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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 fått inn
tusenvis av innspill fra norske barn. De har møtt stortingsrepresentanter, ministere og andre beslutningstakere for å opplyse om norske barns meninger. Barnas Klimapanel har også deltatt på klimatoppmøtene i
Paris, Marrakech, Bonn og Katowice.
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med i FN. På den måten kan barnas stemmer og meninger 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 er

Konstituering av Barnas Klimapanel på Eidsvoll 2015.

Barnas Klimapanel velges demokratisk på Miljøagentenes landsmøte. Panelet består i 2019 av:
Penelope (Oslo, ikke på bilde), Agnes (Akershus),
Brage (Finnmark), Samuel (Sogn og Fjordane), Ulrik

(Østfold), Tora (Oslo), Peter (Akershus) og Una
(Trøndelag). Medlemmene av Barnas Klimapanel er
mellom 11 og 15 år.
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Klimastreik i Levanger 2019
FOTO: Siv Hilde Meen

I året som har gått har barn og unge over hele verden streiket skolen for klimaet. Her i Norge har vi hatt
store markeringer mange steder i landet, både i vår og i høst. Titusenvis av skoleelever over hele landet har
klimastreiket. Unges klimaengasjement er sterkere enn noensinne. Vi krever handling, og vi krever det nå!

«Jeg synes det er viktig at vi må prøve å få en
slutt på klimaendringer. Hvis vi ikke prøver og
få en slutt på klimaendringer kan det ødelegge
barns framtid»
- Elev, Årvoll skole, 6A

Innspillene vi har fått inn viser at barn i Norge ønsker at norske politikere må ta et større ansvar i klimasaken. Vi har det som skal til for å gå foran som
et godt eksempel. Vi trenger å utvikle bærekraftige
løsninger på nesten alle områder, og vi må tørre å gi
slipp på olja. Norske barn skjønner ikke hvorfor det
skal være viktigere å holde på den fossile energien
enn å sikre framtiden for alle som kommer etter oss,
alle steder i verden.
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Skolestreik i Bergen 2019
FOTO: Lill Jørgensen

«Jeg synes at dere burde fokusere mer på klima enn på bompenger! Det er vi barn som tar over
jorda, og dere burde overlate jorda til oss slik som dere fikk den! Jeg synes det er trist at dere ikke
bryr dere mer, det virker som at dette ikke er noe viktig for dere. Det er ganske urettferdig at dere
voksne, som bestemmer, på en måte bestemmer hvordan vi skal få jorda. Jeg vet at Norge ikke
kan forvandle alt, men vi kan gjøre vårt! Jeg, som barn, kommer ikke til å gi meg og, jeg vet at det
er mange andre barn som er med meg!»
- Elev, Kruseløkka ungdomsskole, 8C

Barna synes det er viktig med gode samarbeid, at
alle jobber sammen. Vi må samarbeide nasjonalt og
internasjonalt. Alle burde hjelpe til på de områdene
de kan. Som enkeltpersoner er det viktig at vi tar klimavennlige valg i hverdagen vår, for eksempel ved å
tenke på maten vi spiser, hvordan vi reiser og måten
vi forbruker på. Dette er det et stort fokus på blant
miljøagenter, og mange barn sier stolt at de går til
skolen for et bedre miljø eller har innført kjøttfri dag
hjemme. Små tiltak som dette betyr noe, og det er
viktig at vi alle føler at vi hjelper til.
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«Alle i verden er nødt til å bli bevisst på klimaendringene og gjøre noe med dette. For å hindre klimaendringer må vi jobbe sammen, og
alle må være med å gjøre en forskjell.»
- Elev, Holte skole, 8. trinn

Klimastreik i Trondheim 2019
FOTO: Jurgen Wegter

Likevel synes mange at det kan virke håpløst. Vi
barn er lei av voksnes tomme ord. Vi vil ikke lenger
at dere skal ignorere den store elefanten i rommet;
klimakrisa. Vi aksepterer ikke å bli herset med. Vi opplever noen ganger at voksne er mer opptatte av å
kritisere enkeltpersoner, som Greta Thunberg, eller
måten vi framstiller argumentene våre. Dessverre er
det ofte slik at når vi snakker om klimakrisa, får vi
høre at «det er bra at dere er engasjerte», men at vi
bør tilbake til skolebenken. Kommentarene kan også
gå på at vi er for unge, og ikke forstår nok. Det er
ikke rart at barn er bekymrede for framtiden, og vi vil
gjerne diskutere, men vi vil holde diskusjonen saklig.

