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

er 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.

Konstituering av Barnas Klimapanel på Eidsvoll 2015.
FOTO: Edin Kadribegovic

Barnas Klimapanel velges demokratisk på Miljøagentenes landsmøte. Panelet består i 2020 av Bjørn Einar
(Trondheim), Isa (Oslo), Brage (Svanvik), Torje (Ås), Milla (Florø), Tora (Oslo), Ulrik (Fredrikstad) og Dina
(Oslo). Medlemmene av Barnas Klimapanel er mellom 10 og 14 år.
FOTO: Håkon Borg

Denne rapporten er skrevet av Barnas Klimapanel 2019 og Barnas Klimapanel 2020. Barnas Klimapanel 2019 besto av Penelope (Oslo), Agnes (Akershus), Brage (Finnmark), Samuel (Sogn og
Fjordane), Ulrik (Østfold), Tora (Oslo), Peter (Akershus) og Una (Trøndelag).
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INTRODUKSJON
Barnas Klimapanel feirer 5-årsjubileum i 2020, og har siden starten tatt imot over 5000 innspill fra barn i hele
Norge. Disse innspillene, som blant annet er hentet inn gjennom et samarbeid med Redd Barna i Det magiske
klasserommet – klima, danner grunnlaget for våre rapporter.
Årets rapport bygger videre på rapporten fra 2019,
«Barns Klimaopprør». De siste årenes klimastreiker har
vist at barn og unges stemme kan medføre endring i
hvordan politikere, samfunnstopper og folk flest ser på
og forholder seg til klimaendringene. Politikere vi møter
forteller at de unges engasjement har bidratt til mer
handling fra politikere, selv om vi opplever at det går
altfor sakte – den enorme oppgaven og trusselen tatt
i betraktning.
Pandemien i 2020 har gjort det vanskelig å samles
til fysiske demonstrasjoner, men vi opplever at vi lykkes
i å nå ut gjennom andre kanaler. Politikerne har håndtert
koronakrisen godt, og store krisepakker har bidratt til
at vi forhåpentligvis kan vende tilbake til en mer eller

mindre vanlig verden når pandemien en dag er over.
Vi mener at dette viser at beslutningstagere også kan
gjøre mer for å håndtere klimakrisen, og ønsker at det
settes i verk tiltak som uttrykker like mye vilje til å handle
for klimaet.
Årets rapport består i tillegg til av innspill fra norske
barn og tekster fra Barnas Klimapanel av utvalgte deler
av Redd Barnas undersøkelse Barn og unge – klima,
som ble utført i oktober 2020. Denne spørreundersøkelsen, som ble gjort i et tilfeldig utvalg av 454
barn mellom 8 og 18, viser stor bekymring blant barn og
unge for miljø- og klimaspørsmål. Samtidig viser den en
stor vilje til selv å gjøre endringer, og den underbygger
dermed godt innspillene Barnas Klimapanel mottar.
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Pandemien viser at vi kan!
Den 12. mars 2020 ble historisk for Norges del, da norske myndigheter innførte svært inngripende tiltak
for å håndtere smittesituasjonen fra koronaviruset. Politikerne handlet raskt og effektivt i møte med en stor
katastrofe, og folk har stort sett vært villige til å endre rutiner og vaner som følge av den akutte krisen.

Klasseinnspill, Beintøft 2020
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«De som bestemmer, bør blir litt flinkere på å
bli strengere.»

– Louise, 7. klasse, Røsvik skole

Det har vært fint å se hvordan korona fikk mennesker til å samarbeide. Vi har vist vi kan gjøre enorme
endringer på veldig kort tid. Men er det sånn at for
at verden skal handle raskt, må krisen være akutt?
Hvorfor er man ikke like redde, og villige til å gjøre
mer, for klimakrisa? Korona har tvunget alle til å
endre mange vaner, og vi har sett hvor viktig det er at
ikke de gode vanene forsvinner når samfunnet åpner
opp igjen. Vi har stått sammen og hjulpet hverandre,
heller enn å ødelegge for andre. Denne fellesskapsfølelsen og samarbeidet må tas med videre, og bør
også gjelde for klimasaken! Korona viser at vi kan!

