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16. februar 2015 møttes seks barn fra ulike deler 
av Norge i Rikssalen på Eidsvoll for å konstituere 
Barnas klimapanel. 

Det overordnede målet var å danne et klimapa-
nel på vegne av barn, med formål å påvirke de som 
bestemmer, grupper og enkeltmennesker til å ta mil-
jøansvar, og på den måten gi barn en større mulighet 
til å definere sin egen fremtid. 

Første oppgave for Barnas Klimapanel var å 
møte den norske stortingspresidenten og over-
levere norske barns klimakrav. Siden den gang 
har Barnas Klimapanel jobbet med å samle inn-
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spill fra barn, deltatt på klimakonferansen i Paris,  
opprettet dialog og truffet ledere i FNs klimapanel og 
skrevet en rapport på bakgrunn av innspillene som har 
kommet inn. Barnas Klimapanel har formidlet barns me-
ninger direkte til regjeringsmedlemmer, politikere og or-
ganisasjoner i inn- og utland.

Barnas Klimapanel er satt sammen i regi av Mil-
jøagentene. Et mål på sikt er å få til et internasjonalt 
klimapanel for barn, bestående av barn fra alle land 
som er med i FN. På den måten kan barns stemmer og 
meninger om miljøsaker bli mer tydelige og få større 
politisk betydning. De voksne må lytte til barna – det er 
tross alt barn som skal arve jorden og leve med beslut-
ningene som blir tatt i dag.

Barnas Klimapanel velges demokratisk på Mil-
jøagentenes landsmøte og består nå av: Sara og 
Penelope (Oslo), Victor (Kolbotn), Kaja (Lofoten), 

Kristiane (Hamar), Andreas (Bergen), Emma 
(Trondheim) og Aron (Haugesund). Medlemmene 
av Barnas Klimapanel er mellom 11 og 14 år.
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Konstituering av Barnas Klimapanel 
på Eidsvoll 2015.
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Barnas Klimapanel har siden oppstart fått innspill 
fra flere tusen barn over hele landet.

Dette danner grunnlaget for denne rapporten, som 
har som mål å videreformidle barns syn på klima og 
miljøproblemer både nasjonalt og internasjonalt. Alle 
innspillene som har kommet inn tyder på det samme; 
norske barn er bekymret for de menneskeskapte klima- 
endringene. Og de mener det haster å gjøre noe!

1. Barn må bli hørt og tatt på alvor!
«De som bestemmer bør høre på barn fordi vi er deres 
fremtid og dette blir kloden vår når vi vokser opp, dere 
må være gode forbilder!! Barn kan også ha viktige me-
ninger.»

Laoi, Leonardo og Tobias, 
7. klasse, Solberg skole

2. Bistand bør kobles til klimapolitikk!
«Klimaproblemene skaper fattigdom og vanskelige 
forhold for barn. Det å stoppe klimaendringen er 
også nødhjelp, men på en annen måte. Den er uten 
grenser.»  

Penelope, 12 år, Oslo

HOVEDKONKLUSJONER

3. Kutt klimagassutslippene nå!
«Det er viktig at vi tar vare på naturen vår. Hvis vi ikke gjør 
noe med klimakrisen nå vil det bli vanskelig å leve i frem-
tiden! Hvis det fortsatt skal finnes en planet som heter 
jorden må vi skynde oss å gjøre noe!» 

Malena, 11 år

4. Vi vil ikke arve en utbrukt søppelhaug! 
«Her i Norge tjener man flere penger så vi forbruker 
mere. Hvis vi forurenser mindre så varer jordas res-
surser lenger.» 

Anna Katarina Øien, 
3. klasse, Lilleby skole

5. Bevar jordas lunger!
«Jeg vil at vi skal slutte å hugge ned regnskogen fordi dyr 
og mennesker lever der og det er regnskogen som gir 
oss oksygen og luft. DETTE ER VIKTIG!!!» 

