Disse uttalelsene er vedtatt av Miljøagentenes landsmøte 2013. Alle uttalelsene er skrevet av Albert
Hauge Mansaray 10 år fra Oslo, Kaja Nyland 11 år fra Kabelvåg, Annika Haugland 12 år fra Askøy,
Victor Larsen Steenberg 10 1/2 år fra Kolbotn og Eliah Mathias Hudgins 11 3/4 år fra Kjelsås.
Miljøagentene krever varig vern av LoVeSe!
Det er bra at det ikke blir oljeboring de neste fire årene i LoVeSe, men Miljøagentene er bekymret
for at det kan bli oljeboring der etter de neste fire årene. Miljøagentene kommer til å følge denne
saken helt til de lover å verne LoVeSe og andre sårbare områder. Vi gir oss aldri! Miljøagentene er
for en grønn fremtid uten olje.

Internasjonal solidaritet!
Norge er et veldig rikt land i den vestlige verden, men vi bruker for mye ressurser. Vi har brukt opp
vår del og mer enn det. Da blir det urettferdig for andre land som ønsker å bruke sine naturressurser.
Da må Norge hjelpe andre land til å utnytte sine naturressurser på en miljøvennlig måte.
Miljøagentene kjemper for en miljøvennlig internasjonal solidaritet!

Mindre bil og mer tog!
Miljøagentene vil ha mer miljøvennlig transport. Noen byer er flinke på miljøvennlig transport, men
mange kan bli enda flinkere. Miljøagentene krever mer penger til tog og kollektiv trafikk, og
mindre penger til veibygging.

Vi må ta vare på naturen vår!
Det er vi barna som skal overta jorden, vi vil ikke ha en ødelagt jordklode. Dette er de voksnes
ansvar. Vi må sammen ta vare på naturen vår og ikke kaste søppel der. Mange ting tar veldig lang
tid å bryte ned.
Miljøagentene vil ha bedre forhold for rovdyr i Norge, ellers forstyrrer man næringskjeden og
økosystemet i naturen.
Miljøagentene er sjokkert over at man hogger ned urskog i Norge, denne skogen er veldig sårbar og
her lever mange trude arter. Miljøagentene krever vern av all urskog i Norge innen 2015.