«Vi barn skal ta over jorda etter de voksne, vi
fortjener ikke å bo på et sted som er for varmt og full av søppel og forurenset luft og nedhuggede trær over alt. Vi barna vil ikke ha det
sånn, men vi er jo «bare barn og vår mening
teller jo ikke» (det var ironi)»
- Elev, Jelsnes barneskole, 6A

Klasseinnspill, Batterijakten 2019
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Klasseinnspill, Batterijakten 2019

Noen ganger kan vi unge føle at dagens voksne
legger et veldig stort ansvar på oss. Vi får alltid høre
at hvis vi har en innlevering på skolen, bør vi jobbe
jevnt med den fra vi får den til den skal leveres, så vi
ikke sitter igjen med alt den siste kvelden. Selv gjør
dere det stikk motsatte. Vi har visst om klimaendringene i lang tid, og likevel ser vi mange steder få eller
ingen tiltak på klimafronten. Viktige valg overlates
til senere regjeringer og kommende generasjoner.
Men vi vet at klimaendringene ikke kan vente til vi
som er barn i dag bestemmer. Derfor trenger vi at
dere voksne tilrettelegger for en grønn framtid, og
så skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe til.

«Moder jord har hjulpet oss i så mange år, nå
er det på tide å hjelpe tilbake! Dyr dør, mens
dere sitter på en stol og ser at verden dør! Jeg
vil at dere skal satse på fornybar energi. Prøv å
resirkulere alt! Tenk på den nye generasjonen
som streiker, og lær fra det. Det er VÅR tid,
ikke deres!»
- Gabriel, 12 år, Askim
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Klasseinnspill, Batterijakten 2019

Klasseinnspill, Batterijakten 2019
Klimakrisa er stor, større enn noen gang. Og
mange barn er redde. Ikke nødvendigvis for hva
som kommer til å skje, men for at de voksne ikke vil
gjøre noe, at de ikke bryr seg. Vi har fått høre gang
på gang at vår stemme teller, og vi prøver å tro på
det, men det er litt vanskelig når vi ikke ser noen endringer. Vi ser at Amazonas brenner, uten at ledende
politikerne gjør noe. Vi ser at Donald Trump får gjøre

som han vil i USA. Vi ser at norske beslutningstakere i maktposisjoner fornekter klimakrisa. Er det rart
vi blir bekymret?

“Vi vil at politikeren skal engasjere barn og
unge i klimakrisen. Barn skal få mer makt og
muligheten til å bli hørt»

- Elev, St Franciskus skole, 10. klasse
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Klimastreik i Oslo 2019
FOTO: Sina Øversveen

Det er mange barn som sliter med såkalt klimaangst nå, fordi politikerne ikke gjør nok. Men det
som kalles klimaangst er ikke nødvendigvis følelsen av angst, men bekymring, for at de voksne er så
barnslige at de ikke gidder å ta ansvar. Klimaendringene er alvorlige, og vi er nødt til å gjøre noe med
det nå, ellers vil det gå hardt utover framtiden vår.
Mange vil at det skal skje noe – at folk må handle,
ikke bare sitte og snakke om å gjøre noe.

«Dere må gjøre noe, ikke bare snakke om det!»

