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OM BARNAS KLIMAPANEL
Barnas Klimapanel ble opprettet av Miljøagentene i
2015 og paneldeltakerne velges for ett år av gangen.
Formålet til panelet er å være et talerør for barn, gjennom å formidle barns meninger til de som bestemmer og påvirke barns mulighet til å definere sin egen
framtid. Siden oppstarten har Barnas Klimapanel møtt
stortingsrepresentanter, ministere og andre beslutningstakere for å opplyse om norske barns meninger
om miljøsaker. Barnas Klimapanel har også deltatt på
klimatoppmøtene i Paris, Marrakech og Bonn, og vil i
2018 være tilstede på klimaforhandlingene i Katowice.
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er med i FN. På den måten kan barnas stemmer og
meninger om miljøsaker synliggjøres og få større
politisk betydning. De voksne må lytte til barna –
det er barna som skal arve jorda og håndtere konsekvensene av avgjørelsene som blir tatt i dag.

På sikt er det et ønske å få til et internasjonalt klimapanel for barn, bestående av barn fra alle land som

Konstituering av Barnas Klimapanel på Eidsvoll 2015.

Barnas Klimapanel velges demokratisk på Miljøagentenes landsmøte. Panelet består i 2018 av:
Penelope (Oslo), Tina (Spydeberg), Brage (Sør-Varanger), Bjørn Einar (Trondheim), Rebekka (Sør-Va-

ranger), Selma (Asker), Agnes (Nesodden) og Aron
(Haugesund). Medlemmene av Barnas Klimapanel
er mellom 12 og 15 år.
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Batterijakten: Maurnes skole, 4A

SAMMENDRAG
Barnas Klimapanel jobber for å påvirke både de som
bestemmer og enkeltmennesker til å ta miljøansvar.
Barn fra hele Norge har sendt sine innspill til Barnas Klimapanel gjennom en rekke ulike plattformer,
og det er disse innspillene som danner grunnlaget
for denne rapporten.
Det er tydelig fra innspillene vi har fått at mange barn
har mye kunnskap om miljøvern, klimaendringer og konsekvensene av forbruksmønsteret i verden i dag. Mange
barn er oppriktig bekymrede for framtiden og at det ikke
gjøres tilstrekkelig for å motvirke miljøproblemene, på
tross av at vi i dag vet mye om hva konsekvensene ser
ut til å bli. Samtidig er barn nysgjerrige og kreative når
det gjelder hva man kan gjøre for å motvirke forurensing,
forsøpling og klimaendringer, og vi har mange forslag til
endringer som kan gjøres, både for oss enkeltmennesker og for politikerne og de som bestemmer.

Fra innspillene vi har fått inn i år, ser vi at barn i
Norge er særlig bekymret for plastforsøpling, ødeleggelse av natur og dyreliv, forurensing og overforbruk,
og global urettferdighet. Årets rapport er derfor inndelt i disse fire kapitlene for å gjenspeile dette. Norske barn krever innsats mot plastforsøpling og at engangsplast forbys, at mer natur vernes både i Norge
og utlandet, at kollektivtransporttilbudet forbedres og
gjøres rimeligere, og at vi i Norge hjelper barn i fattigere land med å takle klimaendringene.
Vi barn har også sterke meninger, og vi har rett til å
bli hørt og tatt på alvor. Men vi er barn, og ikke gamle nok til faktisk å bestemme noe, så derfor trenger
vi politikernes hjelp. Vi er lei av voksne som ikke gjør
noe, som sier at de syns vi er flinke som bryr oss,
og så fortsetter akkurat som før. Det er jo vår framtid
også, vi skal jo være her lengre enn de voksne. Vi
vil at dere skal høre oss. Men vi vil ikke at dere bare
skal tenke på det i ti minutter, før dere går til neste
møte. Vi vil at dere skal lytte til det vi har å si, og
gjøre noe for at ting faktisk skjer. Vær så snill. Selv
om du har hørt det tusen ganger før, blir det ikke
mindre viktig.
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Vi vil ikke ha flere plasthvaler!

Batterijakten: Slettheia skole, 4A

Barnas Klimapanel har fått inn veldig mange innspill fra norske barn om forsøpling, plast i havet og
resirkulering.

