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Barnas Klimapanel jobber for at barn skal bli hørt i 
klima- og miljøsaker. 

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, gjen-
nom å formidle barns meninger til de som bestemmer 
og påvirke barns mulighet til å definere sin egen frem-
tid. Siden oppstarten har Barnas klimapanel fått inn 
tusenvis av innspill fra norske barn. De har møtt stor- 
tingsrepresentanter, ministere og andre beslutnings- 
takere for å opplyse om norske barns meninger.  
Barnas klimapanel har også deltatt på klimatopp- 
møtene i Paris, Marrakech, Bonn og Katowice.

OM BARNAS KLIMAPANEL

Barnas klimapanel velges demokratisk av Miljøagentenes medlemmer. Panelet består i 2021 av Ane (Lier), 
Milla (Florø), Olivia (Tromsø), Ulrik (Fredrikstad), Emanuel (Oslo), Jakob (Gloppen), Josefine (Trondheim), og 
Benjamin (Oslo). Medlemmene av Barnas klimapanel er mellom 10 og 14 år.
FOTO: Wanda N. Nordstrøm

Tekstene i denne rapporten er skrevet av Barnas klimapanel 2021, og basert på innspill vi har fått 
fra barn i hele Norge. Rapporten er redigert av Barnas klimapanel, sammen med Sina Øversveen 
og Bjørn Erik Løken på Miljøagentenes hovedkvarter. 

På sikt er det et ønske å få til et internasjonalt klima- 
panel for barn, bestående av barn fra alle land som er 
med i FN. På den måten kan barnas stemmer og me-
ninger 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
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Klimaengasjerte barn og unge blir ofte møtt med 
kommentarer om at det er bra de er engasjerte og 
utålmodige, men denne utålmodigheten blir ikke fulgt 
opp med handling som tilsvarer ungdommens engas-
jement fra dem som roser dem.
 
Selv om voksne anerkjenner at det det haster, skjer 
det for lite, og det går for sakte med å gjøre nødvendi-
ge endringer. Mange barn opplever at voksne ikke tar 
ansvar i stor nok grad. Miljøagentene har til og med op-
plevd å få utmeldinger fra barn som er lei av å føle at 
samfunnet har forventninger om at de skal gå foran i 
miljøkampen, og at de voksne lemper ansvar over på 
barna, fremfor selv å handle. 

Innspillene vi mottar fra barn i hele landet under-
streker at tiden er inne for handling – det er nok prat 
nå! Selvsagt er barn utålmodige - det dreier seg jo om 
fremtiden vår! Det er mye vi kan gjøre for å hjelpe den 
fine planeten vår, men vi kan ikke vente til barna i dag 

- Ja, vi er utålmodige!
De seneste årenes klimaopprør har vist et sterkt engasjement for klimasaken blant norske barn, men også 
stor skuffelse blant mange som hadde forventet seg mer og raskere handling fra dem som bestemmer. 

blir voksne – for hver dag som går blir klimaproblemene 
større og mulighetene for å løse dem forsvinner.

Mange voksne sier at barn er bortskjemte og 
at vi ikke forstår historien, hvordan samfunnet og 
velferdsstaten fungerer. Vil vi ikke ha god utdanning 
og et godt samfunn? Jo, det vil vi. Vi skjønner likevel at 
oljen ikke varer for evig, og at jorden er mye viktigere 
enn vår oljeproduksjon! Innspillene vi får inn viser de 
at det å være opptatt av klima ikke er en «trend», men 
at mange barn er veldig bekymret for egen fremtid og 
eksistens. Klimastreikene er ikke en unnskyldning for å 
slippe skole – det er et grep for å synliggjøre at vi må 
gjøre noe nå! 

Ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av 
Redd barna er 7 av 10 barn villige til å endre måten de 
lever på av omtanke til miljøet. Vi er rett og slett klare til 
å ofre litt for ikke å ødelegge jorden! 

Benjamin, leder av Barnas klimapanel 2021, holdt 
tale foran Stortinget under Klimabrølet i august 

2021. 
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I august 2021 kom FNs klimapanel med sin sjette 
rapport om klimaendringer. Rapporten er klar på at 
vi må behandle klimaendringene som en umiddelbar 
trussel. FNs generalsekretær António Guterres sier 
at dette er «kode rød» for menneskeheten. 