- Elev, Ve skole, 7.trinn

Når vi snakker om klimahandling, blir selvfølgelig
olja ofte nevnt. Vi vet at vi ikke kan fortsette med
fossil energi, men likevel gis det ut nye tillatelser til å
lete etter olje. Disse nye oljefeltene vil være i drift om
flere tiår, når oljealderen skulle vært over for lengst.
Norge er nødt til å stå fram som et foregangsland,
fordi vi har kunnskapen, teknologien, ressurser og
kapasitet til å nå bærekraftmålene. Dessuten har vi
et stort ansvar når det gjelder olje. Vi produserer
mye olje, og bidrar til at andre land forurenser med
norsk olje.
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«Norge er kanskje ikke det landet som slipper
ut mest giftige gasser, men Norge må være et
forbilde, og prøve å hjelpe med å finne løsninger til fattigere land»
-Elev, Holte skole, 8. Trinn

Norske barn mener at politikerne og voksne folk
som bestemmer skal høre på barna og ikke skygge
over oss. Noen voksne kan godt si «ja, vi skal skjerpe oss, alt blir bra, ikke bekymre deg», og så har de
glemt det etter fem minutter.

«Jeg har ett krav - at alle politikerne nå skal
høre på barna!»
- Viktoria, 10 år, Bergen

Politikere bruker ofte mye tid på å skryte av enkelte tiltak, som elbiler. Elbiler er bra det, men noen
ganger virker det som om politikere bruker slike tiltak som en unnskyldning for ikke å gjøre mer. Det er
selvsagt bra at det skjer noe, men det må skje mer,
og vi må få til handlingen som kreves for å nå de
målene vi har satt oss.

Lande barneskole

«Kjære politikere, tenk dere om, hva gjør dere
egentlig for miljøet? Kan dere gjøre mer?»

- Ella, 9 år

Noen ganger setter vi oss mål som vi ikke klarer
å nå. Men når det gjelder klimakrisa har vi ikke noe
valg! Vi kan ikke la være å nå de målene som er
satt. Det er noe av det som gjør barn redde! For vi
vet ikke helt sikkert hva som vil skje med jorda og
vi vet ikke alle konsekvensene. Men vi bør ikke ta
noen sjanse. Klimakrisa trenger handling, og vi vil
være på lag med politikerne og de voksne. Vi må
samarbeide nasjonalt, internasjonalt og på tvers av
generasjoner!

«Jorda bare blir meir og meir øydelagd. Det gjer
at barn i andre land ikkje får leve eit så bra liv
som dei fortjenar. Om barna lev ein plass som
blir ekstra påverka av klimaendringane har dei
sikkert ikkje så gode skular, som førar til dårleg
utdanning og dårleg jobb.»
- Elev, Sodin skole, 6a

Vi ser at det skjer noe, men det som skjer er alt for
lite og går altfor sakte. Det er dette de barnas og
ungdommens klimaopprør handler om. Vi krever mer
politisk handling! Og vi krever det nå!
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GLOBAL OPPVARMING OG FORURENSING
Vi ser at mange barn er opptatt av global oppvarming og forurensning. Hvis vi ikke handler nå, kan det
få katastrofale konsekvenser.
«Jeg synes den viktigste miljøsaken er global
oppvarming og klima, og at vi barn har en god
framtid»
- Marie, 11 år, Oslo

Barn bekymrer seg for hvordan framtiden kommer
til å bli påvirket av global oppvarming. Vi vet at stigende temperaturer ikke betyr sol og sommer hele
året. Mange lurer på hvordan det kommer til å være
å leve i en verden med dårligere luftkvalitet og ekstremvær. Tørke, flom og hetebølger vil drive mange
på flukt fra hjemmene sine.

