tilnærmning
12.15 – 14.00
DJ auditorium 1
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FAGPROGRAM
24.–28. AUGUST
FORELESNING I
FORVALTNINGSRETT

FOREDRAG OM
ADVOKATERS
SAMFUNNSANSVAR

Wiersholm

Magnus Legal

10.15 – 12.00

14.15 – 16.00

DJ aud 3

DJ aud 1

Ronny Lund

Christian Fredrik Magnus

MANDAG

Ronny Lund er partner i Wiersholm og
arbeider med kontraktsrett generelt
og entrepriserett spesielt, både on- og
offshore. Ronnys bakgrunn hos Kommuneadvokaten i Oslo har gitt ham god
innsikt i og erfaring med tilgrensende rettsområder, inkludert generell og
spesiell forvaltningsrett. Ronny vil holde
foredrag i forvaltningsrett hvor temaet fokuserer på klage og omgjøring.

TIRSDAG

Advokat Christian Fredrik Magnus
startet Magnus Legal i 2015. Han er
engasjert i strategiarbeid, visjon og
fremtidsutsikter for advokatbransjen.
Høsten 2019 var han utplassert som
frivilling på et hjelpeprosjekt i
Malawi, og i foredraget skal han snakke om
bransjens fremtid, ønsket om å bidra
til en bærekraftig utvikling og om sine
opplevelser i Malawi.

KURS I OPPGAVETEKNIKK
Wiersholm

Harald Hellebust

26

TIRSDAG

16.15 – 18.00

DJ aud 3

Partner Harald Hellebust er en ettertraktet
foredragsholder, blant annet på den årlige
selskapsrettskonferansen i Stavanger. I tillegg
er han fast innslag på Wiersholm Summer
School. For jusstudenter holder han årlige
manuduksjoner i kontraktsrett. I forbindelse med Humak-forum vil Harald holde kurs i
oppgaveteknikk, som er veldig populære.

FORELESNING I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Inventura

ONSDAG

14.15 – 16.00

Inventura består av 85 konsulenter i et høykompetent, tverrfaglig miljø, spesialisert på offentlige
anskaffelser. Forelesningen gir en pensumrelevant introduksjon til offentlige anskaffelser, særlig
rettet mot deg som tar valgfaget. Vi går gjennom
noen av de vanligste problemstillingene som
oppstår, illustrert med eksempler fra noen av de mest
spennende offentlige anskaffelsesprosessene.

DJ aud 1

Helene Finckenhagen Dinesen og
Marthe Meese Dolmen

FORELESNING I OBLIGASJONSRETT
Plutselig og uventet: Kontraktsrettslige virkemidler ved endrede forhold

Kluge

TORSDAG

Emma Mohn King og Peter Hallsteinsen

10.15 – 12.00

DJ aud 3

Manuduksjonen vil ta for seg tre sentrale emner innenfor
obligasjonsretten: læren om bristende forutsetninger,
force majeure og kontrollansvar. Foredragsholderne vil
gi en oversiktlig og eksamensrettet fremstilling av disse
sagnomsuste kontraktsrettslige temaene som alle har
til felles at de aktualiseres når plutselige og uventede
omstendigheter rokker ved kontraktsforholdet.

FORELESNING I
PRIVATRETT I

FORELESNING I
FAMILIERETT

Ektefelleskifte/samboeroppgjør
– en praktisk tilnærmning

Wiersholm

TORSDAG

14.15 – 16.00
DJ aud 3
Gunhild Dugstad

Ane Torbergsen og Line Karlsen Ask

Help

FREDAG

12.15 – 14.00
Partner Gunhild Dugstad arbeider med
fusjoner og oppkjøp, selskapsrett og
børs- og verdipapirrett. Gunhild holder
årlig manuduksjoner i kontraktsrett, som
pleier å være fulltegnet. Temaet for foredraget til Gunhild vil være heving.