Batterijakten: Vevring skule, 4. trinn

Etter at gåsenebbhvalen med 30 plastposer i magen ble funnet på Sotra utenfor Bergen i januar i 2017,
har det blitt mye mer fokus på søppel i havet og i naturen. Barn oppfordrer alle til å plukke opp søpla si og
sortere i riktig søppelkasse. Barn i Norge er opptatte
av forsøpling, både på land og i vann. Vi er redde for
hva som vil skje med naturen vår hvis vi fortsetter sånn
som vi gjør, og mener at det virkelig er på tide å gjøre
en forskjell.

«Noe må gjøres raskt. Forby plastposer. Påby
sortering. Bøtelegg forsøpling. Finn opp et
yrke der vi rydder søppel.»
– Magnus 13 år

Hva kan gjøres?
Forbruk og avfall henger sammen, siden veldig mye av
det vi forbruker medfører at noe kastes, og norske barn
mener derfor at vi må redusere forbruket vårt, ved å
kjøpe mindre, reparere det vi har og gjenvinne det som
ikke lenger kan brukes. Så godt som alt søppel som
havner i naturen havner til slutt i havet; det blir for eksempel ført videre av vinder, bekker eller elver. Derfor
blir all forsøpling marin forsøpling. Vi har sett sjokkerende bilder av hvaler, skilpadder, seler og mange andre
slags dyr som har satt seg fast i plasten vi mennesker
har laget. Dette har gjort stort inntrykk på veldig mange
barn, og vi krever handling nå! Menneskene skader
tusener av dyr bare fordi vi er for late til å gå helt til
søppelkassen!

«Forby plastposer. Hev panten.»
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– Marie 13 år

Batterijakten: Åheim skule, 4. trinn
Derfor mener barna at vi må slutte å bruke plastemballasje, bruke plast på en ansvarlig måte, resirkulere
den plasten vi allerede har, og bare bruke den der det
er det beste alternativet som finnes. En del barn har
også kommet med forslag om å lage pantesystem på
andre plastprodukter enn bare vanlige flasker, f. eks.
emballasje og sjampoflasker. Barn mener også at vi
må finne på et bedre alternativ til plast, som er både
miljø- og brukervennlig. Det finnes allerede materialer
som kan erstatte mesteparten av det vi bruker plast til,
så hvorfor bruker vi ikke dette mer?

«Jeg synes at det viktigste er resirkulering og
pant. Ikke kaste plast på bakken. Ikke kaste
plast på stranda. Mitt beste miljøtips er å kaste
søppel der det skal. Hvis det er en plastflaske
kan du pante den.»
– Axel 8 år

Beintøft: Sagstad skule, 3C
Mikroplast er også et av de de store problemene når
det gjelder søppel. Mikroplast er plast som er mindre
enn fem kvadratmillimeter. De største kildene til mikroplast i Norge er gummislitasje fra bildekk, kosmetikk,
klesvask og nedbryting av plast. Når du kjører bil, slites
det av ørsmå plastbiter fra hjulene dine. I tillegg er det
mange som ikke er klare over at f. eks. tannkrem veldig
ofte inneholder mikroplast. Plast er et materiale som
aldri blir borte. Vi hører jo ofte at det tar så og så mange
år før en plastpose blir brutt ned, og mange misforstår
dette. Plasten blir aldri borte. Den blir bare brutt ned
til mindre og mindre biter, som er nesten umulige å
rense vekk.
Beintøft: Steindal skole, 4A

«Jeg ønsker at butikker ikke gir ut plastposer, men heller tøyposer og at det ikke er så mye plast
rundt frukt og grønnsaker, og at det blir mye strengere hvis man kaster søppel i naturen og i havet!»
– Evelina 10 år
Flere land har nå innført plastposeforbud, deriblant
Rwanda, Kenya, New Zealand og Chile. Hvis disse
landene greier det, skulle det da være mulig for Norge
også? Disse plastposene, hva skal vi egentlig med
dem? Mange bruker som argument at vi bruker plast-

posene våre som søppelposer. Men det er jo ikke
nødvendig. Man kan finne andre måter å kaste søppel
på enn å bruke plastposer, for eksempel nedbrytbare
poser. La oss innføre strengere lover mot engangsplast også her i Norge!

Hva kan POLITIKERNE gjøre?

Hva kan ALLE gjøre?

– Strengere lover mot engangsplast! Andre land
har innført det, hvorfor ikke Norge?