Mari, 12 år

6. Tenk nytt!
«Vi kan være et land som kan forsøke nye ordninger 
for felles framtid. Vi kan forske og finne nye løsninger. 
Vi har råd til å gjøre feil. Men vi har ikke råd til ikke å 
prøve!»

Penelope, 12 år, Oslo
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Barnas Klimapanel 
har fått innspill fra flere tusen

norske barn. 7a, Norheim skole.



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

Det voksne gjør med planeten vår nå, har konsekven-
ser for framtiden og det er vi barn som er framtiden! 
Det skjer allerede flere katastrofer rundt om i verden 
på grunn av klimaendringene og barn er de som blir 
mest påvirket av det.

Vi i Barnas Klimapanel har snakket med andre barn, 
fått innspill fra dem, hørt stemmene deres, og vi har hørt 
dem skrike ut at de er redde for framtiden sin! Barn har 
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 de føler seg ikke godt nok 
hørt på! Barn har heller ikke adgang til å komme inn 
på klimamøtene. Vi mener det er barns rett å få være  
tilstede når viktige avgjørelser om vår fremtid blir tatt.

Det står i FNs barnekonvensjon at barn har rett til å 
si sin mening i saker som angår dem. Klimaendringer 
er den saken som angår barn mest, ikke bare fordi den 
påvirker mange barn i dag, men det er morgendagens 
barn som må leve med konsekvensene av det dagens 
voksne gjør med miljøet. FNs barnekonvensjon slår 
også fast at «barn har rett til å gå på skole, rett til hvile, 
fritid og lek». Når de må flykte fra klimaendringene får 
de ikke gå på skole eller hvile, og mange av disse bar-
na bor i land der barn ikke får sagt sin mening og må 
lide i stillhet. Dette er et brudd på barnekonvensjonen!

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. 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 skummelt og trist når man ser at det ikke er sånn. 
Politikerne burde tenke mer på hva som vil skje hvis vi 
fortsetter å forurense sånn som vi gjør i dag. 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.

«Begynn å tenk på oss, barna! Hvilken 
verden skal vi vokse opp i? Noen ganger 
føles det ut som at vi som er barn forstår 
mer enn de som er voksne. Vi skal jo 
egentlig ikke ha slike bekymringer.» 

– 7. klasse, Åsen barne– og ungdomsskole

«Det gjør meg sint å tenke på at de som vi 
i Norge har “betrodd” til å gjøre en “bra” 
jobb!!! De som bestemmer spør ikke oss 
barna hva vi mener og syns er viktig! Det 
er så urettferdig at noen har rett til å  
bestemme for oss om noe som påvirker 
oss mest! Det er rett og slett idiotisk, sel-
vopptatt, dumt og farlig.» 

– Hedda Amilde Danielsen, 7a, Saltveit skole

1. Barn må bli hørt og tatt på alvor!
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Verdens land må tenke på klimapolitikk som bi-
standsarbeid!

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 sees sammen med klimapoli-
tikken. Slik kan vi også hjelpe barn i andre deler av 
verden, vi kan gi andre land ressurser for å bygge fred 
og en bedre framtid. Dette er en type bistandsarbeid, 
det er også en type nødhjelp, men på en annen måte. 
Den er uten grenser! 

Hvert år. Hver eneste måned. Hver dag. Hele døgnet. 
Det er alltid noen på flukt enten om det er fra krig, 
fattigdom eller urettferdighet. Over 24,5 millioner men-
nesker er på flukt i et annet land enn sitt eget akkurat 
nå. Det verste med dette er at halvparten av de som 
er på flukt er barn. Over 160 millioner barn bor i land 
der det er tørke, 500 millioner barn bor i land der det 
er flom. Tørke betyr at det ikke regner, og er så varmt 
at ingen avlinger klarer å gro. Det blir nesten umulig å 
få tak i vann, og mange barn må bruke hele dager på å 
lete etter vann, og kan derfor ikke reise på skole. Flom 
kan føre til at hus, sykehus og skoler forsvinner, og ikke 
minst fører det til vannforgiftning og det ødelegger av-
lingene. Mange barn lider på grunn av dette, over 660 
millioner barn kan bli fratatt hjem, muligheten til å gå 
på skolen, rent vann og mat. 