DJ aud 1

Ane Torbergsen og Line Karlsen Ask
er fagansvarlige advokater i HELP for
henholdsvis familie- og arverett. De har
lang erfaring med å forebygge og løse
langvarige konflikter ved samlivsbrudd,
og vil gi praktiske eksempler fra advokathverdagen. HELP er landets største
advokatmiljø for privatpersoner.
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MANGE SLÅR OSS PÅ ANTALL ANSATTE.
FÅ PÅ OPPNÅDDE RESULTATER.

clp.no

A DVO K AT F I R M A

Advokatfirmaet Elden er et advokatfirma bestående av
omkring 75 advokat/-fullmektiger med avdelinger i Oslo,
Bergen, Stavanger, Sandefjord og Gol.
Vårt spesialfelt er prosedyre i både sivile saker og straffesaker.
Vi arbeider i tillegg jevnlig innenfor følgende områder:
Generell strafferett og strafferett for næringslivet, arbeidsrett,
kontraktsrett, eiendomstvister, erstatningsrett og forvaltningsrett
samt oppdrag som bistandsadvokat.

Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo
28
Postadresse: Postboks 6684 St. Olavs plass, 0129 Oslo | Telefon: 21 61 13 00 | Web: www.elden.no

n.no

KJØP BILLETT HER
PRIS: 50,-

https://humak.ticketco.events/no/nb/e/humak_2020

For å få tilgang til livestreamen må du betale en symbolsk sum
på 50 kroner. Disse pengene går direkte til formålet*. Dette er
kanskje den enkleste måten du kan bidra til HumAk 2020.
Det vil også være mulig å donere penger direkte til formålet
både før og under sendingen! Dette kan gjøres ved å sende SMS
HUMAK etterfulgt av valgfritt beløp til 2230.
*Ticketco tar 3 kr per billett for å dekke sine kostnader ifm
streamen. De resterende 47 kr går uavkortet til formålet.
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HUMAK

HUMAK MED RØTTER
I WIERSHOLM
Årets hovedsamarbeidspartner har
intet mindre enn vært med på å
grunnlegge HumAk.
Jusstudentens Humanitæraksjon ble
for første gang avholdt i 1989, og
har siden den gang vært arrangert av
studenter
ved
det
juridiske
fakultet i alt seksten ganger. I
august 2020 braker det løs med
den syttende gjennomføringen av
HumAk, hvor årets formål er «Rullende
rettssaler for barn». Prosjektet er valgt i
samarbeid med Redd Barna, og med
Wiersholm i ryggen som hovedsamarbeidspartner.
Grunnleggerne av HumAk
I 1987/1988 bestemte et kobbel studenter seg for å arrangere
en humanitær innsamlingsaksjon.
Engasjementet resulterte i den
første gjennomføringen av HumAk i
1989, til inntekt for en sammenslutning av jurister som ga fri rettshjelp
til ofrene for apartheidpolitikken i
Sør-Afrika. Blant grunnleggerne av
Juristforeningens
humanitære
initiativ finner vi Ståle Gjengset og
Stephan Jervell, som i dag begge
30

to er partnere i Wiersholm. I tillegg
til styret ble det nedsatt et arbeidsutvalg, som skulle bistå styret med
sponsorstøtte og komme med i
kontakt med artister, kunstnere og
pressefolk. I utvalget var Nils H.
Thommessen, som også var med
som initiativtaker til HumAk, og som
var partner i Wiersholm frem til 2018.
- Det fantes ingen slik organisasjon
fra før. Vi mente jussen i Oslo burde ha en humanitær aksjon som var
koblet til vårt fremtidige virke som
jurister og advokater. Fri rettshjelp til
ofre for apartheid-regimet var et godt
formål og en riktig sak for oss på den
tiden, forteller Wiersholm-partner
Ståle Gjengset, som var leder av den
første HumAk.
Hva betyr det for Wiersholm og for
dere som startet HumAk, at firmaet i
år er hovedsamarbeidspartner?
- HumAk stemmer med alt vi tenker
som firma, og er en naturlig måte
for Wiersholm å bidra til samfunnsansvar på. Det skaper også stolthet
internt å være med og støtte årets

HUMAK

aksjon. I tillegg er det litt ekstra gøy
for oss som var med å starte HumAk,
at Wiersholm er hovedsamarbeidspartner, forteller Gjengset.

og vi arrangerte bøsseinnsamling,
engasjerte sponsorer og ikke minst
arrangerte innsamlingskonsert på
Rockefeller.