«For å stoppe klimaendringene må de politiske
lederne bidra. Hvis enkeltpersoner gjør en forskjell, kan det også hjelpe til, men politikerne
kan gjøre de største forandringene.»
– Johan 9. klasse, Frøya Ungdomsskole
Klimakrisa er omfattende og skjer over mange år.
Det er ikke slik at hele jorda vil bli ødelagt på noen
måneder. Men det betyr ikke at den ikke er farlig. Klimakrisa vil få katastrofale konsekvenser, hvis vi ikke gjør
noe, og vil på lang sikt være veldig farlig. Selv om vi
ikke trenger å gjøre alle tiltak på en gang, sånn som vi
har gjort med korona, er ikke det en unnskyldning til
nesten ikke å gjøre noe i det hele tatt.

«Ikke sett penger på høyere prioritet enn
verden. Gjør noe fort, og tenk fornuftig. Vi har
bare én verden, og den må vi bruke fornuftig.»
– Ole 7. klasse, Nærsnes skole

Klasseinnspill, Beintøft 2019
Det er bedre om vi gjør mer nå, enn å måtte gjøre alt
når det er akutt. Selv om de fleste er enige i at klimakrisen totalt sett er en langt større trussel enn koronapandemien, velger politikere og beslutningstagere å
utsette tiltak som kan bidra til viktige endringer. Hvis
vi fortsetter å behandle klimaproblemene som noe
fjernt borte, kommer det til å gå galt. Klimaendringene
kommer til å fortsette å øke, mens vi sitter og lurer på
hva vi skal ha til middag. Det vil bli stadig mer ekstremvær, og millioner vil miste livet.

«Det er på tide å åpne øynene.»
– Philip, 9.klasse, Frøya ungdomsskole.
En kan sammenligne våre manglende tiltak knyttet til klimakrisen med hvordan verden ble rammet
av koronaen de første månedene av pandemien. Vi
var ikke forberedt, hadde ikke nok utstyr, og smittetallene skøyt til himmels. Men der koronapandemien
kunne slås ned ved å holde avstand og holde seg
hjemme, kan ikke klimaendringene løses med slike
enkle grep. Ekstremværet kommer ikke til å opphøre
hvis vi slutter å fly og kjøre bil i noen uker etter at det
har skjedd. Vi må gjøre endringene nå, for det hjelper
ikke å angre senere. Det er vi barn som må oppleve
de verste konsekvensene av klimaendringene, ikke
dere voksne. De manglende klimatiltakene er egoistiske, og de er ikke på langt nær gode nok.

«Slutt å snakke, og gjør noe.»
– Jenny, 5a, Ullevål skole
5

Da koronakrisen rammet verden, ble aviser, TV, radio, og andre medier på kort tid fylt opp av nyheter
om koronaviruset, og klimakrisen har forsvunnet litt.
Koronakrisa har også satt viktige klimatiltak på vent.
I november 2020 skulle FNs klimaforhandlinger i
Glasgow, COP26, vært holdt. Dette regnes som en
av de viktigste klimakonferansene hittil, og følger klimaforhandlingene i Madrid i 2019, hvor man ikke kom
til noe enighet for hvordan verden skal stanse klimaendringene. Klimatoppmøtet er blitt utsatt til 2021.
Dermed mister man viktig tid der man kunne blitt enige
om hvordan stanse klimaendringene. Det fritar imidlertid ikke Norge og resten av verden å handle. Selv om
avtaler kan bli utsatt, er vi nødt til å gjøre noe, også i
år. Vi bør heller se på korona som et bilde på at vi kan
klare dette. Vi må stå sammen for å redde jorda.