En av utfordringene for mennesker som må flykte 
på grunn av klimaendringer er at de ikke har krav på 
internasjonal beskyttelse. Det folkerettslige grunnlaget 

for å ha krav på denne typen beskyttelse er beskrevet 
i FNs Flyktningkonvensjon fra 1951. I Flyktningkon-
vensjonen defineres en flyktning som en person som 
har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for 
forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, 
politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt so-
sial gruppe mennesker. De som rømmer fra flom og 
tørke faller dermed utenfor. Av den grunn bruker ikke 
FN begrepet «klimaflyktning». At ingen har tatt initia-
tiv til å gjøre noe konkret ennå gjør oss redde. Barn 
som flykter på grunn av klimaendringer har ikke krav 
på internasjonal beskyttelse. Vi må rett og slett si at 
vi er i sjokk. 

Vi er sammen på denne jorden! Det må arbeides 
mer for rettferdighet og rettferdig fordeling. Og vi må 
hjelpe alle land til å leve på en måte som tar våre på 
jorden vår og på hverandre. For det henger sammen!

«Jeg vil at vi skal bli bedre å ta vare på 

verden!» 

– Tiina, 9 år

«Det er akkurat som de setter alle prob-
lemene til oss. Og det er de fattige som 
sliter, selvom de ikke har gjort nesten noe.» 

– Ida, 7A, Steindal skole

1. Barn må bli hørt og tatt på alvor! 2. Bistand bør kobles til klimapolitikk 
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Orkanen Matthew førte nylig til store ødeleggelser 
på Haiti. Foruten hus og hjem har stormen ødelagt 
avlinger som lokalsamfunnet er avhengige av til å 
forsørge og bistå sin familie. 
FOTO: Ray-ginald Louissaint/ Save the Children



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

Vi synes Norge bør være et forbilde og en pådriv-
er i forhandlingene for en enda sterkere avtale for å 
sikre barns framtid. Norske barn er veldig klare på at 
klimagassutslipp i Norge og resten av verden må re-
duseres! Det er verdenssamfunnets ansvar, men de 
rikeste landene må ta i et ekstra tak. Det er rike land 
som har forurenset mest, og det er vi som har mest 
penger til å betale for å redde verden.

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 oppfat-
ter Norge dårlig når vi sier vi skal gjøre en ting, og han-
dler 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! Det er 
viktig at sårbare natur- og havområder blir vernet mot 
oljeboring. Det er aldri garantert når man borer etter 

olje at ulykker ikke skjer i det hele tatt. Konsekvenser 
av en ulykke på en oljeboringsplattform vil være ek-
stremt skadelige for sårbare naturområder. Fisk og 
sjøfugl vil bli skadet og dø av oljesøl i havet. Oljesøl 
vil ta så lang tid å rydde ordentlig opp i selv om man 
har ressursene til det. Det at fisken dør og rømmer vil 
skape trøbbel for menneskene som lever av fiskeri og 
har havet som matfat. Havet er et rikt matfat av fisk 
som man må benytte og satse enda mer på. Barn i 
Norge krever vern av sårbare og viktige naturområder 
mot oljeboring, som områdene utenfor Lofoten, Vest-
erålen og Senja. 

På andre områder er Norge et godt forbilde. For ek-
sempel i å få mange til å kjøre el-bil. Barnas Klimapa-
nel mener Norge må fortelle andre land om hvordan vi 
klarte å få veldig mange til å kjøre el-bil istedenfor ben-
sin/diesel-bil. På den måten kan Norge påvirke at også 
andre land kan redusere CO2-utslipp fra bilkjøring. 
Klimaproblemene påvirker hele verden, og gode kli-
maløsninger bør ikke holde seg innenfor landegrenser!