«Det er viktig ikke å få klimaendringene over to 
plussgrader. Vi må skjerpe oss, og alle land må 
bidra til å rydde søppel og bruke mindre Co2.»

– Lukrecija, 7b, Austarheim skole.

Global oppvarming er noe vi kommer til å kjenne 
på kroppen. I takt med at isen smelter, vil havet stige 
og bli surere. Land vil havne under vann, og fisk og 
annet liv under vann vil dø som følge av surheten i 

7C, Hundvåg skole

De fleste av verdens land er bundet av Parisavtalen, som sier at vi må gjøre alt vi kan for at gjennomsnitts- 
temperaturen på jorden ikke skal stige med mer enn 1,5 grader, og absolutt ikke mer enn to grader innen 
århundrets slutt. Hvis vi ikke klarer å begrense oppvarmingen vil havet stige, dyrearter dø ut, ekstremvær bli mer 
utbredd, det vil bli mer økonomisk ulikhet og konflikter. Avtalen forventer også at rike land som Norge viser vei. 

Bekjemp global oppvarming 

vannet. Vi lever i et uforutsigbart klima, som kan føre 
til uventede tørre somre, som kan ødelegge millioner 
av folks avlinger. Fortsetter vi å pøse ut giftige og 
farlige klimagasser ut i atmosfæren vil det store 
problemet vi har fra før av bare bli verre. Derfor er 
det viktig at vi kutter utslippene våre vesentlig, og 
inspirerer og presser andre land til å følge etter.

«Jorda blir for varm sånn at noen steder blir det 
flom og mye regn.»

– Selma, 5b, Ekeberg skole 
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4B, Løken skole

Foto: Sina ØversveenMiljøagenter tegner.

I løpet av sommeren har vi fått en smakebit av det 
som har blitt advart om, og som er i vente: flom, 
hetebølger, orkaner og ekstremvær vi ikke har sett 
maken til. Når slike ting skjer, tenker du kanskje at 
det er skummelt, men så glemmer du det ganske 
fort igjen. Du skjønner aldri hvor ille det egentlig er – 
ikke før det skjer med deg, i dine nærområder. Men 
en gang om ikke så lenge, er det kanskje deg eller 
dine barn det vil skje med. Først da kan det hende 
du vil skjønne alvoret. Og da er det allerede for sent. 
Dette må den neste generasjonen leve med mer av, 
hvis vi ikke gjør noe nå. Du må reagere som om hu-
set ditt brenner, som Greta Thunberg har sagt. Vi 
må reagere både som enkeltpersoner og samfunn.

«Global oppvarming er den viktigste miljø- 
saken. Fordi det kan medføre store endringer 
i klima som kan sett alles liv i fare.»

– Mario, 7 år, Krokstadelva

Regjeringen Solberg har besluttet å kutte 50-55 
prosent av CO2-utslippene sammenlignet med 1990-
nivå, innen 2030. Hvis vi skal nå målene vi har satt 
oss for 2030, trenger vi en regjering som prioriterer 
klimasaken først, og kommer med tiltak nå! Vi kan for 
eksempel ikke fortsette å lete etter mer olje. Selv om det 
virker klart at vi må kutte i alle fossile energikilder, blir det 
her hjemme i Norge stadig delt ut flere letelisenser for 
mer olje, og lagt opp til at vi skal pumpe opp mer olje. 

Bekjemp global oppvarming 

Ved å pumpe opp mer olje begrenser vi mulighetene 
våre til å nå klimamålene. Lønnsomheten ved å investere 
i oljen vil også falle betraktelig. Verden er innstilt på å 
satse på fornybare energikilder. Å investere i mer olje-
leting vil være dårlig for den norske økonomien på sikt. 
Det klokeste Norge kan gjøre er å lage en god plan for 
å utfase oljen, noe vi burde begynt med for lengst. Målet 
er jo at verden skal være klimanøytral innen 2050. 
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«Stopp oljen og tenk nytt. Hva er best for 
økonomien og klimaet?»