«Jeg syntes at de viktigste klimasakene i dag
er alle utslippene fra fabrikker. Fabrikkene
slipper ut masse CO2, som gir mer og mer
drivhuseffekt, og dette vil føre til mer tørke
og ekstremvær»
- Anonym, 13 år, Kristiansand

Barn i Norge bryr seg veldig om dyr og ønsker at
de skal ha det bra. Mange dyr er ikke like tilpasningsdyktige som oss mennesker, og står derfor lettere i
fare for å bli utryddet om klimaet endrer seg. Landområder forsvinner som følge av at havet stiger, og
dyr i vann må flytte seg til områder med temperaturer de trives i. Norske barn synes det er urettferdig
at politikerne bryr seg mest om seg og sin tid, når
de kunne gjort mer for å hindre klimaendringene og
framtiden for alle som lever på jorden, både dyr og
mennesker.

Klasseinnspill, Hammartun skole
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Klasseinnspill, Batterijakten 2019

«Det som er viktig med miljøet for meg er at
alle skal få vokse opp i et land som ikke er så
forurenset. Dyr i verden kan ikke alltid overleve
hvis vi fortsetter med dette. Jeg synes at alle
skal bruke sin stemme for å få bort de som
ødelegger for oss andre og dyrene»
- Mali, 10 år, Stjørdal
For at vi skal stoppe global oppvarming må vi
stoppe med olje veldig snart. Da er det veldig dumt
at politikerne har gitt ut nye søkelisenser for olje i
Nord-Norge. Mange snakker om at det er barna som
skal ta over jorda. Men vi kan ikke vente med å handle til vår generasjon skal ta over jorda, for da er det
for sent.

«Det er vi barna som skal overta jorda, og derfor syns jeg at det er viktig at de voksne hører
på oss og hva vi har å si. Det er viktig, fordi
det er vi barna som kommer til å oppleve den
verste globale oppvarmingen»
- Elev, Ellingsøy barneskole, 5B
Uten samarbeid vil vi ikke klare å nå målene. Det
er noe av det barna er veldig opptatt av. Hvis vi klarer å samarbeide om å stoppe global oppvarming og
forurensing kan det også hende at vi kan samarbeide på andre områder og løse andre problemer.

Klasseinnspill, Batterijakten 2019
Vårt håp er at vi kan få til et bærekraftig samfunn
for alle verdens land. Da må alle land jobbe sammen
for å gjøre det gunstig å forurense mindre og hindre
global oppvarming. Det må bli billigere å produsere
og bruke fornybar energi, og det bør bli dyrere å
bruke energi som gir store klimagassutslipp.

«Dere må kjempe for å stoppe klimaendringene. Dere må samarbeide, eller så får jordkloden konsekvenser. Samarbeid med andre
land. Kom igjen før det er for sent, dere har
fortsatt tid!»

«Jeg synes det er viktig og ta vare på jorda, fordi den skal vare i mange millioner av år, og da
må vi klare å ta vare på den. Er vi i verden for å
ødelegge den, eller? Vi burde være takknemlige for at vi bor på denne fantastiske planeten.
Jeg skulle ønske at jeg kunne fortelle politikerne at de bare må la olja ligge. Jeg synes det
er viktig at de voksne tar barna på alvor!»

- Elev, Sunde skole, 7D

-Kine
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Klasseinnspill, Halbrend skule

NATURVERN

Mange barn er redde for at det blir mindre skog og regnskog. Akkurat nå brenner Amazonas, og det liker
ikke norske barn. Vi har lært at regnskogen er verdens lunger, og uten regnskog blir det vanskelig å stanse
klimaendringene.
«Kjære politikere, jeg synes dere ikke gjør
nok for miljøet. Regnskogen i Brasil brenner
ned mens vi bare sitter og ser på. Dere burde oppfordre folk til å gjøre noe nå!»
- Anja, 10 år, Lier
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Når vi hogger ned skog ødelegger vi også hjemmet til urbefolkning, planter og dyr. Vi må tenke på
alle som bor på jorda og passe på så vi ikke ødelegger deres livsgrunnlag.

