
Appell om regnskog 

Ulrik: Hei! Jeg er Ulrik. 

Tina: Og jeg heter Tina. Vi er Miljøagenter.  

Ulrik: Miljøagentene er barnas miljøorganisasjon, og som miljøagenter er vi opptatt av både de store 
og de små miljøproblemene her i verden. Det er mange av verdens miljøproblemer som må løses av 
politikere og voksne, men vi som er barn kan ha en viktig stemme! Vi kan påvirke våre foreldre til å 
gjøre miljøvennlige valg i hverdagen – og hvis vi er mange nok kan vi påvirke de som bestemmer! 

Tina: Som miljøagenter vet vi mye om hvor viktig det er å ta vare på regnskogen. Noe som er helt 
fantastisk med skog er at den puster inn miljøskadelige klimagasser som vi mennesker slipper ut, 
gjennom for eksempel å kjøre bil og fly. Mens vi spyr ut CO2, slipper skogen ut livsviktig oksygen som 
vi alle trenger for å puste. Derfor kaller mange regnskogen verdens lunger. Regnskogen er også hjem 
til et helt utrolig dyreliv, faktisk over halvparten av alle verdens dyrearter! 260 millioner mennesker 
bor i og er helt avhengig av regnskogen. Mange av disse er barn! Selv har jeg bodd i regnskogen på 
Madagaskar i 3 år, og lært mye om hvordan det er å leve der. Selv om regnskogen er så viktig for 
verden, blir det mindre og mindre regnskog i verden hver dag. Hvert femte sekund forsvinner skog på 
størrelse av en fotballbane! Hvorfor skjer dette? Jo, det er fordi vi mennesker kutter den ned for å 
lage møbler, matolje, dyrefor og papir! Da jeg var på besøk i regnskogen igjen for noen år siden fikk 
jeg se dette med egne øyne. Det var utrolig trist! 

Ulrik: Selv om regnskogen er langt unna oss her i Norge er det heldigvis mye vi også kan gjøre! 

Tina: Vi kan for eksempel spise mat uten palmeolje fra regnskogen. Verdifulle regnskogsområder blir 
nemlig byttet ut med palmeoljeplantasjer! 

Ulrik: Vi kan passe på at foreldrene våre ikke kjøper møbler av tre fra regnskogen. 

Tina: Og vi kan passe på å kjøpe miljøvennlig papir som heller ikke kommer derfra. Resirkulert papir 
er jo også fint. 

Ulrik: Vi som er barn skjønner hvor viktig regnskogen er, hvorfor gjør ikke alle det? I FNs 
barnekonvensjon står det at barn har rett til å si ifra om saker som gjelder dem. Og jordens fremtid 
angår jo oss som er barn! Derfor må vi si ifra om at regnskogen trenger vår hjelp! Ingen kan gjøre alt, 
men alle kan gjøre noe. Om vi alle gjør litt kan vi få til utrolig mye for regnskogen! 

Begge: Tusen takk for oss! 

 


