
HVA MÅ GJØRES MED 
KLIMAUTFORDRINGENE?

En rapport fra norske barn 
– laget av Barnas Klimapanel 2015

BARNAS KLIMAPANEL



Barnas Klimapanel består av åtte barn i alderen 10-14 år, 
som har tatt på seg å innhente innspill og krav fra norske 
barn når det gjelder klima og deres fremtid for å videre-
formidle dette 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 300 innspill så langt. Alle innspillene som 
har kommet inn tyder på det samme; norske barn 
er bekymret for de menneskeskapte klimaendrin-
gene. Og de mener det haster å gjøre noe! 

HOVEDKONKLUSJONER

Basert på alle innspillene som har kommet 
inn, så er kravet fra Barnas Klimapanel:

1. Det haster å gjøre noe med 
klimaendringene!

2. Vi må få til en god klimaavtale i Paris og 
Norge må ta sin del av ansvaret. Både un-
der forhandlingene og i etterkant!

3. Man må begynne å høre på hva barn har 
å si – barns meninger må alltid tas med i 
vurderingene.

4. Hjemme i Norge må vi: Kutte norske 
klimagassutslipp, ved å

a. Gjøre det enklere og billigere å reise 
miljøvennlig

b. Gjøre det vanskeligere å forurense

c. Trappe ned oljeboringen
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16. februar 2015 møttes barn fra ulike deler av landet i 
Rikssalen på Eidsvoll for å konstituere Barnas klimapanel: 
Eliah fra Oslo, Kaja fra Lofoten, Wilhelm fra Trondheim, 
Kristiane fra Hamar, Jarl Erik fra Askøy og Sara fra Oslo. 

Det overordnede målet var å danne et panel 
som har mulighet å påvirke de som bestemmer, 
grupper og enkeltmennesker til å ta miljøansvar, 
og på den måten definere egen fremtid. Første 
oppgave var å møte stortingspresidenten og over-
levere de første klimakravene. 

Barnas Klimapanel er satt sammen i regi av 
Miljøagentene, barnas miljøvernorganisasjon, 
som har jobbet med dette lenge. Du kan lese mer 
om Miljøagentene på side seks. Konstitueringen 
og det videre arbeidet skjer også i tett samarbeid 
med FN. Målet er å få til et internasjonalt klima- 
panel for barn, bestående av barn fra alle land 
som er med i FN. På den måten kan Barnas Klima- 
panel bli sterkere, og barns stemmer og meninger 
om miljøsaker vil få mer politisk betydning. Sånn 
kan barn være med på å gjøre en forskjell og få de 
voksne til å høre, det er jo tross alt vi som er barn i 
dag som må ta over for det de voksne har gjort. Vi 
må gjøre noe nå, det er nå vi kan gjøre en forskjell!

Den formelle konstitueringen var trolig verdens 
første nasjonale klimapanel for barn. Panelet ønsker 
å være et talerør for barn og unge i Norge, med et 

OM BARNAS KLIMAPANEL
ønske om å videreformidle deres klimakrav, klima- 
spørsmål og å komme forslag til tiltak. 

På Miljøagentenes landsmøte i oktober 2015 ble 
Barnas Klimapanel valgt demokratisk av landsmøtet. 

Barnas klimapanel består nå av: 
Faste representanter er Eliah, Sara og Elida 
(Oslo), Kaja (Lofoten), Kristiane (Hamar), Jarl 
Erik (Bergen), Wilhelm (Trondheim) og Victor 
(Oppegård, Akershus). 
Vararepresentanter er Agnes (Nesodden), Nike 
(Oslo), Karoline (Asker). 
Medlemmene av Barnas Klimapanel er mel-
lom 10 og 14 år.
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Barn er viktige i klimasammenheng av flere grunner. En 
rapport skrevet på oppdrag for Redd Barna i 2013 1 viser 
at klimaendringer fører til at titusener av barn dør hvert år 
og at millioner av barn hvert år får verre hverdager. I dag 
er det mange av verdens barn som blir direkte påvirket av 
klimaendringer gjennom økt sult, sykdommer, ekstrem-
vær, psykologisk stress og avbrutt skolegang. Klimaen-
dringer er en stor trussel mot verdens barn.

Klimaendringene påvirker barn i andre land 
ved at det blir mer ekstremvær, det blir tørke og 
temperaturene stiger. Dette gjør det vanskeligere 
å drive med jordbruk og få laget et godt levebrød 
for de barna og familiene som er rammet. Ekstrem-
vær fører til at hus og sykehus blir ødelagt, dette 
fører til at mange barn står uten hus og et sykehus 
å reise til hvis de blir syke eller skadet. Barn som 
bor i fattige kår som Afrika og Sør-Amerika er sp-
esielt utsatte og dette fører til mange dødsfall. 

Klimaendringene fører til at mennesker og dyr 
ikke klarer å tilpasse seg klimaet de lever i og dør. 
Planter og dyr er mye mer tilpasset et spesielt 
klima og sliter derfor når dette skjer. Mennesker 
er mer tilpasningsdyktige, men vi sliter også med 
å tilpasse oss klimaendringen. Derfor må vi få 
gjort noe med det, selv om mange sier at det ikke 
gjør noe i dag mår vi tenke fremover i tid. Hvis vi 
fortsetter sånn som vi gjør nå vil havnivået stige, 

HVORFOR ER 
VI REDDE?

