
 
 

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske 

forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech 
 

Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på 

Miljøagentenes landsmøte og kommer fra hele landet. Barnas Klimapanel skal være et talerør for 

norske barn når det gjelder klima og deres fremtid. De skal videreformidle barns forslag, tiltak, krav 

og innspill til de som bestemmer.  

 

Siden konstitueringen av Barnas Klimapanel i februar 2015, har panelet arbeidet med å innhente 

innspill fra barn over hele landet. Det har kommet inn over tusen innspill så langt. Alle innspillene 

tyder på det samme; norske barn er bekymret for de menneskeskapte klimaendringene. Og de 

mener at det haster å gjøre noe!  

 

 

7a, Solvang skole 

 



 
 

Dette ønsker Barnas Klimapanel at den norske delagasjonen skal 

jobbe for i forhandlingene: 

 

1. Fortsette arbeidet som ble startet i Prisavtalen – Norge må ta ekstra 

ansvar! 

Avtalen som ble laget i Paris er en god start, men vi barn har fått høre fra dere voksne og forskere at 

den ikke er god nok for å sikre fremtiden for oss barn. Vi synes Norge bør være et forbilde og en 

pådriver i forhandlingene for en enda sterkere avtale for å sikre barns framtid. 

I forhandlingene må Norge fokusere på at det er alle sitt ansvar, men at de rikeste landene må ta i et 

ekstra tak. Det er vi som har forurenset mest, og det er vi som har mest penger til å betale for å 

redde verden. 

 

7a, Saltveit skole 

 



 
 

2. Bistand bør kobles til klimapolitikken. Det er bistand, nødhjelp og 

fredsarbeid på en gang! 

Dere må tenke på klimapolitikk som bistandsarbeid! Klimaproblemene skaper fattigdom og 

fattigdom er med på å skape krig. I Norge er vi stolte av at vi yter bistandsarbeid og nødhjelp. Vi gjør 

mye som er bra. Men vi synes dette må ses sammen med klimapolitikken. Slik kan vi også hjelpe 

barn i andre deler av verden og bygge fred og framtid, vi kan gi andre land ressurser.  Dette er en 

type bistandsarbeid, det også, en type nødhjelp, men på en annen måte. Den er uten grenser!  

 

 

 
4b, Utleira skole 

 

 

 

 



 
 

3. Vi barn må bli hørt! 

Noe av det viktigste som må gjøres når det skal forhandles om klima og miljø, er å høre på barns 

meninger om saken. Det dere voksne gjør med planeten vår nå, har konsekvenser for framtiden og 

det er vi barn som er framtiden! Det skjer allerede flere katastrofer rundt om i verden pga. 

klimaendringene og barn er de som blir mest påvirket av det. 

Vi i Barnas Klimapanel har snakket med andre barn, fått innspill fra dem og hørt stemmene deres og 

alle skriker ut at de er redde for framtiden sin! Barn har også gode ideer og tanker om hvordan 

klimakrisen kan løses, hva vi kan gjøre for å minske klimagassutslipp og holde jorda vår ren og frisk. 

Men vi føler at vi ikke blir hørt godt nok på! 

Barn har ikke adgang til å komme inn på klimamøtene. Vi mener det er barns rett til å få være stil 

stede når viktige avgjørelser om vår fremtid blir tatt. 

 

7a, Norheim skole 

 



 
 

4. Norge må kutte klimagassutslippene sine nå! 

Norge sender ut feil signaler når vi vurderer å åpne for mer olje- og gassutvinning i nye områder. 

Barnas Klimapanel skjønner ikke hvordan det vil gå an å nå målene våre når Norge holder på sånn! 

Verden oppfatter Norge dårlig når vi sier vi skal gjøre en ting, og handler på en annen måte. Det er 

ikke slik Norge kan være et godt forbilde. Barn fra hele landet har sendt innspill til Barnas Klimapanel 

at de vil ha slutt på oljeboring. Barn i Norge vil redde fremtiden, ikke bli rikere! 