«Vi kan begynne med å gjøre små ting som f.
eks: handlenett i stedet for plastposer. Bruke
mindre plast og heller kjøpe ting som kan
brukes flere ganger, ikke kjøpe produkter som
inneholder palmeolje, ta litt kortere dusjer»
- Elev, Holte skole, 8A
Skog hugges, matjord sprøytes og naturen forsøples. Også her hjemme er naturen truet. Det blir
mindre av den norske urskogen og det norske kulturlandskapet. Mange arter er utrydningstruede.

«Pass på naturen! Fordi jeg vil ha en frisk og
ren natur å være i»
- Lilly, 10 år, Bodø
Natur går tapt til utbygging, moderne jordbruk og
andre værtyper enn vi tidligere har vært vant med. Vi
krever bedre vern av naturen vår! Vi vil ha muligheten
til å leke fritt ute, gå turer i skog og mark og langs
kysten, gjennom hele livet. Vi vil gi våre barn den
samme friheten og de samme mulighetene som generasjonene før oss har hatt.

«Naturen skal ikke bli ødelagt. Jeg vil ha frisk
luft og rent vann»
Klasseinnspill, Utleira skole

- Kevin, 9 år, Kolbu

«Skog er veldig viktig for oss, derfor er
avskoging et stort problem. Når vi hogger
trær og skoger, blir det mindre mat, og mindre boplass for dyra»
- Gerda, 11 år, Kristiansand
Regnskogen er hjem til tusenvis av dyr- og plantearter, og mange av disse er nå utrydningstruet.
Likevel er det slik at hvert femte sekund forsvinner
det like mye regnskog som en fotballbane. Det er
ikke greit!

«Redd regnskogene fordi det er mange tusen dyrearter som kan bli utryddet.»
- Frida Adriana, Anja, Ella, Amanda og Hanna
Barn er opptatt av hva vi selv kan gjøre for å hjelpe
jorda. For å hjelpe regnskogen kan vi for eksempel
unngå å kjøpe mat med palmeolje, spise mer vegetarmat, og kjøpe møbler som er laget for å vare, i
tresorter som er kortreiste og bærekraftige.

Klasseinnspill, Batterijakten 2019
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PLAST OG SØPPEL

Klasseinnspill, Ullevål skole

Mange av innspillene Barnas Klimapanel fikk inn i 2019 handler om forsøpling i naturen. Norske barn
mener at vi må være flinke til å resirkulere søpla vår, og at vi trenger regler for hva som skal være lov
av plastemballasje.
«Alle kan ha én eller flere plastfrie dager. Det
må bli flere søppelkasser i byen. Butikkene
må lage mat som ikke er innpakket i plast.»
- Susanne, 9,5 år, Porsgrunn
Barn er rystet over antallet sjøfugl og andre dyr
i og ved vann som dør av menneskelig forsøpling.
Mange har vært med på lokale strandryddeaksjoner
og er oppgitt over folk som ikke rydder opp søpla si.

«Plast i havet truer livet i naturen. Dyr tror
det er mat og spiser det, eller klarer å sette
seg fast i det, så det gror inn i kroppen. Plast
forsvinner aldri, det bare deler seg opp i mindre deler»
- Viona, 11 år, Halden.
Når vi kaster plast på bakken kan det bli spist av
dyr som tror det er mat, eller det blir liggende på
bakken. Det er mange barn som liker å gå på stranda, men ikke når det er masse søppel der og i havet!

Klasseinnspill, Batterijakten 2019

«Det er for mye av søpla som havner i havet.
,Jeg elsker å være på stranden, men jeg hater det når ser masse plast på stranden»
- Zeena, 10 år, Kristiansand
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Klasseinnspill, Medkila skole
Barn er også opptatt av at vi ikke skal bruke mer
plast enn nødvendig, som for eksempel sløsing av
plast rundt varer gjennom unødvendig emballasje.
Hvis man går i butikken og ser på alle varene, er det
unødvendig mye plast å finne.