«Jeg synes de viktigste klimasakene nå er at vi
må stoppe tørke og ekstremvær. Det kan føre til
mange problemer, blant annet sult. Barn får ikke
alle rettighetene, og færre folk får utdanning.»
– Live 6. klasse, Innlandet skole

Klasseinnspill, Beintøft 2019

Klasseinnspill, Batterijakten 2019
For klimaet har koronakrisen samtidig bidratt til at
utslipp har gått litt ned, særlig utslipp fra bransjer
som er sterkt rammet krisen, slik som flybransjen. I
storbyer som Beijing, New Delhi og Bangkok, byer
kjent for å være sterkt forurenset, har det ikke vært
målt mindre CO2 på flere tiår. Mange færre menneskeliv har gått tapt på grunn av dødelig forurensning. Utslippskuttene er dessverre fremdeles bare
en brøkdel av det som må kuttes for å nå 1,5 graders målet.

«De viktigste klimasakene er vel at vi forurenser
alt for mye, med søppel, gasser og strøm. Og
det gjør at barn i fattigere land får det vondt, i
forhold til oss. Vi kan gjøre mye mer enn det de
fattige kan gjøre, med klimaet.»
– Elev 7. klasse, Myrene skole

Spørreundersøkelse

*se s.3
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Klasseinnspill, Batterijakten 2020
Selv om koronaviruset hadde en effekt på klimagassutslipp på kort sikt, har vi en lang vei å gå. I
løpet av 2020 har vi mistet mye viktig tid på å stanse
klimaendringene. Vi er inne i et avgjørende tiår for
å redde klimaet, og vi må komme med kreative løsninger, og inngripende tiltak. Uansett om vi står midt
oppi en krise nå, kan vi ikke glemme den enda større
som ligger bak.

«Den viktigste klimasaken er å stoppe klimaendringene i verden. Det hjelper ikke at bare én
gjør noe. Hvis det skal gå, må alle bidra. Vi må
gjøre det sammen.»
– Elev 7. klasse, Reipå skole
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Barnas klimaopprør

Klimastreik i Trondheim 2019
FOTO: Jurgen Wegter

Høsten 2018 begynte Greta Thunberg å streike for klima i Stockholm. Bevegelsen spredte seg raskt utover i
verden, og i årene som har gått har barn og unge over hele verden streiket skolen for klimaet. Titusenvis av
skoleelever over hele Norge har vært blant klimastreikerne. For oss unge, har koronakrisen gjort det vanskelig
å samles til store skolestreiker, og mye er flyttet til digitale plattformer i 2020. Selv om vi enn så lenge ikke
kan møtes mange av gangen for å demonstrere, kommer vi til å fortsette å kreve handling!
«Lytt til hva barna har å si! Voksne tror at barna
bare fantaserer, og at de ikke kan gjøre noe
med det. Men alle har rett til å bli hørt! Og hvis
alle gjør en liten innsats, kan det være nok til å
redde jorden.»

– Ane 6A, Sodin skole

Mange politikere sier de støtter barnas krav i
klimasaken, men det er ikke alltid handling følger
ord. Noen barn synes det kan virke håpløst. Vi er
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lei av voksnes tomme ord. Vi aksepterer ikke å bli
herset med. Vi opplever noen ganger at voksne er
mer opptatt 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 bekymret
for framtiden, og vi vil gjerne diskutere, men vi vil
holde diskusjonen saklig.

«Barn må bli hørt, og i klimasaken ser det ut
som at barn er de smarteste. Det er vi barna
som skal ta over jorda, det er urettferdig om
voksne skal bestemme hva vi skal gjøre med
klimaet.»
– Silje 6. klasse, Framtun skole

Klimastreik i Oslo 2019
FOTO: Sina Øversveen

har sett skogbranner i ulike deler av verden – selv
regnskogen i Amazonas brenner, uten at ledende
politikerne gjør noe. Vi ser at Donald Trump har fått
gjøre som han vil i USA. Vi ser også norske politikere fornekter klimakrisa. Er det rart vi blir bekymret?

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.

«Jeg synes vi bør jobbe for at det skal bli mer
snakk om klima i skoletimene! Og voksne må
snart forstå at det er oss det går utover, når de
har skap problemer! Er da rettferdig at vi må
rydde opp?»
– Hedda 12 år, Søreidgrend

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. Derfor er det ikke rart at 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

Klasseinnspill, Batterijakten 2020
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Klasseinnspill, Batterijakten 2019

«Klimaendringene er MYE verre enn det de
voksne sier. De fattige landene blir hardest rammet, men det er de rike landene som
skaper mest utslipp.»
– Maria 6b, Norheim skole

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.