1) Rapporten “Children and Climate Change” skrevet av Rasmus Reinvang  på oppdrag fra Redd Barna i 2013.

polisen smelte, det vil bli mye mer ekstremvær og 
det vil bli tørke og hungersnød i mange land. 

Barn er ikke bare ofre for klimaendringer, men 
også redde. Redde for hva som vil skje hvis man 
ikke klarer å redde klimaet vårt, redde for at man 
ikke har noen jord å ta over eller noe sted å bo. 
Det er viktig at dere hører på oss. Mange barn er 
redde for familie og venner de har i andre land. De 
hører om utsatte steder og ekstremvær. I Norge er 
det flom og det er også barn engstelige for. Dette 
kan være psykologisk stressende for barn. 

Barn blir også redde når de ser at de voksne 
ikke ordner opp i problemet. Voksne skal være 
ansvarsfulle og til å stole på. Det kan være skum-
melt og trist når man ser at det ikke er sånn. Poli-
tikerne burde tenke mer på hva som vil skje hvis vi 
fortsetter å forurense sånn som vi gjør i dag.

Barn er redde for hva som vil skje med jorda vår, 
med naturen og dyra. I våre innsamlede meninger 
fra barn i Norge er det mange som sier de er red-
de for hvordan dyrene skal klare å overleve. De er 
engstelige for at arter skal utryddes på grunn av 
CO2 gassutslipp. Det er veldig viktig at vi tar vare 
på regnskogen, fordi regnskogen har noe å si for 
hele verden. Og den er kjempe viktig i forbindelse 
med å fikse klimaendringene.

«Jeg vil at vi skal slutte å hugge ned regn-
skogen fordi dyr og mennesker lever der 
og det er regnskogen som gir oss oksy-
gen og luft. DETTE ER VIKTIG!!!» 

– Innspill fra Mari, 12 år

Vi barn er også redde for en ting til. Vi er redde 
for at voksne ikke skal høre på hva det er vi ønsker 
og ber om. Vi ber om at vi også skal få en framtid.
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Det er viktig at barn blir hørt i saker som angår 
dem, veldig mange barn vet mer enn man skulle 
kunne tro om natur og klima. Barnas Klimapanel 
vil fremme barns meninger og være et talerør for 
alle barn som har noe å si i klimasaken. Disse inn-
spillene skal ut til de voksne, alle voksne trenger å 
vite hva barn tenker. 

Vi har fått inn innspill fra til sammen over 200 
forskjellige barn mellom 4 og 14 år. Til sammen 
har de sendt inn langt over 300 innspill! De som 
har sendt inn sine innspill er veldig engasjerte i 
mange forskjellige temaer innenfor miljøvern. Her 
kommer noen eksempler:

«Jeg vil at de skal slutte å hugge ned 
regnskogen det ødelegger dyreliv og 
planteliv samtidig blir flere dyrearter 
utryddingstruet.»

– Sania, 9 år

«Jeg syntes det skulle bli dyrere å ha 
bensin og dieselbiler og at det ble slutt 
på kullbrenning for å få strøm.» 

– Sebastian, 11 år

«Jeg vil at det skal bli mindre søppel i 
havet.» 

– Bjørn Ove, 11 år

«At det skal bli et merke som viser om 
matvarer inneholder palmeolje. Litt som 
økomerket.» 

– Emil, 10 år

«Jeg vil at økologisk og kortreist mat skal 
bli billigere. Og at det skal bli mer.» 

– Madelen, 12 år

De temaene som er viktigst for barna er: Bev-
aring av regnskog, miljøvennlig transport, mindre 
klimagassutslipp og annen forurensing, mindre ol-
jeboring og ikke minst det å ta vare på naturen og 
dyrelivet vårt.

Innspillene vi har fått omhandler ikke bare disse 
temaene, de nevner også at alle må bidra for en 
bedre fremtid. 

«Jeg synes at alle gjør feil. Hvis alle 
hjelper litt, blir det bedre. Gjør man 
mye, blir det mye bedre. Jeg håper at 
alle skal bli bedre på å ikke forurense.» 

– Iver Johan, 12 år

«Jeg vil at hele verden skal ha det bra 
og ikke puste inn dårlig luft. Jeg håper 
at alle bare kan bli miljøvennlige og ta 
vare på jorda.» 

– Ole Henrik, 11 år

«Jeg håper vi kan få et bedre klima enn 
det vi har nå. Sånn at vi kan få en bedre 
fremtid. Alt med miljøet er viktig.» 

– Amalie, 12 år

Barnas Klimapanel vil i tiden som kommer fort-
sette å samle inn flere gode innspill, som skal vi-
dereformidles til de som bestemmer.

BARNS MENINGER I MILJØSAKER

BLI MED Å 
TA VARE PÅ 
NATUREN!
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MILJØAGENTENE ER BARNAS 
MILJØVERNORGANISASJON
Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Vi arbeider for å gi barn troen på 
seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Vi ønsker en jord hvor menneskene 
vet hva naturen tåler og handler og lever etter det. Vi jobber for et renere miljø og en 
tryggere framtid – og oppfordrer alle miljøagenter til å oppdage vår fantastiske natur, 
og å utforske sammenhengen mellom menneskene og naturen.
Du kan lese mer om Miljøagentene på www.miljoagentene.no.
Kontakt oss gjerne på post@miljoagentene.no eller tlf. 96901820.
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