Siden 1989 har HumAk eskalert fra
å være et dagsarrangement til å bli
en festival med en ukes varighet. I
år 2000 ble advokatstaffeten arrangert for første gang, som i dag er
den største inntektskilden. I året var
det Wiersholm som sparket stafetten i gang med en donasjon 40 000
kroner.

Wiersholm også hovedsamarbeidspartner for Redd Barna
I tillegg til å være hovedsamarbeidsparter med HumAk og bidra til årets
formål «Rullende rettssaler for barn»,
har Wiersholm en egen tilknytning til Redd Barna. 1. januar 2019,
omtrent samtidig med at firmaet
inngikk samarbeid med HumAk,
inngikk Wiersholm også en femårig
partnerskapsavtale med Redd Barna.

Kan HumAk 2020 samle inn mer
enn grunnleggerne gjorde?
I 1989 ble det samlet inn utrolige 1
216 000 kroner. Ingen har siden klart
å toppe dette beløpet, til tross for at
HumAk har vokst.
Hva var hemmeligheten bak den
store suksessen i 1989?
- Hemmeligheten var noe så enkelt,
men krevende, som hardt arbeid
kombinert med gode rådgivere og
sterkt engasjement, røper Gjengset
og fortsetter:
- Vi var en gjeng ildsjeler som i
realiteten nesten tok fri fra
studiene i seks måneder for å
jobbe med HumAk. Vi skulle lage
noe helt nytt, og det måtte bli
vellykket, ellers ville ikke aksjonen
leve videre. Målet var hele tiden at
HumAk skule bli en institusjon på
jussen. Det var mye jobb, men veldig
gøy. Det var et oppkomme av ideer,

Gjennom
partnerskapet
bidrar
Wiersholm med økonomisk støtte
til Redd Barnas arbeid for å styrke
barns rettigheter i Myanmar, men
også med pro bono-arbeid i form
av juridisk rådgivning. Som et tredje element i samarbeidet er Redd
Barna og Wiersholm sammen om en
egen trainee-ordning som de kaller
for «Responsible Business Trainee».
Ordningen går ut på at noen utvalgte kandidater får bistå Redd Barna
juridisk i spørsmål om barns
rettigheter, i tillegg til at de får verdifull praksis som forretningsadvokater
i Wiersholm.
– Vi er veldig glade for å kunne være
hovedsamarbeidspartnere både for
HumAk og for Redd Barna og med
det bidra til å gi det viktige arbeidet
for barns rettigheter et ekstra løft i år,
sier managing partner i Wiersholm,
Morten Goller.
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Annonse: helside Wiersholm

Responsible Business Trainee
Sammen med vår hovedsamarbeidspartner Redd Barna tilbyr vi et trainee
opphold hvor du kan være med å bidra til rettighetsarbeid i Norge og i utlandet.
I tillegg får du unik praksis som forretningsadvokat i Wiersholm.

Alle våre studenttilbud finner du på
wiersholm.no/karriere
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HUMAK FORUM
HumAk Forum er et halvdags seminar for advokater i advokatetikk og arrangeres i samarbeid med vår hovedsamarbeidspartner,
Wiersholm. Årets tema er «FNs veiledende prinsipper i en norsk
advokathverdag».
HumAk utsteder kursbevis som kan brukes ved føring av etterutdanningstimer.
Tidspunkt: onsdag. 26. August kl. 09.00-12.00
Sted: Demio
Målgruppe: advokater, advokatfullmektiger
Foredragsholdere: Frode Elgesem og Stephan Jervell
Deltakeravgift: 2000 kr
Påmelding: https://kurspaamelding.no/juristforeningen/humak-forum

09:00-09:15

Innledning fra HumAk og Wiersholm

09:15-10:00

FNs veiledende prinsipper – relevans for advokater med Frode
Elgesem

10:00-10:15

Pause

10:15-11:00

Fra «soft law» til «hard law» – hvordan FNs veiledende prinsipper kommer inn i ny lovgivning om næringslivets menneskerettsansvar med Frode Elgesem

11:00-11:15

Pause

11:15-12:00

Forretningsadvokaters menneskerettsansvar med Stephan
Jervell
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FIKTIV RETTSSAK:
«SKIVEBOM»
I den fiktive rettssaken får vi se studenter fra Det juridiske fakultet
prosedere om et fiktivt faktum mot en av Wiersholms erfarne
advokater. En utvalgt student eller et lag bestående av to studenter
skal prosedere mot advokat Oda Helnes Ekre fra Wiersholm. Ta turen
til Gamle festsal mandag 24. august kl. 16.15 for spenning og moro!