– Jakob, 6b

Norge har pumpet ut olje i omtrent 50 år. Årene 
Norge har produsert olje, har vært positive for det 
norske samfunnet. Først og fremst har olja gjort oss 
til et rikt land, og vi har kunnet bygge ut velferds-
samfunnet vårt. Samtidig har det gjennom disse 
femti årene blitt stadig tydeligere kva slags konse-
kvenser bruk av olje som energikilde har. Vi vet nå 
mer enn nok til å forstå at vi må handle, og vi har 
visst dette lenge!

«Ikke hent opp så mye olje, bytt ut alle busser 
med el-busser.» 

– Malin, 5a, Ekeberg

Vi må gjøre alt vi kan for å engasjere andre folk 
og land til å gjøre ting som er bedre for klimaet og 
bedre for miljøet. Det er ikke mulig å redde kloden 
uten at alle samarbeider. Vi kan ikke lenger ignorere 
at oljeutvinningen, og spesielt oljeforbruket, fører til 
forurensing og klimaendringer. Selv om det teknisk 
sett er landet som forbrenner oljen som er ansvarlig 
for utslippet, kan vi ikke forsvare at vi tjener oss søk-
krike på noe som ødelegger kloden. Verken utslipp 
eller klimaendringer har landegrenser! Skal Norge 
fortsette med oljeutvinning til vi går tom, eller skal vi 
ta ansvar, fase ut, og bidra til å redde kloden?

«Isen smelter både i nord og sør. Mange dyr 
mister da livet, eller får det veldig vanskelig.»

– Annika, 7a, Austarheim skule

Norge må satse på fornybar energi og utnytte res-
sursene våre på en bærekraftig måte. Her har poli-
tikere en nøkkelrolle for å legge til rette for mindre 
forbruk og ny teknologi. Vi må utnytte den kunnskap-
en vi har fra petroleumsnæringen andre steder. I 
fremtiden vil fornybar og bærekraftig energi være 
ettertraktet ettersom landene må slutte å bruke olje, 
kull og andre ikke-fornybare energikilder for å ha en 
sjanse til å nå målene vi har satt oss. Fornybar ener-
gi kan bli den «nye oljen» både for pengenes skyld 
og arbeidsplassenes skyld. Derfor er det viktig at 
vi satser på vindkraft, vannkraft, solkraft og andre 
fornybare kilder. Vi må stoppe utvinningen av olje og 
tenke nytt. 

«Jeg er interessert i fornybar energi - sol-, vind- 
og vannkraft, og bioprodukter. Jeg synes det 
er bra for miljø og klima istedenfor olje, som 
slipper ut klimagasser.»

– Martine 9 år, Nittedal

At man går over til fornybare energikilder er selve 
nøkkelen til et grønt og miljøvennlig samfunn. Vi 
hører ofte politikere og de som bestemmer snakker 
om at vi må jobbe for økonomisk vekst. Politikerne 
sier de hele tiden vurderer om noe er lønnsomt, og 
ikke åpner oljefelt som ikke vil være det. Det er kjem-
pebra, for ifølge Det internasjonale energibyrået 
(IEA) vil trolig ikke leting etter nye oljefelt være lønn-
somme fra og med 2022. 

«Begynn å finne alternative løsninger til olje, 
før det går tomt, og før andre land finner alter-
nativer til olje, slik at oljen blir lagt i skyggen av 
bedre alternativer.»

– Georg, 7b Drøbak skole

6B, Gausel skole
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Barn og unge er veldig opptatt å ta vare på regnskogen, havet og annen natur. Det er viktig for dem at dyr og 
planter skal ha et sted å leve. Mange vokser opp langs kysten, i nærheten av en skog, eller nær andre natur- 
områder. Nærområdene betyr som regel mye for de som vokser opp, og barna vil unngå at de ødelegges. 

Bevar naturen

«Jeg synes at det er viktig å få folk til å ikke 
kaste søppel i naturen, fordi det ikke er bra, og 
fordi det er ekkelt.» 

– Linnea 10 år, Østre Gausdal 

Vi får innspill fra barn om flere ulike trusler mot na-
turen. Noen fokuserer på hvordan klimaendringene 
fører til at dyr mister sine habitater, mens andre pek-
er på trusselen som følger av at vi hugger ned skog, 

og at økosystemene og næringskjeden står i fare 
for kollaps om vi ikke gjør grep. En tredje trussel 
som barn er veldig opptatt av er trusselen plast og 
forsøpling utgjør mot naturen, og særlig mot livet i 
havet.