Vår forbrenning av fossile brensler er det som bidrar 
mest til våre utslipp. De rike landene som bidrar mest til 
forurensningen er de landene som har størst mulighet 
med gode ressurser til å klare seg ved miljøkatastrofer, 
de er også mye mindre utsatt på grunn av mulighetene 
landene har for bedre informasjon og sikring. Mens de 
landene som nesten ikke har noe forurensning må slite 
fordi de andre landene tenker og handler hensynsløst. 
Disse landene har mindre forutsetninger for å klare seg 
når katastrofer inntreffer fordi de mangler ressurser og 
har mye dårligere økonomi. 

«Når oljeplattformer lekker dør fiskene!» 

– Kasper Marius, 10 år

«Ta bedre vare på vår egen jord. Jeg vil at 
vi skal slippe ut mindre eksos.» 

– Gjermund, 7 år

3. Kutt klimagassutslippene nå!
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Sammen med klimaendringer og tap av natur-
mangfold er forurensing som følge av forbruk og 
produksjon en av de tre største globale truslene mot 
en miljømessig bærekraftig utvikling. Dette handler 
om naturressurser, miljøgifter, høyt forbruk, avfall 
og andre utslipp.

Barn er opptatt av forsøpling, både synlig og usynlig. 
Vi synes det er viktig å jobbe mot en renere fremtid. Det 
er viktig at alle land deler og ser gode miljøløsninger 
på tvers av landegrenser. 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 på å re-

dusere CO2-utslipp, og hindre forsøpling av naturen. 
Norge kan fortelle andre land om den fine ordningen vi 
har med pant og oppfordre andre land til å innføre det 
samme. Norge bør også øke panten til 5 kr, og innføre 
avgift på annen engangsemballasje. 

Forurensing og forsøpling henger tett sammen 
med forbruk. Faktisk kommer nesten all søpla av at 
vi produserer for mye. Det er vi forbrukere som kan 
forhindre mer forbruk. Hvis vi kjøper mindre, vil det 
også produseres mindre fordi det ikke vil lønne seg 
økonomisk. Når vi produserer mat og ting fører det til 
klimagassutslipp. Det slippes ut mye CO2 både fra 
fabrikkene som produserer tingene våre og når varene 
skal fraktes. Og kjempestore mengder av det som blir 
produsert er ting vi kan leve helt fint uten! En av hoved-
grunnene til at vi som bor i rike land kjøper mer og mer, 
er at vi tror at vi trenger det. Det kan være på grunn av 
reklame, lyst til å følge moten eller fordi man får lyst på 
noe andre har. Dette er en dum tankegang miljømes-
sig, fordi alle kan være like gode mennesker uten å ha 
alt materielt som finnes!

Hvis man ser på klimagassutslippene fra all matkasting 
i verden, har bare USA og Kina større totale utslipp 
av klimagasser. Vi i Norge har en mulighet til å satse 
mer på vårt eget jordbruk, produsere og spise kortre-
ist, økologisk og vegetarisk. Dyr, særlig kuer og sauer, 
slipper ut mye metan som er med å forurense, derfor 

3. Kutt klimagassutslippene nå!

4. Vi vil ikke 
arve en utbrukt 
søppelhaug!  
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er det viktig å spise mindre kjøtt. Enkelte sprøytemidler 
og kunstgjødsel som brukes på mat kan være giftige 
for jorda, så det er viktig å satse på økologisk mat. 

Mange butikker kaster enorme mengder med mat 
hver dag fordi maten har gått ut på dato. Dette er ofte 
mat som er fullt spiselig, tenk på all den maten som går 
tapt på grunn av dette i forhold til alle menneskene som 
sulter i verden! Hvis de rike deler mer mat med andre 
som trenger det, kommer verden til å bli et mye bedre 
sted og all den maten slipper å gå tapt! Vi barna i Norge 
ønsker at det skal bli forbudt å kaste mat i matbutikker 
og restauranter, la maten gå til veldedighet eller dyrefor. 