FORFATTERE: Ola Ø. Nisja og Ola Berg Lande

Det var nok nå. En rekke store
demokratier har hatt sine revolusjoner.
Befolkninger har i historien gang på
gang fått nok av undertrykkelse og tydd
til både våpen og stille motstand for å
rette opp i uakseptable forhold.
I 2019 kom revolusjonen til Norge.
Folket ville ikke lenger sitte stille og
se hvordan både lokale og sentrale
styresmakter åpenbart hadde bestemt seg
for å ta knekken på en av Norges største
grupperinger: Bilistene. Middelet, eller
rettere: våpenet, som overmakten benyttet i sin sjelløse og følelseskalde kamp, var
bomringer. Mange bomringer, som var
kostbare å passere for både studenter, småbarnsforeldre og andre som var
opptatt av at ikke en enda større andel av
privat kapital skulle tilflyte fellesskapet.
Folket samlet seg mot denne uretten.
En rekke politiske partier og foreninger
vokste frem. Foreningen Nå Må Det Være
Slutt På Bompenger (NMDVSPB) ble
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raskt en sentral aktør. Foreningen ble lagt
merke til grunnet sin fremoverlente kommunikasjon og profesjonelle organisering. Slagord som «Helt bom», «Bomtur»,
«Tom Bom», «Skivebom» og «Jeger Bom
Bom» (den siste i kombinasjon med
fotografier av samferdselsespolitikere)
hadde blitt meget populære hos en
krenket befolkning. NMDVSPB var også
foreningen som først hadde omtalt «snikinnføring av bomringer».
NMDVSPB hadde satt seg fore å
vinne kampen mot bomringer en
gang for alle. For å klare dette, mente
NMDVSPB at det var nødvendig med «en
storstilt informasjonskampanje». Et ledd
i dette var utendørsreklame. NMDVSPB
ønsket å bygge opp en egen infrastruktur for slik utendørs kommunikasjon. Når
kampen var vunnet, var planen å leie ut
reklameplasser til betalende aktører.
Slike inntekter skulle bidra til at
kampen kunne tas opp igjen på et senere
tidspunkt, om nødvendig.

HUMAK
En del av denne planlagte infrastrukturen
var spesialtilpassede aluminiumsprofiler
til plakatrammer. For å anskaffe aluminiumsprofiler kom NMDVSPB i kontakt
med selskapet AluChief AS. Forhandlinger mellom de to selskapene gikk av og
på over tre uker, og partene fant til slutt
frem til omforent utkast til en rammeavtale hvor NMDVSPB skulle være forpliktet til å dekke sitt behov for aluminiumsprodukter hos AluChief ut 2022. Rammeavtalen ble aldri signert, men sendt over
på e-post fra AluChief til NMDVSPB. I
utkastet partene hadde utarbeidet, var
det inntatt blant annet juridiske kontraktsvilkår, en prisliste for ulike AluChief-produkter og for øvrig tekniske beskrivelser
av forhold som aluminiumproduktenes
værbestandighet, stivhet mv.
Det var innkjøpssjef Peder Ås hos
NMDVSPB som mottok det siste utkastet
til rammeavtale på epost fra selger Kari
Tastad hos AluChief. «Dette er nok sikkert
veldig OK, kommer tilbake med endelig
formell bekr. når jeg har fått snakket med
ledelsen her», skrev Peder tilbake. Peders
e-post ble ikke besvart av AluChief.

var imidlertid aluminimiumsprofilene
levert av AluChief. Når NMDVSPB
monterte sammen aluminiumsrammer,
ble de nesten alltid bøyninger i profilene som i sin tur hadde egne følgeskader
som vanninntrengning på plakatene mv.
Snarere enn å reklamere overfor AluChief, valgte NMDVSPB en ny leverandør
av alumimumsprofiler, selskapet AluPro
2000 AS. «Vi har ingen tid å miste i denne
viktige kampen» var mantraet internt.
NMDVSPBs grep falt ikke i god jord
hos AluChief. AluChief mente at NMDVSPB ved å bestille aluminiumsprofiler
fra AluPro 2000 AS brøt rammeavtalen
NMDVSPB og AluChief hadde inngått. Av
denne fulgte det at NMDVSPB var forpliktet til å dekke sitt behov for aluminiumsprodukter hos AluChief ut 2022.