«Det er utrolig mye som gjør at klima blir dårligere. Det er så mye vi kan gjøre, men det må
gjøres fort, før det er for sent. Man kan fly mindre, kjøre mindre bil, bruke mer grønn energi,
som vind-, vann- og solkraft og IKKE BORRE
ETTER MER OLJE.»
– Ole 7. klasse, Nærsnes skole

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!

«Det er de fattige som ender opp med å bli
mest skadet av klimaendringene, når det det
ikke er de som har laget dem, og jeg syntes
det er forferdelig urettferdig!!»
– Julie, 7b, Smestad skole Rælingen

10

Klimastreik i Levanger 2019
FOTO: Siv Hilde Meen

Unges klimaengasjement er sterkere enn noensinne. Vi ser at det skjer noe i verden, men det skjer
ikke nok og det går altfor sakte. Det er dette de
barnas og ungdommens klimaopprør handler om. Vi
krever handling, og vi krever det nå! Innspillene vi
får inn fra barn i hele Norge viser at barn 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.

Spørreundersøkelse
Har du opplevd å bli ertet eller mobber
av voksne når du engasjerer deg i klimaog miljøkampen?

«Hvis man fortsetter å gjøre det man gjør nå,
blir ikke jorden frisk og den vil dø. Hvis den
dør så er den borte for alltid. Vi barn vil heller
ikke bo på en planet som har blitt ødelagt av
de før oss.»
– Elev 7. klasse, Myrene skole

Spørreundersøkelse

*se s.3
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Ta vare på naturen

Klasseinnspill, Beintøft 2020

Nokre politikare legg sake fram som om man må velgje mellom naturvern og klima. Norske barn ser at vi
ikkje kan velje det eine over det andre, og at det er ein samanheng mellom å ta vare på naturen og det å
redusere menneskeskapte klimaendringar. Vi er nøydd til å gjere noko med begge problema, men vi må ikkje
øydelegge og rasere naturen for å redde klimaet. Naturen og klimaet er gjensidig avhengig av kvarandre og
må gå hand i hand. Om det er mye urørt natur er det bra for miljøet og klimaet, og naturen trenger rein luft
og stabilt klima. Øydelegg du det eine så øydelegg du også det andre.
«Det viktigste sakene er at hvis havet stiger, vil øyer forsvinne, og mange mennesker
miste hjemmene sine. Jorda blir varmere og
da blir det vanskelig for isbjørner å finne mat,
og de kan bli utryddet. Det blir færre bier, og
vi trenger bier til å plante og spise mat.»
– Elev 5. trinn Skøyen skole
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Barn uroar seg for korleis framtida kjem til å bli
påverka av global oppvarming. Vi veit at stigande
temperaturar ikkje betyr sol og sommar heile året,
og mange lurer på korleis det kjem til å vere å leve
i ei verd med dårlegare luftkvalitet og ekstremver.
Tørke, flaum og hetebølger vil drive mange på flukt
frå heimane sine.

«Vi må kutte ned på CO2 gasser og prøver
å leve mer på strøm, Vi må ikke pumpe opp
flere klimagasser og kutte ned trær, for dette
ødelegger jorda vår, og gjør at flere generasjoner ikke kan leve på jorda vår i fremtiden.»
– Elev 7. klasse, Myrene skole

Klasseinnspill, Beintøft 2019

«Lytt til oss barn, og slutt å ødelegge miljøet. Regnskogen brenner, og alle dyr mister
hjemmene sine på grunn av oss mennesker»
– Kavishayan, 4b, Linderud skole

Dyr blir også påverka av aukande temperaturar.
Når temperaturane aukar, vil dyra ta til med å flytte seg til kaldare strøk. Fiskane er blant dei dyra vi
ser, som flytter seg mest. Fiskane som lever utanfor Spania har gradvis begynt å flytte seg oppover
mot Frankrike og England. Til slutt vil dei ende opp i
Noreg, og enda lengre nord. Når dyr forflytter seg frå
dei naturlege habitata sine, vil dei komme til å møte
på dyr dei eigentleg aldri skulle ha møtt, noko som
fører til ubalanse i økosystema. Andre dyr kan ikkje
flytta seg over store avstandar, og om dei ikkje klarer
å tilpasse seg klimaendringane står dei i fare for å bli
utrydda om klimaet endrar seg. Norske barn synest
det er urettferdig at politikarane bryr seg mest om
seg sjølve og sin tid, når dei kunne gjort meir for å
hindre klimaendringane og forbetre framtida for alle
som lever på jorda, både dyr og menneske.