Vi vet at mange er klar over disse farene. Men vi ser 
også at mange til tross for dette ikke virkelig gjør noe 
med det! Dette skremmer oss barn! Da viser dere ikke 
at dere tar vår og hele jordklodens framtid på alvor. 
Verden må ta følgene og gjøre noe med forsøpling og 
det enorme forbruket. Kanskje må det innføres lover 
som forplikter folk til å handle miljøvennlig slik at vi bev-
arer planeten vår. Hvis vi ikke lager forbud, må vi i alle 
fall sette høye avgifter på miljøskadelige produkter. Vi 
har bare en jordklode. Ikke bruk den opp!

Vi forsøpler for mye! Vi kaster for mye søp-
pel/mat! Verden har for mange fabrikker 
som forurenser! Begynn å tenke på oss, 
barna! Hvilken verden skal vi vokse opp i? 

– 7. klasse, Åsen barne- og ungdomsskole.

«Alle må ha mer omsorg for andre i verden, 
tenke mindre på penger og mer på andre. 
Alle må kaste mindre mat, ikke kjøpe mer 
enn vi trenger.» 

– Sara, 13 år.

«Vi må kompostere matavfall. Ikke kaste så 
mye, kjøpe brukte leka og klær.» 

– Marianne Tilli Mathea, 7 år.

«Lag en lov om at folk skal spise opp 
mest mulig av det de kjøper og mindre 
kasting av mat og søppel.» 

– Nikolai Johannesen, 12 år.
 

«Det er akkurat som de setter alle prob-
lemene til oss. Og det er de fattige som 
sliter, selvom de ikke har gjort nesten noe.» 

– Ida, 7A, Steindal skole
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Barnas Klimapanel har fått mange innspill fra barn 
som vil ta vare på regnskogen. Vi må slutte å hogge 
ned regnskogene. Fordi dyr og mennesker lever der, 
og det er regnskogene som gir oss oksygen.

Regnskogen er unik og et av verdens eldste økosys-
tem. Den er med på å styre klimautviklingen, ikke bare 
lokalt, men også globalt. Hvert tredje sekund hugges 
regnskog på størrelse med en fotballbane. Regnsko-
gen består av minst 50 000 tretyper, i Norge har vi 33. 
Regnskogen hogges ofte for å plante soya og palmer 
til palmeolje. Norge må jobbe for at det ikke blir pro-
dusert palmeolje, og det må bli forbud mot å selge 
varer som inneholder palmeolje. I tillegg er regnsko-
gen hjem til 50-80 % av verdens dyr og insekter som 
mister hjemmet sitt på grunn av nedhugging av sko-
gen. Mange av plantene kan være kjempeviktige for å 
lage medisiner og andre viktige ting som vi mennesker 
trenger og flere planter og dyr er nå blitt utrydning-
struet. Urbefolkningene i regnskogene 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. 

I Norge har vi også regnskog av furu eller lauvtrær. 
Det er viktig å jobbe for å bevare dyr og arter også i 
Norge. Biologisk mangfold er viktig, og i Norge dør det 
ut mange arter hvert år. Biologer advarer mot dette, 
men det virker ikke som om politikere tar det alvorlig. 
Vi har kunnskap om hvordan vi kan ta vare på artene, 
om hva konsekvensene kan være hvis vi lar arter dø ut, 
likevel gjøres det for lite.

Å verne regnskog er noe Norge har bidratt mye til, 
og det er bra. Vi har gitt mye penger til å hindre at 
regnskog blir hugget. Likevel får norske dyr fôr som 
kommer fra plantasjer der regnskog har blitt hugget 
ned. Fordi det er stor etterspørsel etter soyabønner, så 
blir det hugget mer og mer. Kampen for natur, planter 
og dyr henger sammen. Norge er ikke et isolert lite 
land alene langt i nord, vi må huske at det vi kjøper av 
varer kan bidra til store skader på jordas lunger. Slutt 
å tenke penger! Slutt å ødelegge jordas lunger som er 
utrolig viktig for planeten, oss og framtiden!

5. Bevar jordas lunger! 
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«Det er veldig viktig at vi tar vare på regn-
skogen, fordi regnskogen har noe å si for 
hele verden.» 

– Josefine, 12 år. 

«Jeg syntes at vi ikke skal hogge ned 
trær.» 