– Heng opp en lapp på ytterdøra hvor du minner deg selv på å ta med handlenett! Da husker
du å ta det med, og slipper å bruke unødvendige plastposer!

– Øk panten! Vi har i tidligere rapporter fra Barnas
Klimapanel bedt om at politikerne skal øke panten.
Det har skjedd nå, og det er jo bra, men den kan
økes mer! Dere som er voksne i dag forteller at
dere kunne kjøpe lørdagsgodt for panteflaskene
deres. Det vil vi også!
– Økt støtte til holdningskampanjer og strandryddeaksjoner som belyser og bedrer situasjonen i
havet!

– Hold deg unna engangsemballasje! Ha med
egne nett til frukt og grønt i butikken.
– Ikke bruk engangsservise eller engangskopper!
– Arranger strandrydding/søppeldugnad der du
bor!
– Plukk litt søppel – hver dag!

– Gi bot til de som kaster søppel på gata, i naturen
og i havet!
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Ta vare på klodens natur og mangfold
Norske barn ser hvor viktig det er å bevare plante- og dyreliv, og ser hvordan dette er en del av det enorme
samspillet som justerer klimaendringene.
Mange av innspillene Barnas Klimapanel har fått
inn peker på hvor viktig det er å huske på at vi ikke er
de eneste som lever på kloden vår. Mange norske barn
er veldig glade i dyr og naturen, og er opptatt av å ta
vare på dyrene og plantene som vi deler jorden med,
og som vi er avhengige av for å leve.

«Det er viktig at vi passer på naturen.
Fordi det er naturen som gjør at vi lever.»
–Theresa, 9 år

Beintøft: Sagatun skule, 5. trinn

Batterijakten: Skjønhaug skole, 4. trinn
Menneskenes jordbruk ødelegger klodens
mangfold. Enorme områder skog blir hugget ned for
å gjøre plass til beiteområder til kjøttproduksjon, gigantiske palmeoljeplantasjer og gruvedrift. Dette gjør
at dyrene som lever der, mister habitatene de lever i.
Istedenfor blir området fullt av kuer og andre husdyr
som produserer store menger metangass og CO2. Da
er det ikke så rart at mange norske barn er redde for at
mye av klodens dyreliv kan bli utryddet.

«Jeg er opptatt av dyrene og miljøet fordi jeg
har lyst til å ta vare på kloden vi skal ta over!»
– Kamille, 11 år
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Enorme antall dyr blir hvert år slaktet og jaktet på
for å lage mat til mennesker. Men trenger vi virkelig
å spise så mye kjøtt? Mange av innspillene Barnas
klimapanel har mottatt stiller spørsmål ved dette og
peker på at matprodukter fra dyr er en av de største
kildene til klimagassutslipp. Kjøtt trenger åtte ganger
mer vann, produserer elleve ganger så mye klimagasser og trenger 160 ganger mer land enn å produsere
samme mengde av ris, poteter og korn.

«Slutt å spise så mye kjøtt, det vil også hjelpe
miljøet vårt!»
– Idunn, 13 år

Beintøft: Steindal skole, 7A
Vi nordmenn kaster i tillegg hvert år over 300.000
tonn med mat som kunne vært spist, og ifølge Matvett
havner en av fem kilo med mat i søpla uten at maten
noen gang blir smakt på. Dette har i all tid vært ugreit,
er ugreit nå, og vil fortsette å være ugreit. Nå som vi lever i så voldsom overflod er det lett å glemme å tenke.
Vi tenker at den tørre brødskalken som ligger i skuffen
bare må kastes. Men det stemmer for det meste ikke.
Mat står for store deler av utslippene våre. Barna syns
vi må bli flinkere til å spise opp maten vår og at datostemplinga burde vare lenger. Se, lukt, smak, ikke bare
sjekk datostemplinga! Om vi mennesker blir flinkere til
å spise maten vi kjøper, vil store landområder som i
dag brukes til beiteområder og jordbruk frigjøres, og
behovet for å hogge skog for å få større jordbruksområder vil reduseres.

Et tema som opptar mange barn er regnskogen.
Regnskogen er noe av det viktigste vi har på jordkloden. Trærne lagrer Co2 og gjør det om til oksygenet vi puster. Det er derfor ett av de viktigste verktøyene i kampen mot global oppvarming. Allikevel
hugger vi den ned i enorm fart og driver millioner av
både dyr og mennesker på flukt. Avskoging er en av
de største drivkreftene bak global oppvarming. Skal
vi stoppe klimaendringene må vi derfor starte å ta
vare på naturen vår!