Det neste som skjedde, var at Peder fem
dager senere ringte til Kari og bestilte 50 løpemeter aluminiumsprofiler av
typen Boss X01. Under telefonsamtalen sa
Peder «prisen burde være 4200 per
løpemeter», hvorpå Kari svarte «stemmer
det, Peder». Lignende bestillinger skjedde to ytterligere ganger de neste fire
ukene. Det var ingen skriftlighet knyttet
til disse bestillingene.

NMDVSPB bestred at rammeavtalen
var bindende inngått mellom partene.
NMDVSPB viste blant annet til at vel
hadde partene forhandlet, men noen
formell bekreftelse – enn si signatur –
var aldri gitt fra noen av partenes side.
AluChief anførte blant annet at slik
formalisering ikke var nødvendig under
norsk rett. Dessuten var det foretatt tre
selvstendige bestillinger hvor prisene fra
rammeavtalen hadde blitt benyttet. Dette
anførte AluChief at var klare bestillinger
nettopp under rammeavtalen. NMDVSPB bestred ikke at kroner 4 200 var en
pris som fremgikk av rammeavtalen, men
viste til at Peder heller aldri hadde nevnt
rammeavtalen da han bestilte.

NMDVSPB var fornøyd med egen
ekstern kommunikasjon. Etter en omfattende kampanje (herunder plakater
i aluminumsrammer) under parolen
«Kast bomringene under bussen» var det
NMDVSPB omtalte som «Bomringmafiaen» på vikende front. På vikende front

Partene ble ikke enige, og saken endte for domstolene. Lag 1 representerer
saksøkeren, AluChief AS, mens lag 2
representerer
saksøkte
Foreningen
Nå Må Det Være Slutt På Bompenger.
Sivilprosessuelle spørsmål skal ikke behandles.
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FAGARTIKKEL

Etterlyser
grønnere advokater

Også advokatbransjen begynner å
våkne opp til en grønnere livsstil. Juridisk
kompetanse og slagkraft er avgjørende for å nå bærekraftmålene, mener
advokatene i Codex Advokat.
Foto: Codex Advokat/Linn Kristine Byre Johansen
Tekst: Codex Advokat

Advokatbransjen har i utgangspunktet ikke et
stort klimaavtrykk, og er ikke blant de største
synderne hva gjelder utslipp av skadelige klimagasser. Likevel har advokater et spesielt ansvar for
å delta i klimadebatten og bli grønnere, mener
Viktor Wikstrøm. Han er til daglig advokat i Codex
Advokat, som er årets klimasponsor for HumAk.
–

Klimaproblemet er vår tids største utfordring.
Ved siden av klimaforskning mener vi at
lovverket og internasjonale avtaler spiller
en helt sentral rolle for å kunne løse klimautfordringene. Jurister og advokater spiller
i den forbindelse en helt sentral rolle, både
vedrørende utviklingen av et godt lovverk
nasjonalt, men også utformingen av gode
internasjonale avtaler. Her kan juristene
utgjøre en forskjell. Miljøengasjement blant
jurister vil derfor være viktig i arbeidet mot et
grønnere samfunn, sier Viktor. Han er blant advokatene som jobber med miljørett i Codex, i
tillegg til å være en viktig drivkraft i advokatfirmaets egen klimagruppe Codex Green.
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En hastesak
Ifølge Niclas Svenningsen i UN Global Climate
Action truer konsekvensene av klimaendringer
selve eksistensen av vårt moderne samfunn og all
fremgang vi har gjort. Alle har et ansvar.
– Vi må ta tak i det som en sak som virkelig
haster, sier FN-lederen, som samtidig inviterer
flere advokatfirmaer til å delta i den globale
klimaaksjonen.
Gjennom nettopp FN og Climate Neutral Nowinitiativet er Codex anerkjent som klimanøytrale,
som det første advokatfirmaet i verden. Gjennom FN støtter Codex sertifiserte prosjekter som
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produserer ren energi i utviklingsland. Codex
samarbeider dessuten med klimaplattformen
Chooose, som kjøper klimakvoter fra CO2reduserende prosjekter godkjent av nettopp FN.
–

Alle ansatte i Codex er faktisk nå klimapositive.
Jeg opplever at flertallet av de ansatte i nå
bruker kollektive transportmidler, sykler
eller går til arbeid. Utstrakt kildesortering er en
selvfølge, sier Anders Faanes (CEO), som
forteller at Codex også stiller krav til
leverandører og samarbeidspartnere hva
gjelder deres klimaengasjement.