«Ikke kast søppel! Ta opp søppelet du finner, 
fordi det er bra for miljøet, og for dyr på land 
og dyr i sjøen.» 

– Ariel, 10 år, Håvik
 

Miljøagentene på Veitvet i Oslo var med på aksjon for å ta vare på Bredtvetskogen.
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Klimaendringer
Klimaendringene påvirker ikke bare menneskers 
fremtid, de påvirker også i høyeste grad dyr og 
planter i naturen. Det er allerede alt for mange dyre- 
arter som har dødd ut som følge av menneskelig 
påvirkning. Enda flere vil forsvinne hvis vi fortsetter 
som i dag. Ingen dyr burde lide som følge av måten 
mennesker behandler jordkloden vår på i dag. 

«Alle kan hjelpe til med å stoppe klimakrisen 
vis man bare er motivert til der! Vi kan for  
eksempel pante og gi batterier til el-søppel- 
kasser eller til butikken. Vi kan også bruke miljø- 
vennlige tannbørster og ikke bruke så mye  
papir fordi trær blir hugget ned og det er dumt 
fordi de suger til seg CO2.» 

– Elisa, 5C, Ekeberg

Polene smelter i dag grunnet global oppvarming. 
Fortsetter denne utviklingen stiger havnivået betrak-
telig, og det kommer til å bli vanskelig for oss. Men 
vel så vanskelig blir det for dyrene som har mistet 
sine habitat til fordel for at det er blitt vann. Dette 
kan føre til at dyrene blir utryddet etter hvert som 
isen ved polene smelter. Livet i havet blir også ut-
fordrende, om ikke umulig, for flere arter ettersom 
at vannet blir surere. Det er viktig med et friskt hav, 
siden havet gir oss enda mer oksygen enn vi får fra 
regnskogen og andre steder.

«Klimaendringer rammer folk i hele verden, og 
er blitt skapt av oss mennesker. Alt i naturen 
har en sammenheng, som vil si at er så lite in-
sekt som en humle, kan lage en stor katastrofe, 
hvis de blir utryddet. Vi må i hvert fall prøve å 
hjelpe jorda vår! Alle må bidra, og samarbeide, 
for hver eneste én av menneskene som lever 
på jorda, lever sammen med andre, derfor må 
alle bidra!»

– Noor, 7a, Oslo

Naturmangfold
Vi må ta vare på naturen og ikke undervurdere  
naturen og jordas problemer, som vi har forårsaket. 
Næringskjeden og økosystemet er skjørt, og fungerer 
som en dominoeffekt - ryker en faktor, ryker gradvis 
flere, og i verste fall alle. Det påvirker dyra. Dyr dør 
ut, men det påvirker i høyeste grad oss også. 

3B, Bjørlien skole

5B, Rødsmyra skole
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3A og 4A, Midtbygda skole.

4B, Gausel skole

«Vi må dyrke trær, og samarbeide for å 
forberede oss for katastrofer.»

– Nora Margrethe, 7.klasse,  
Otterøya oppvekstsenter

Vi har en lang vei å gå også når det gjelder vern av 
natur og å ta vare på naturmangfoldet i Norge. Det 
å redusere ulvebestanden, gjøre Repparfjorden om 
til et sjødeponi, eller ødelegge myrer er steg i feil 
retning. Vi kan ikke bygge ut Norge og ta oss til rette 
i naturen slik vi gjør i dag. Vi har et unikt dyre- og 
naturmangfold som vi er nødt til å ta vare på.

«De viktigste miljøsakene nå er plast i havet 
og at de hugger ned alle skogene, fordi da 
kommer mange dyr til å dø og kanskje noen 
blir utryddet også.»

– Amalie, 6C, Grünerløkka skole

Mange barn er spesielt opptatt av og bekymret for 
regnskogen. Hvis vi hugger ned hele regnskogen, 
blir mye av den rene lufta borte, siden trær og planter 
der trekker til seg CO2 og omgjør den til oksygen. 
Vi mister også mye nyttig natur, hvor det bor mange 
sjeldne arter, som ikke bor andre steder.