«Jeg vil gjerne at voksne slutter med å forurense og hogge ned regnskogen. Vi skal ta
over jorda, barn skal sloss mot Goliat.»
– Ingrid 6B Steindal Skole

«Jeg syntes det er viktig å passe på naturen
og dyrene. Naturen er dyrenes hjem. Det blir
mindre dyr.»
– Maiken, 8 år
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5. klasse, Mosby skole
Noen av de dyrene som lider aller mest er de som
lever under vann. Norske barn har sendt inn svært
mange innspill om at vi må redusere plastforsøpling,
for å unngå at dyr spiser eller setter seg fast i plastsøppel og dør. Barn er skremt av tanken på at det innen
2050 kan være mer plast i havet enn fisk. Rundt 70%
av all marin forsøpling ligger på havbunnen, der fisker
og krepsdyr holder til. Ikke bare plastforsøpling er et
problem for marint liv. Global oppvarming fører til at
dyrs naturlige habitater forsvinner, og det vil ikke norske barn ha noe av!

Hva kan POLITIKERNE gjøre?
– Fortsett regnskogsatsningen! Det er veldig bra
at Norge bidrar mye til regnskogbevaring. Men
husk at vi må fortsette dette initiativet og øke
bidragene for hvert år!
– Strengere lover mot import av varer som bidrar
til avskoging og leveområder for dyr.
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«Jeg vil si til de som bestemmer over klima og
miljø at klimaendringene ødelegger Nordpolen og dyrene som bor der, isbjørnene sulter
og har snart ikke noen steder å bo.»
– Malene 13 år

Hva kan ALLE gjøre?
– Unngå produkter laget med palmeolje.
Palmeoljeproduksjon bidrar til avskoging i
mange land med regnskog.
– Kjøp kortreist miljømerket mat!
– Spis mindre storfekjøtt! Ha kjøttfrie dager
hver uke!

– Høyere skatt på matvarer som bidrar til mye
klimautslipp, og mindre skatt på frukt og grønt!

– Kast mindre mat! Ikke kast spiselig mat bare
fordi den er gått ut på dato. Se, lukt og smak
før du kaster!

– Bekjempe matsvinn i dagligvarebutikker!

– Ikke kast søppel i naturen!

Ikke kast bort
jordas ressurser!

Beintøft: Steindal skole, 7B

Barnas Klimapanel har fått inn mange innspill som
går på overforbruk, både som et problem knyttet
til produksjon og forurensing, men også generell
bekymring for at vi bruker opp planeten vår. Det
er barnas framtid som tukles med nå, og om vi
fortsetter sånn kommer den til å bli totalt annerledes fra virkeligheten vi kjenner i dag. Barn ønsker
bærekraftige løsninger for transport og energiproduksjon, og å ta et oppgjør med bruk-og-kast-samfunnet vi lever i.
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Transport
Transport er blant verdens største klimaproblemer, og
er et tema Barnas Klimapanel fikk inn utrolig mange
innspill om i år. Diesel- og bensinbiler bruker drivstoff
som er laget av olje. Dette forurenser mye, og kan ikke
brukes på nytt. Når det gjelder transport, kan heldigvis
alle være med og gjøre en forskjell! Vi kan gå, sykle
eller bruke kollektiv transport til skole, jobb og trening.
Noen ting er derimot vanskelig for vanlige folk å gjøre
noe med. Norske barn ønsker at de som bestemmer
skal satse mer på miljøvennlig transport, og gjøre det
billigere og lettere å bruke miljøvennlige løsninger.
Mange barn ønsker gratis kollektivtransport og flere
kollektivtilbud rundt om i landet.

«Få flere bybaner (og buss) og flere stopp så
man gidder å ta den.»
– Agnes 13 år
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Beintøft: Charlottenlund barneskole, 4C

«Vi må kjøre mindre bil, vi må sykle eller bruke
kollektiv transport.»
– Olve 6C, Steindal skole

Forbruk
Bruk-og-kast-mentaliteten i samfunnet bidrar ikke bare
til store mengder avfall, men også til forurensing, blant
annet i forbindelse med produksjon, utvinning av råvarer og materialer og transport. Norske barn syns også
det er noe alvorlig galt med bruk-og-kast-samfunnet vi
lever i. Vi kjøper alt for mye ting, bruker dem lite, og så
kaster vi dem. Mange av innspillene vi har fått inn peker på at fabrikker spyr ut klimafarlige gasser, giftstoffer
og grums i lufta, naturen og i havet.