Den siste tiden har mer mangfold, samt bedre
kjønnsbalanse og likestilling i ledelse vært tema
i advokatbransjen. Toneangivende selskaper
har varslet at de ikke lenger vil benytte seg av
tjenester fra firmaer som ikke etterlever en viss
standard. Partner Espen Juul Haugan mener
det er naturlig at det fremover stilles også enda
strengere krav til næringslivet hva gjelder
etterlevelse av bærekraftmålene.
– Da vil det være forretningskritisk å drive
virksomhet i tråd med for eksempel
bærekraftmål 13, verdens felles arbeidsplan
for å stoppe klimaendringene. I et innovativt, åpent og fremtidsrettet advokatmiljø bør
det være selvsagt at man er miljøbevisst, sier
Espen Juul Haugan.
Fruktbart samarbeid
Viktor Wikstrøm er veldig glad for det voksende
faglige miljøet innen klima- og miljørett i Norge,

og at firmaer går sammen for klimaet selv om
de til daglig kanskje konkurrerer om de samme
klientene. Unge advokater og fullmektiger
deltar i økende grad nå i samlingsplasser som for
eksempel Grønt Forum.
– Spesielt motiverende er det med alle de god
samarbeidspartnerne vi har knyttet til oss de
siste månedene, sier Viktor.
I tillegg til arbeidet opp mot FN er Codex blant
annet hovedsamarbeidspartner for Kirkens
Nødhjelp. I tillegg til at Codex er deres primære
leverandør av advokattjenester, samarbeider partene for klima, bærekraft og gode humanitære
formål. I det langsiktige samarbeidet skal Codex
blant annet bidra med finansiell støtte til miljørelaterte prosjekter, som planting av skog i Etiopia.
Markedssjef Ragnhild Toyomasu i Kirkens Nødhjelp sier at hun er svært glad for samarbeidet.
– I dette samarbeidet skal vi fremme bærekraftig
utvikling og her blir 1+1 til 3. Sammen får vi
til mer! Vi er svært glade for å inngå denne
avtalen. Kirkens Nødhjelp har også mange
juridiske forpliktelser og vi er svært glade for å
finne en kompetent og grønn partner som kan
bistå i dette arbeidet.
Nettopp samarbeid som de vi har med FN og
Kirkens Nødhjelp er erfaringer vi ønsker å dele
med advokatbransjen. Spesielt viktig for oss er
det å dra inn jusstudentene i arbeidet for en mer
bærekraftig utvikling, sier CEO Anders Faanes.
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Annonse: helside (?)
Advokatbladet

Hver
dag

Ferske nyheter, debatter og meninger
De beste stillingsannonsene
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LOTTERI
Under årets HumAk vil det
arrangeres lotteri hvor du kan vinne
mange fine premier.
Følg med på sosiale medier og vår
nettside.
Inntektene går uavkortet til formålet.
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ER DET
BÆREKRAFTIG?
TEKST OG FOTO: Christian Fredrik Magnus