«Regnskogen er viktig for meg, fordi hvis 
trærne blir hugget ned, er det ingen som kan 
rense luften, og dyrene har ingen plass å bo.»

– Iselin, 8 år, Røros 

Plast
Mange barn og unge er opptatt av at det ikke må 
forsøples plast i naturen. Fisk, fugler, og andre dyr 
setter seg fast eller spiser plast. Dyr kan i verste fall 
dø av plast og søppel i naturen, fordi de tror det er 
mat, og derfor får det i magesekken. Dette et stort 
problem, siden de da føler seg mette siden mage- 
sekken er full av søppel, og derfor spiser de heller 
ikke mat. 

«Det er viktigst at alle er miljøvennlige. Ikke 
forsøple naturen, sorter søppel. Det er viktig å 
passe på kloden - vi har bare én!» 

– Mina, 10 år, Ski. 

Plasten som havner i havet, kommer selvfølgelig 
fra oss mennesker. Det er politikere og mennesker 
med makt som har ansvaret for å tilrettelegge for at 
man kan forhindre forsøpling av plast. Likevel er det 
mye enkelt vi som privatpersoner kan gjøre. Alle må 
hjelpe til med å forhindre dette. Men det er viktig 
at produsentene kutter ut unødvendig plastbruk, og 
presser bruken av plastemballasje til et minimum, 
om de ikke fjerner det.
 

«Jeg synes at den viktigste saken akkurat nå er 
plastproblemet vi har. Tenk hvor mye plast det 
er i havet! Det er en av de tristeste tingene jeg 
kan tenke på. Jeg skjønner ikke hvorfor folk 
bare kaster plast og søppel på bakken. Det flyr 
bare rett bort til en elv eller havet. Plutselig er 
løpet kjørt! Vi må gjøre noe nå!»

 – Elisa 5C, Ekeberg skole
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Klimaendringene er ikke noe ett parti, én by eller ett land kan løse selv. For å løse vårt felles problem er 
vi nødt til å samarbeide over landegrenser og allianser i politikken. Klimaendringene skal ikke gjøres til et 
politisk spill. Derfor må de som bestemmer begynne å samarbeide om videre avtaler og planer sammen, og 
følge avtalene som blir laget.

Solidaritet på tvers av 
landegrenser og generasjoner

Klimaendringene kommer til å føre til humanitære 
kriser i fremtiden grunnet det uforutsigbare og eks-
treme været. Klimaflyktninger vil være noe vi kommer 
til å bli kjent med i årene som kommer. Folk kommer 
til å flykte fra hjemmene sine grunnet oversvømmel-
ser, tørke, hungersnød, ekstrem forurensning og  
andre former for ekstremvær.
 

«Kjære dere voksene, dere velger dette. Vær 
så snill å hjelp kloden vår.»

– Lina Sofie, 6A, Agder

Mange hevder at Norge ikke kan redde verden og 
at andre land i verden må kutte mer. Vi kan imidlertid 
ikke skylde på alle andre hele tiden. For å nå målene 
vi har satt oss er vi nødt til å ta oss sammen. Alle har 
et ansvar for å kutte utslipp, også Norge. Hvis alle 
innbyggere i verden hadde forbrukt som oss nord-
menn, hadde vi trengt 3,4 jordkloder. Slik bør det 
ikke være. Vi må gå frem som et godt eksempel, slik 
at vi motiverer andre land. 

«Barn i fattige land får mest konsekvenser av 
klimaendringene i fremtiden deres. Det er urett- 
ferdig for både dem og for jordkloden. Barn i 
dag fortjener faktisk å overta jorda akkurat som 
når de voksne overtok fra deres foreldre. Nå er 
det barn som må rydde opp for dere, når barn 
ikke har overtatt verden en gang. Det er det 
samme som når du hjelper ungen din når hen 
blir syk – nå er det jorda som er syk, så vi må 
hjelpe den!»