«Jeg synes at vi burde ha mer kollektivtrafikk,
ikke bruke plastposer i butikkene, og ikke
ha så mye plastemballasje på varene. Ikke
kaste mat, og ikke kjøpe nye klær når man
ikke trenger det.»
- Liv Angelica, 10 år, Lyngdal
Søppel i havet kan være veldig farlig for både dyr
og mennesker. Mange som bor i fattige land mangler et ordentlig resirkuleringssystem. Og da havner
søppelet i naturen og i havet. Norge, som har mye
ressurser og penger, kan hjelpe de fattige landene
med både bedre resirkuleringssystemer og opprydningstjenester.

«Det er urettferdig at de rike forsøpler og de
fattige må få straffa»
- Elev, Bøttum skole, 4. klasse

Søppelplukking blir mer og mer utbredt blant
barn og unge, men også voksne. De færreste ønsker
å gå på stranda og vasse i masse søppel. Og i byen
ser det veldig stygt ut med søppel som ligger rundt
og slenger. Det er heldigvis mange som engasjerer
seg og bruker tid på dette.

«Bu bu bu - på tide å snu! Forurensing er
fy - gi oss en renere by. Jeg går på tur hver
dag og plukker søppel, og det er veldig mye»
- Molly Melissa, 10 år, Frekhaug
Likevel ser vi at det ikke holder med noen dugnader, det må gjøres noe politisk. Det må settes av
større ressurser til offentlig rydding av hav og strender, og det må bli strengere lover mot å forsøple!

«Vi vil ha flere nasjonal søppelryddedager»
- Elev, Roligheden skole, 6. trinn
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TRANSPORT
Vi har fått inn mange innspill fra barn om transport. Utslippene fra transportsektoren må gå ned, og det
må bli lettere å reise miljøvennlig. Barn ønsker mindre bilkjøring, og at det skal bli enklere og billigere å
reise kollektivt. Det må også tilrettelegges for tryggere og bedre tur- og sykkelveier.

Hei politikere! Dere må stoppe å snakke, og
begynne å gjøre noe NÅ! Få flere elektriske
biler, busser og tog!

«Flere busser, så vi slipper å bruke bil til
skole og jobb»
- Aurora, 10 år.

- Frida, 10 år
Barn er åpne for alternative transportsløsninger. Vi
trenger ikke å kjøres rundt, for vi vet at det er mer
energieffektivt med samkjøring og kollektiv transport, som buss, trikk og tog. Derfor ønsker vi at kollektivtilbudet skal bli bedre i hele landet, ikke bare i
byene. Barn i Norge er ikke fornøyd med det vi gjør
nå. Transport er et av de største klimaproblemene i
verden.

Klasseinnspill, Batterijakten 2019
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Mange ville satt pris på en bedre utbygd toglinje.
Norge er et langstrakt land med spredd befolkning,
men alle fortjener den samme muligheten til å velge å reise miljøvennlig. Flere ville valgt kollektivt om
det var billigere, så vi er positive til prøveordningene
med billigere billetter til barn og unge som settes i
gang flere steder i landet.

Klasseinnspill, Batterijakten 2019

«Tog i Nord-Norge, og det må bli dyrere å
fly og kjøre bilen. Jeg ønsker mer fokus på
tilrettelegging for syklister og gående. Gratis
buss til barn og unge»

«Det jeg synes er viktigst er at flere begynner
å sykle eller å gå til og fra skolen, fordi da
sparer vi planeten»
- Live, 9 år, Tromsø

- Åsta, 14 år, Alta
Fly er en av de største utslippsverstingene. Det har
blitt en slags tradisjon her i Norge – at når vi drar
på ferie – da drar vi til utlandet. Men det er ikke slik
det bør være. Det er minst like gøy å være på ferie i
Norge. Det vi ikke skjønner er at det ofte er billigere
å fly til Syden enn å feriere i vårt eget land. Dette må
gjøres noe med!

«Vi må prøve å kjøyre mindre bil og heller ta
oss ein sykkeltur, eller vi kan kjøyre el-bil. Vi
kan stoppe at fly kjøyrer og forurensa ved å
stenge flyplassene ett år, og ha dei åpne eit
anna år»
- Elev, Solavåg skole, 7A
Når 40
ikke det
evighet.
og leve
voksne!