Vi opplever at neste generasjon jurister er opptatt av samfunnsansvar, miljø
og bærekraft. Unge mennesker ønsker
å være en del av løsningen, ikke problemet. Vi blir utfordret med spørsmål
om visjon, hvilke problemer vi skal løse,
samfunnsansvar og vårt bidrag til en
bærekraftig utvikling.
Det liker vi! Vi liker at dere krever svar på
viktige spørsmål. Det er ikke godt nok
å ha en målsetting om å bli best, størst
eller å nå høye omsetnings- og resultatmål. Dere vil noe mer! Dere vil spille en
rolle som betyr noe. Status og god lønn
er ikke lenger viktigst. Dere vil bruke
utdannelsen til noe nyttig. Når dere gir
kandidatløftet lover dere «Aldri vidende
at ville vige fra Ret og Retfærdighet». Det
er et godt – og forpliktende – løfte.
Men da må også forholdene legges
til rette for at unge jurister kan lytte til
samvittigheten, ta vare på egen
integritet, bli veiledet og ikke minst
arbeide med bærekraftige løsninger.
I vår virksomhet fokuserer vi på tre ting.
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For det første er vi opptatt av at vi skal
ha så lite miljøfotavtrykk som mulig. Det
er ikke mye vi kan gjøre i driften av et
advokatkontor, men vi gjør det vi kan.
Miljøvennlige løsninger, gjenbruk, bevisst på reiser og valg av reisemåte og
belønner ikke bruk av bil med gratis
parkering. I den store sammenheng
betyr det ikke så mye, men hvis alle gjør
litt merkes det likevel.
For det andre har vi en ordning hvor
ansatte som ønsker å delta i frivillig
veldedig arbeid kan søke om permisjon med lønn. Vi tror nemlig den beste
måten våre ansatte kan forstå andres
problemer er ved å se og erfare dem.
Man kan lese om fattigdom i Afrika, men
det er noe annet å delta selv i veldedig
arbeid blant fattige i Malawi.
For det tredje, og viktigst, er likevel
at bærekraft er en integrert del av vår
rådgivning til våre kunder. Vi arbeider
mye med utenlandske virksomheter som
kommer til Norge, og felles for alle er at
de ønsker å lykkes. Det bidrar vi til! Da er
bærekraft viktig.
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Bildene er Christians egne fra hans reiser til Malawi.

Interessen for, og ønsket om å bidra til
bærekraft er økende, og raskt økende.
Banker, investormiljøer, store innkjøpere
og stadig flere private bedrifter har tatt
klare standpunkt, og forpliktet seg til å
arbeide så bærekraftig som mulig. I vår
bistand ved kjøp og salg av virksomheter er det et økende fokus på miljø- og
bærekraftsmål, og virksomheter som ikke
har en uttalt målsetting er vanskelig å
selge. Det er altså ikke slik lenger at
det er trendy og riktig å tenke miljø og
bærekraft. Det er etter hvert nødvendig
hvis bedriften skal lykkes.
Det forteller vi våre kunder. På det viset
forsøker vi å bidra til at en indisk leverandør av tepper dokumenterer opprinnelse, sosiale forhold, produksjonsmåte,
varemerking og annet. Vi er ikke eksperter på forurensingsloven, reglene for
Grønt Punkt og Svanemerking, Miljøfyrtårn eller ISO 14001. Men når vi gir råd
ønsker vi at de skal være relevante, og for

fortsatt å være relevant ønsker vi å lære
mer om alle disse områdene.
Det gjelder ikke bare oss, men vi tror
det gjelder for alle at et bevisst forhold
til bærekraft er en betingelse for suksess.
Vi tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.
Vi forsøker å forholde oss til alle 17 målene, men mål 16 om Fred, rettferdighet
og velfungerende institusjoner er sentralt
for oss jurister.
Det er det også for årets HumAk.
Rullende rettssaler for barn i Malawi er
rettspleie i praksis. Samarbeidet med
Redd Barna sikrer kvalitet i gjennomføringen, og bidrar til «Ret og Retfærdighet» for dem det gjelder. Ved å støtte
årets HumAk bidrar dere til løsninger for
noen, og til å oppfylle kandidatløftet dere
skal gi.
Det er bærekraftig!
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STYRET TAKKER
Vi takker:)
Vår hovedsamarbeidspartner
Wiersholm
Våre undersjefer
Alle bøssebærere og
bidragsgivere
Formannsskapet 2019
Formannsskapet 2020

Redaktørene
Chorus Mixtus
Sondre Bry Glevoll
Alle forelesere, foredragsholdere og kursholdere
Alle annonsører

Justivalenstyret 2019

Juristforeningens
hovedsponsor Wikborg Rein

Det juridiske fakultet

Redd Barna

Eiendomsavdelingen

Henrik Hansteen og Hilde
Olsen
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Sammen driver vi
forretningsjussen fremover
#vierwiersholm