– Mostafa, 8 år. 

«Noen tror at regnskogen ikke er viktig mer 
for at TV- aksjonen var ferdig, det er ikke 
sant.» 

– Selma, 12 år. 

«Få med alle norske butikker på palmeol-
jefri mat. Så inspirere andre land til dette». 

– Nike, 13.
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Barnas Klimapanel møtte FNs kli-
mapanel på COP21 i Paris i 2015.
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Verden i dag er biler, båter og fly som går på bensin 
eller diesel. Dette spyr ut CO2. Men hvordan ville 
verden vært hvis all transport ville gått på elek-
trisitet fra sol, vind og vannkraft? 

Verden ville kanskje ikke stått overfor klimakrisen 
som vi gjør i dag. Vi må begynne å tenke på fremtiden 
vår. Vi har ikke olje for alltid. Så verden må begynne å 
forske på nye bærekraftige måter for å ta vare på jor-
da. Mange ideer finnes allerede, men klimaforskere får 
ikke nok støtte fra politikere og staten til å lage ideene. 

Barnas Klimapanel mener pengene fra oljen bør 
brukes på forskning og utvikling av ny teknologi som 
kan gi nye miljøvennlige løsninger for transport og en-
ergi. Når vi ikke skal ta opp olje mer, kan alle de som 
jobber med oljen heller jobbe med å finne opp ny te-
knologi som ikke forurenser og ødelegger jordkloden. 
For eksempel kunne ingeniørene finne opp nye, mer 
effektive vindmøller, og arbeiderne bygge dem. Det er 
en «vinn, vinn, vind»-situasjon!

Barn fra hele Norge har sagt at de ønsker mindre bil og 
flytransport og enklere tilgang til kollektiv transport som 
tog og buss. I dag er det svært dyrt å reise med tog og 
buss. For å få folk til å velge kollektivt heller enn å kjøre bil 
og fly må det vært lett tilgjengelig, enkelt å bruke og billig. 
Tog må være tilgjengelig i hele landet, noe det ikke er i 
dag. Det ønskes også at mye av varene som i dag fraktes 
med lastebil istedenfor skal fraktes med tog. 

Diesel og bensinprisene bør være høyere da dette vil 
føre til at flere lar bilen stå og istedenfor velger kollektive al-
ternativer. De ekstra pengene fra diesel og bensinsalg kan 

gå til miljøforskning. Tenk på hvor ulogisk det er at en flaske 
vann koster 25 kr, mens en liter bensin bare koster 13 kr!

For flere tusen år siden var det bare en drøm å kunne 
bevege seg fra sted til sted uten å bevege en finger, 
men i dag har vi mange slike transportmidler, f. eks. 
fly og biler. Man må ikke være redde for å tenke nytt! 
Hvorfor ikke en rakett som blir skutt opp i atmosfæren 
og suger opp all CO2 forurensning? Og senere drar 
langt ut i verdensrommet og bare forsvinner? Sånne 
ideer som virker umulig har skjedd før så vi må bare 
ha troen på at det kan gå. Det er sånne ideer verden 
trenger. Barn har mange kreative idéer, og det er der-
for viktig at barn blir tatt med i klimadiskusjonen.

I 2050 vil vi sikkert se på oljen som en helt idiotisk 
ting for da har forskingen kommet så langt at olje bare 
var tull. Oljen kommer til å bli glemt og fornybar energi 
kommer til å bli vår største energikilde. Vi må ha troen på 
at det kommer til å gå. Fordi det kommer til å gå til slutt 
hvis vi tenker nytt og grønt og hvis alle står sammen!

«De som bestemmer må lytte til barn fordi 
barn har nye hjerner som tenker nytt og 
har nye ideer.»

– Kristoffer Strømdal Wik, 
4.trinn, Ila skole trondheim

«Vi kan prøve å lage fly som kun bruker 
elektrisitet. Eller vi kan gå tilbake til gam-
ledager og bruke hest og slede.»

– Klasse 3c, Kastellet skole

6. Tenk nytt!
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7a, Solvang skole



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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