Energi
Norske barn er også opptatt av energibruken vår.
Norge satser stort på olje, som er dårlig for miljøet.
Både når det forbrennes og om det lekker ut i havet.
Da kan det ødelegge for all natur i lang tid etterpå.
Derfor krever norske barn at Norge skal gå over til
å bruke energikilder som er med på å sikre oss en
bedre framtid.

«Man kan bruke sol-/vind-/vannenergi
istedenfor fossilt brennstoff.»
– Finn 5A, Vinderen skole
Vi barn kan ikke gjøre så mye med hvilke energikilder
Norge bruker. Men vi gjør det vi kan! Vi bruker retten
vår til å si ifra, og vi er lei av å ikke bli hørt. Staten kan
ikke fortsette å bore etter olje om vi skal klare å nå de
internasjonale målene vi har lovet å nå.

«Vi må kutte ned på fossilt brensel så fort som
mulig. Få elektrisitet på en fornybar måte, som
vannkraft eller vindkraft.»
– Håkon 8c, Hauger Ungdomsskole

Beintøft: Steindal skole, 4B
Dette er et globalt problem, ettersom vi nordmenn
kjøper stadig mer ting fra land som ikke har gjort industrien sin miljøvennlig. Hvis tingene vi kjøper kommer fra et sted langt unna, vil transporten også slippe
ut mye CO2 og andre klimagasser. Også det tingene
er laget av har mye å si. Både hogst av skog, gruvedrift
og oljeutvinning med mer, bidrar til klimagassutslipp
og global oppvarming.
Det er altså mye ved måten vi lager ting på i dag som
er veldig dårlig for miljøet, og også ofte for dem som
lager tingene. Hva kan vi, som forbrukere, gjøre med
det? Markedet gir folk det folk vil ha. Det betyr at om vi
bestemmer oss for å forbruke på en mer miljøvennlig
måte, og kjøpe produkter som er produsert på et miljøvennlig vis, kan vi være med på å endre hele markedet. Samtidig vil barn at det skal bli billigere å velge
miljøvennlig og at det skal gjøres mindre lønnsomt å
produsere på miljøfiendtlig vis.

«Det er viktig å kaste mindre og å bruke ting
om igjen.»

Batterijakten: Plassen skole, 4. trinn

«Den viktigste klimasaken er at drivhuseffekten ikke har noen grenser, og det blir
varmere på jorda. Det ødelegger framtiden
til barna. Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi ikke bare kan stoppe de maskinene
som slipper ut utslipp, og stoppe nedhuggingen av trær!»
– Pia Johanne 7A, Rud skole

– Josefine 7B, Brattholmen
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Beintøft: Solvang skole, 7. trinn

Hva kan POLITIKERNE gjøre?
– Sats på mer miljøvennlige framkomstmidler! Kollektiv transport, sykling, jogging og samkjøring! Da
sparer vi miljøet for mye klimagassutslipp. Store
naturområder blir ødelagt hvert år på grunn av veiutbygging. Om kollektivtilbudet forbedres, vil ikke
veiutbygging være like nødvendig!
– Øke subsidier til miljøvennlige valg og gjøre det
mindre lønnsomt å produsere på miljøfiendtlig vis.
– Norge må slutte å bore etter olje! Om vi fortsetter å eksportere olje til utlandet, bidrar vi jo til
klimagassutslipp fra andre land i tillegg til fra vårt
eget! Vi vil at Norge skal ta ansvar!
– Bølgekraft er en kraftkilde vi kan bruke mye av,
med den lange kysten vår. Sats heller på eksport
av dette i stedet for fossil energi!
– Vi vil også gjerne at dere setter inn flere reguleringer og regler som hindrer mer klimagassutslipp og overforbruk.
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Hva kan ALLE gjøre?
– La bilen stå, begynn å gå! Du kan gå, sykle
eller ta kollektiv transport som buss og tog til
skolen og trening i stedet for å kjøre bil.
– Prøv å fly mindre. I stedet kan man jo ta en
togferie i Europa, sykkeltur med overnatting i
telt eller kanskje en båttur?
– I stedet for å kjøpe nye ting kan du lage dine
egne ting, kjøpe ting på bruktbutikk, arve eller
bytte og reparere det du har. De tre R-ene:
Reduser, Reparer og Resirkuler er en lur huskeregel når vi bruker ting.
– Bruk mindre strøm! Ta kortere dusjer, skru ned
varmen i huset og slå av elektriske duppeditter
som ikke er i bruk!