På andre områder er Norge et godt forbilde. For eksempel i å få mange til å kjøre el-bil. Barnas 

Klimapanel mener Norge må fortelle andre land om hvordan vi klarte å få veldig mange til å kjøre el-

bil istedenfor bensin/diesel bil. På den måten kan Norge påvirke at også andre land kan redusere 

Co2 utslipp fra bilkjøring. Klimaproblemene påvirker hele verden, og gode klimaløsninger bør ikke 

holde seg innenfor landegrenser! 

Barn fra hele Norge har sagt at de ønsker mindre bilkjøring og enklere tilgang til kollektiv transport 

som tog og buss. For å få folk til å velge kollektiv heller enn å kjøre bil må det vært lett tilgjengelig, 

enkelt å bruke og billig. Hvis det blir slik vil flere benytte seg av de kollektive alternativene noe som 

vil føre til en reduksjon av CO2 utslipp. 

 
7a, Åsgård skole 



 
 

5. Redd regnskogen! 

Barnas Klimapanel har fått mange innspill fra barn som vil at vi skal ta vare på regnskogen. Vi må 

slutte å hogge ned regnskogen. Fordi dyr og mennesker lever der, og det er regnskogen som gir oss 

oksygen og luft.  

Hvert tredje sekund hugges regnskog på størrelse med en fotballbane – ofte for å plante soya og 

palmer til palmeolje. Norge må jobbe for at det ikke blir produsert palmeolje, og det må bli forbud 

mot å selge varer som inneholder palmeolje. I tillegg er regnskogen hjemmet til utrolig mange 

forskjellige dyr og insekter som mister hjemmet sitt pga. nedhugging av skogen. Mange av både 

dyrene og plantene kan være kjempeviktige for å lage medisiner og andre viktige ting som vi 

mennesker trenger og flere er nå blitt utrydningstruet. Urbefolkningen i regnskogen lever også av 

skogen og det er hele 260 millioner mennesker som bor i regnskoger rundt om i verden og som har 

levd der i mange generasjoner. Slutt å tenke penger! Slutt å ødelegge jordas lunge som er utrolig 

viktig for jorda, oss og framtiden! 

 
7a, Solvang skole 

 
7c, Karasjok grunnskole 



 
 

6. Norge og verden må jobbe mot en renere og mer bærekraftig 

fremtid! 

Barnas Klimapanel syntes det er viktig å jobbe mot en renere fremtid. Det bør stå i klimaavtalen at 

alle land må innføre kildesortering.  Det bør også jobbes for å innføre forbud mot 

engangsplastbestikk, innpakninger og poser.  Dette er både med å redusere CO2 utslipp, og hindre 

forsøpling av naturen. Norge kan fortelle andre land om den fine ordningen de har med pant og 

oppfordre andre land til å innføre det samme. Norge bør også øke panten til 5 kr, og innføre pant på 

annen engangsemballasje. Vi ønsker bærekraftig miljøsamarbeid på tvers av landegrenser og 

kontinenter. 

Vegetarmat fører til mindre forbruk av kjøtt og mindre CO2 utslipp. Norge bør påvirke slik at flere 

spiser vegetarmat, og få med i avtalen at alle land satser på mindre kjøttproduksjon. 

Barnas Klimapanel ønsker også at det fokuseres på at det ikke skal produseres leker som er skadelig 

for miljøet og barna. Mange leker er laget av plast/olje. Spesielt leker som blinker eller lager lyd 

inneholder, saker og ting som det ikke er bra om kommer ut i naturen, i vann eller i luften, når de 

lekene forbrennes i et forbrenningsanlegg her i Norge eller andre steder i rundt om i verden. 

 

7 c, Landvik skole 



 
 

7. Sats på forskning! 

Norge må satse på forskning og nye teknologiske løsninger. Barnas Klimapanel mener pengene fra 

oljen bør brukes på utvikling av ny teknologi som kan gi nye miljøvennlige løsninger for transport og 

energi. Når vi ikke skal lage olje mer, kan alle ingeniørene heller jobbe med å finne opp ny teknologi 

som ikke forurenser og ødelegger jordkloden.  

 

7a, Solvang skole 