«Jeg liker ikke forurensing, for det kan ødelegge
jorda og dyrene. Jeg liker skog og mold.»

– Ingeborg, 7 år, Trondheim

Mange barn er redde for at det blir mindre skog og
regnskog. Regnskogar brenn, noko som ikkje skulle
ha vore mogleg fordi det er så fuktig. Vi har lært at
regnskogen er lungene til verda, og utan regnskog
blir det vanskeleg å stanse klimaendringane. Barn er
opptekne av kva vi sjølve kan gjere for å hjelpe jorda.
For å hjelpe regnskogen kan vi for eksempel unngå
å kjøpe mat med palmeolje, ete meire vegetarmat,
og kjøpe møbler som er laget for å vare, i tresortar
som er kortreiste og berekraftige.

Klasseinnspill, Beintøft 2019
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«Hvis du kaster plast i havet, så er det ikke
plasten som er problemet, det er du!»

– Aurora

Barn er skremt over kor mange sjøfugl og andre dyr
i og ved vatn som døyr av menneskeleg forsøpling.
Mange har vore med på lokale strandryddeaksjonar
og er oppgitt over folk som ikkje ryddar opp søpla si.

«Jeg synes det er viktig og redde havet, fordi
fiskene trenger rent vann. Blir fiskene forurenset, så kan det hende at vi mennesker
også blir forurenset fordi de spiser plast vi
spiser fisk med plast.»
– Philip 9. klasse, Frøya Ungdomsskole
Klasseinnspill, Beintøft 2020

«Jeg vil si til de som bestemmer at de bør
redusere hogging av trær, ikke hente for mye
olje, og hjelpe til med å få verden til å bli mer
miljøvennlig.»
– Astrid, 6. klasse, Innlandet skole

For å verne utryddingstrua dyr og fuglar, må vi ta
vare på naturen. Difor er det for eksempel ikkje så
bra å bygge vindturbinar i urørt natur. Vindturbinar
drep mellom anna mange fuglar. Men dei lagar også
store sår i naturen vår. Men sidan dei lager energi,
er dette eit døme på at noko som er bra for klimaet
er dårleg for naturen.

«De store skogbrannene i regnskogen får
dyr til å dø ut. Mange må flykte på grunn av
klimakatastrofer.»

«Jeg synes det er viktigst at vi begynner og
plukke søppel rundt oss. Det er noen som
gjør det, men det er ikke nok siden folk
forsøpler så mye hver dag. Det er ikke greit.»

Når befolkninga aukar, flytter fleire inn til byane, og dei må byggast ut. By- og industrilandskap,
i tillegg til jordbrukslandskap, tar gradvis over den
tidlegare, urørte naturen. Dette får konsekvensar
for dyra i disse områda, fordi dyrka jord og industriområde ikkje kan vere heimen for dyr og planter på
same måte som naturen.

– Mathilde 6A, Hellemyr skole

– Solveig 6b Norheim skole

«Jeg synes de viktigste klimasakene akkurat
nå er det med at det blir mye tørke og flere
flommer og regn hos noen.»
– Sarah, 6. trinn, Innlandet skole

Ein annan trussel mot naturen er forsøpling.
Mange av forslaga Barnas Klimapanel får inn handlar om forsøpling i naturen. Norske barn meiner at vi
må vere flinke til å resirkulere søpla vår, og at vi treng
reglar for kva som skal være lov av plastemballasje.
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Klasseinnspill, Beintøft 2020

Klasseinnspill, Beintøft 2019
Søppelplukking blir meire og meire vanleg blant
barn og unge, men også vaksne. Dei færraste ynskjer
å gå på stranda og vasse i masse søppel. I byen ser
det også veldig stygt ut med søppel som ligg rundt
og sleng. Det er heldigvis mange som engasjerer
seg og bruker tid på dette.