000 barn og unge streiker for klimaet er
for å få fortsette å fly og kjøre dieselbil i all
Barn er villige til å endre måten vi lever på
mer bærekraftig. Nå venter vi bare på de
Klasseinnspill, Batterijakten 2019
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Klasseinnspill, Batterijakten 2019

FORBRUK OG GJENBRUK
Det blir flere og flere mennesker på planeten vår og vi forbruker stadig mer av jordas ressurser. Norske
barn synes vi bruker altfor mye, og vi må få til en endring, både blant de som forbruker og de som
produserer varene.
«Ikke produser mer enn de vi allerede har.
For eksempel plast, klær, osv.»
- Elev, Ve skole, 7. trinn
I klimadebatten har vi hørt mye om levestandard.
Voksne sier at vi risikerer å synke i levestandard hvis
vi skal begrense klimaendringene. Men vi unge vil
heller tenke nytt. Vi må være åpne for at man kanskje
ikke har de samme verdiene i et bærekraftig samfunn, at det kanskje ikke betyr så mye å eie ting. Derfor er det mange barn som tar saken i egne hender.

«Du trenger ikke å gjøre så mye hvis alle
bare gjør litt hver. Du kan ha en eller flere
kjøttfrie dager i uken eller sykle og gå mer.
Hvis du ikke har muligheten til dette kan du
ta kollektivtransport. Du kan bestille mindre
på nettet, og kjøpe kun det du trenger. Ikke
kaste så mye mat, for den er jo spiselig noen
dager etter den er gått ut på dato. Ikke kjøpe
vann på flaske, heller ta med hjemmefra.
Huske å skru av lyset og vann når du ikke
bruker det»
- Elev, Holte skole, 8B
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Mange barn sier at de er villige til å spise mindre kjøtt, kjøpe mindre nytt og heller kjøpe brukt.
De vil ha flere loppemarkeder, hvor man kan selge
og kjøpe brukte klær og varer. Mange sier at det
er bedre å arve enn å kjøpe nytt. Det er viktig med
gjenbruk og resirkulering, fordi da kan ting som ikke
lenger har noen verdi for oss bli til noe nytt for andre. Da slipper man å bruke mer av jordas ressurser
til å lage nye produkter.

Vi må lære oss å forbruke mindre, men det bør
også stilles høyere krav til produsentene når det
gjelder produktene. Det må da være mulig å lage
mobiltelefoner som ikke må byttes ut etter et år eller
to? Eller leker som ikke faller fra hverandre etter
noen måneders bruk? Det blir for mye bruk og kast,
og det er ikke bærekraftig. Vi skal i hvert fall gjøre
vårt for å få ned forbruket!

«Resirkuler, kjøp mindre og kast mindre, arv
klær fra andre, ta vare på jorda, bruk handlenett, sorter søppel»

«Jeg synes det er viktig at vi slutter å være
bortskjemte. Vi vil bare ha mer og mer. Til
slutt ender vi opp med masse plast og ting
vi ikke trenger»

- Hedda og Sofie

- Eleanor, 11 år, Kongsberg

Vi vil at produsentene skal stilles til ansvar og
skjønne at forbruk er et stort problem og at de må
arbeide mer bærekraftig. Det er ikke bra måten noen
klær blir laget. De blir ofte laget i fattige land, hvor
barna må være på fabrikken veldig lenge, når de heller kunne gått på skolen og lært viktige ting. Andre
må jobbe i livsfarlige gruver for å utvinne materialer
som vi «trenger» til luksusvarer, som mobiltelefoner,
datamaskiner og biler.

«Fattige folk må lide under det rike land gjør.
Og det er flest barn som ikkje får eit godt liv»
- Elev, Hemsedal barne og ungdomsskole, 6A

Klasseinnspill, Batterijakten 2019
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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: Rasmus Norsted
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