Rike land må ta
ansvar for å nå
bærekraftsmålene!
«Jeg synes den viktigste klimasaken er at det
er mange som dør av sult, flom og orkaner»
– Mie 6. Klasse Ekne skole
Global oppvarming er noe av det norske barn er aller mest opptatt av når det gjelder miljøet. Vi ser sammenhengen mellom det vi gjør og det at klodens temperatur øker. Om vi er helt ærlige - det skremmer oss.
FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål, 17 mål som
vi må løse for å skape en bærekraftig og rettferdig
verden. En verden med mindre ekstremvær, som tørke,
flom og orkaner. 17 mål som er viktige for å skape et
godt hjem for både dyr og mennesker her på jorda. Det
er 17 mål vi kan klare å løse, men alle henger sammen,
og vi kan ikke løse ett mål alene.

Fra vi er små lærer de voksne oss å dele, samarbeide og hjelpe hverandre. Vi blir minnet på det gang
på gang, alle skoleårene og overalt. Men noen ganger
savner vi at de voksne også skal bli minnet på det, og
ikke minst, husker det og gjør det.
Vi tror at det ikke er de menneskene som verken har
lys, strøm, rent vann og varme i huset som først tenker
på hvordan man kan få miljøvennlig energi, når kull er
det billigste. Det forstår vi godt.
Så hvis alle skal være med å nå FNs bærekraftsmål
innen 2030, må vi hjelpe hverandre. Vi som har tjent
oss rike på utslippene må bidra i de landene som ikke
har hatt den samme utviklingen. Det er først da norske
barn tror vi kan løse dette.

«For å klare og stoppe klimaendringene tror
jeg det er viktig at alle står sammen og at alle
samarbeider»
– Donya, 4a, Bygdøy skole

«Husk at det er vi som skal ta over jorden etter
de voksene og ingen ønsker en grå planet!»
– Elev 6c, Hvalstad skole

Batterijakten: Asdal skole, 4A

Batterijakten: Hegra Barneskole, 4a
De landene i verden i dag som blir påvirket mest av
klimaendringene, er de landene i verden som har minst
ressurser. Det er heller ikke de samme landene som
har sluppet ut mesteparten av klimagassene, og tjent
på det og på den måten fått befolkningen ut av fattigdom. Er ikke det urettferdig?

Mange barn i Norge tenker på og er bekymret over
at vi ikke tar nok ansvar. Gjør vi det? Og hvordan kan
vi gjøre enda mer? Hvordan er det å være fattig og
samtidig oppleve klimaendringene på kroppen? Vi tror
det er vanskelig, hardt og urettferdig. Derfor vil barna i
Norge hjelpe til, for vi har nok ressurser til det.

«Vi må hjelpe de fattige landene med å være
forberedt mot klimaendringer!»
– Andrea, 5A Hallermoen skole
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«Jeg synes at den viktigste klimasaken som er i verden akkurat nå er fattigdom. Det er alt for
mange barn her i verden som ikke har tilgang til mat eller skole, mens noen andre barn bor i rike
land og har akkurat det de trenger og mer. Alle burde lære seg og dele, sånn at det blir bedre
fordelt av mat og penger»
Ingeborg 7.klasse Konnerud skole

Beintøft: Vennesla skole, 5. trinn

Batterijakten: Tyrifjord barne- og ungdomsskole, 4. trinn

Hvordan er det å være barn andre steder enn her?
Barn i Norge vil ikke fortsette å forurense så mye som
vi gjør når vi vet at konsekvensene påvirker noen andre enn oss selv mest. Vi vil ikke ødelegge og bidra til
å forårsake ekstremvær for andre, for deretter ikke å
hjelpe til og vise omsorg. Vi vil hjelpe til. Vi vil vise omsorg. Vi vil ikke være til skade for andre. Vi vil ikke ha
det godt på bekostning av andre. Vi vil ikke leve på en
måte som ødelegger for andre enn oss selv.