«Ikke kast søppel ute. Vær snill med dyrene.
Gå til skolen. Vær snill med jorda.»
– Luna, 7 år, Bodø

Likevel ser vi at det ikkje held med nokre dugnader
– politikarane må også gjere noko! Dei må sette av
større ressursar til offentleg rydding av hav og strender, og det må bli strengare lover mot å forsøple!

«Eg syntest det er viktig å ikkje hive søppel i
naturen, for dyr og planter blir sjuke vist dei
får det i kroppen.»
– Ella, 10 år, Stord

Spørreundersøkelse

*se s.3
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Alle kan bidra!

Klasseinnspill, Batterijakten 2019

Alle bør 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. Samtidig er vi barn avhengige av at voksne også gjør mer!
«Alle har rett til et bra klima. Vi bør kjøre
mindre, kaste mindre, reise mindre, ikke
kjøpe ting som vi ikke trenger. Vi trenger å
forurense mindre.»
– Marie 5A, Ullevål skole

Klasseinnspill, Batterijakten 2020
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«Man må stoppe å kjøpe for mye klær, og spise
mer fisk, ikke bare kjøtt. Ikke kjøpe nyeste
mobilen, og ikke kjøpe ny bil før den gamle er
ødelagt.»
– Julie, 5A, Fernanda Nissen skole

Klasseinnspill, Beintøft 2019

«De som bestemmer bør gjøre kjøtt dyrere, og
sjømat billigere.»

– Elliot 5A, Ullevål skole

Transport er et av temaene som engasjerer norske
barn. 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.

«Politikerne burde tenke litt på hva de egentlig gjør med alle de pengene som brukes på
nye veier, og som kunne brukes til noe mer
miljøvennlig.»

«Kjør mindre bil og ta mer buss. Å fly forurenser mye mer enn et tog, så bedre å ta tog enn
fly når du drar ut og reiser.»
– Elev, 7. Klasse, Reipå skole

Sommeren 2020 viste at mange er villige til å endre hvordan de ferierer når man ser det er nødvendig. Selv om det selvfølgelig vil være fint å kunne dra
til Sverige neste år, kan dette året lære oss at vi ikke
trenger å fly til andre siden av jordkloden for å få en
fin ferie. Den har også gjort det tydelig for mange
at mange reiser gjøres uten at det er behov for det.
For å unngå at for mange samles på samme sted,
holdes nå mange møter over nett. Det må vi fortsette
med etter korona!

– Kaja 5A, Ullevål skole
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«For å hindre klimaendringene må flere gå til
skolen, kjøpe mindre nytt, ta mer tog og buss,
ikke fly, og resirkulere mer.»
– Live 6. trinn, Innlandet skole

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.

«Spise mindre rødt kjøtt, fly mindre, bruke ting
flere ganger, ikke kaste så mye ting som fortsatt kan brukes og ikke kjøpe noe nytt hvis du
ikke trenger det.»
– Sigrun 6. klasse, Rennebu EnSpire skole

«Ikke hent opp så mye olje til plast. Bruk heller
papp! Spis mindre kjøtt, og mer grønnsaker og
kanskje insekter. Ikke hogg ned så mye trær,
og heller resirkuler. Vi MÅ kildesortere bedre.»
– Elev 5. trinn, Skøyen skole

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.
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Klasseinnspill, Beintøft 2019
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 vil
at produsentene skal stilles til ansvar og skjønne at
forbruk er et stort problem og at de må arbeide mer
bærekraftig.

«Jeg synes de viktigste klimasakene akkurat nå
er at vi må ikke kjøpe så mye mer klær, mat,
drikke enn det vi egentlig trenger.»
– Emilie, 6. trinn, Innlandet skole

Vi må lære oss å forbruke mindre, og her kan alle
bidra. Vi skal i hvert fall gjøre vårt for å få ned forbruket!

Spørreundersøkelse
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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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