«DERE MÅ SKJERPE DERE. Jeg er 12 år
og livredd for at jeg ikke skal få noen framtid.
Det står faktisk i grunnloven paragraf 110b
at man må ta vare på klimaet sånn at neste
generasjon får en femtid»
– Tale 6b, Hvalstad skole

Barn i Norge tror noe av løsningen på klimaproblemene
vi har i dag er å dele, hjelpe hverandre og stå sammen.
Løsningene handler om rettferdighet. Det tror vi det er
viktig å huske på. Huske på at vi alle er mennesker, at
vi alle er avhengig av jorden. Å tenke på jorden som et
hjem. La oss være åpne for å dele goder og for å hjelpe
hverandre. For det trengs for å klare å løse dette.
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«Eg syns at det er fint at dei små hjelper dei
voksne, og eg håper at fleire folk enn no vil
redde barna i andre land, og stoppar klimaendringane»
– Maria 5b, Hausund skole
Hvis ikke vi gjør noe aktivt for å stoppe klimaendringene, vil temperaturene fortsette å stige. Havene vil
fortsette å bli surere, og det vil fortsette å bli mer ekstremvær. Folk vil miste hjemmene sine, dyr og planter
vil dø ut. Klimaforandringer er et stort problem! Det er
norske barn klare over. Vi er klare til å stå på, og gjøre
det vi kan. Men vi kan ikke gjøre alt! Det er så utrolig
viktig at folk tar oss på alvor og støtter oss.

«Jeg vil også si at voksne må høre og lytte til
oss barn og vi må få si våre meninger, VI MÅ
STOPPE KLIMAENDRINGENE OG DET
FORT, takk for meg.»
– Tiril Aune 6B, Steindal skole
Målet vårt er ikke å kjefte på folk. Målet er å få folk med
på å redde framtiden.

«Jeg hater ikke, men jeg er redd for å vokse
opp i en ødelagt verden.»
– Eva 7c, Eidsvåg skole

Jo flere vi er som engasjerer oss, jo mer får vi til!
Vi må fortsette å engasjere oss. Vi må fortsette å samarbeide, stå sammen og hjelpe hverandre. Vi må følge
med og fortsette å kreve endring når vi mener noe er
feil. Vi må også fortsette å fortelle og gi ros når noe
er bra. Spørsmålet er ikke om vi skal og svaret er ikke
kanskje. Spørsmålet er hvordan skal vi, og svaret er
selvfølgelig, og nå med en gang!

«Jeg håper at jorda blir frisk igjen.»
– Deniz 6A, Rosenholm skole

Hva kan POLITIKERNE gjøre?

Hva kan ALLE gjøre?

– Øke klimabudsjettet! Ta ansvar! Vis at Norge er et
foregangsland gjennom mer ambisiøse klimamål!

– Engasjer deg i miljøsaken!

– Tørre å ta upopulære beslutninger for å bedre
situasjonen

– Si ifra! Om du ser eller opplever noe som er
dumt for mennesker eller miljø er det viktig å si
ifra. Du kan sende mail, sende melding, skrive
leserinnlegg til avisen eller snakke med folk.

– Øke bistanden til land som er rammet eller vil bli
rammet mest av klimaendringer!
– Høre på barns meninger!

– Spre engasjementet! Jo flere vi er som engasjerer oss, jo mer må politikerne høre på det
vi har å si!
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MILJØAGENTENE ER BARNAS
MILJØVERNORGANISASJON
Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. Vi ønsker en jord hvor menneskene vet hva naturen tåler og handler og lever etter det. Derfor er det viktig at alle
barn har tro på framtiden, og at det nytter å gjøre noe for et renere miljø og en tryggere fremtid! Alle miljøagenter kan være med på å oppdage vår fantastiske natur, og å
jobbe sammen for at alle skal bli flinkere til å ta vare på jordkloden vår.
Du kan lese mer om Miljøagentene på www.miljoagentene.no.
Kontakt oss gjerne på post@miljoagentene.no eller tlf. 96901820.

Miljøagentene har aktiviteter for barn som vil engasjere seg i miljø og klima over hele landet.
FOTO: Amanda Orlich
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