– Emilia, 6. klasse, Skøyen skole

Klimaendringene kommer til å ramme lav-
inntektsland mest. Dette er særlig urettferdig fordi 
mesteparten av skylden for klimaendringene, både i 
dag og historisk, ligger hos de de rike landene for. 
Landene klimaendringene rammer hardest, er de 
landene med minst skyld i situasjonen. Norge, som 
et rikt land, må bistå andre, og hjelpe de som har 
minst med å kutte utslippene.

4B, Ammerud skole
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«Jeg ønsker at vi kan utrydde fattigdom og at 
alle skal få nok mat og drikke.» 

– Maline, 8 år

Vi må også samarbeide på tvers av generasjoner. 
Selv om klimaendringene rammer lav-inntektslandene 
hardest, vil klimaendringene ramme alle mennesker 
på jorda. Spesielt barn og kommende generasjoner 
vil rammes. Det er vi barn som skal leve lengst på 
jorda, og vi vil ikke bare sitte å se på at den blir 
ødelagt slik de voksne gjør. En milliard barn lever 
i fare som følge av klimaendringene, så dette tru-

er barns rettigheter. Vi trenger politikere som hever 
stemmen enda høyere og sterkere når det gjelder 
internasjonale klimasaker. Etter flere år med engas-
jement blant barn opplever mange at vi fremdeles 
ikke blir tatt på alvor. Barn er villige til å gjøre noe, 
men vi kan ikke gjøre alt alene. Vi trenger hjelp av de 
som bestemmer.

«Voksne bør høre på oss fordi vi sier masse 
lurt! Det er bare de voksne som tror de er så 
mye bedre enn oss!» 

– Emmy, 6. trinn, Skøyen skole

4B, Narvik Montessori skole
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4A, Sannidalen skole

Vi klarte ikke å nå klimamålene for 2020 til tross 
for en pandemi som holdt oss hjemme, og moralen 
og viljen hos politikere virker litt halvhjertet. Det er 
på tide at dere begynner å ta oss barn og unge på 
alvor, for vi har masse lurt si. Det er tross alt deres 
rot vi prøver å ordne opp i. 

«Dere som bestemmer, må begynne å samar-
beide og gjøre de enkle tingene selv for å hin-
dre klimaendringene.» 

– Anna, 5c, Ekeberg skole

Våre foreldre og besteforeldre burde overrekke 
jordkloden i lik, om ikke bedre, tilstand som de mot-
tok jorda i. Dagens unge og kommende generasjon-
er fortjener vel en velfungerende klode som ikke er 
ødelagt.  Er det rimelig at vi må rydde opp for tid-
ligere generasjoner? Er det ikke sånn at man rydder 
opp sitt eget rot? 

«Mange barn, også meg selv, er nok redde for 
hva som skal skje i fremtiden, vår fremtid. Og 
det er nok vanskelig, for hvis vi ikke gjør noe, 
kan det hende at ikke alle barn kan leve et godt 
og langt liv.»

– Annika 7a Austarheim skule

De siste årene har klimaendringene blitt verre og 
verre, det har også klimaflykningskrisen blitt. Ifølge 
en rapport fra 2020, vil det at jordas temperatur går 
opp to grader kunne føre til at det blir 1,2 milliarder 
klimaflykninger i verden. Det vil ikke bare påvirke de 
fattige, men alle. For at temperaturen ikke skal gå 
opp to grader, må politikerne gjøre drastiske tiltak. 

«Jeg ønsker at ingen må flykte på grunn av 
klimaet.» 

– Lavrans, 9 år. 

Ta vare 
på jorda
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«Vi kan ikke sitter på ræva hele da´n.» 
– Stella, 6. trinn, Hamar. 

Det er mange lette ting vi selv – du og jeg og alle de 
andre 7,5 milliardene mennesker i verden – kan gjøre 
i hverdagen, uavhengig av politikerne. For eksempel 
kan vi alle spise mer miljøvennlig og spise opp maten 
vår, tenke over hva og hvor mye vi kjøper, bruke  
mindre strøm, plukke opp søppel, kildesortere, gå og 
sykle mer og engasjere oss i klimasaken. 

«Det trenger ikke være så store ting å bidra 
med. Du kan for eksempel sykle eller gå til 
jobb/skole istedenfor å kjøre bil. Og når du har 
for små klær eller leker du ikke bruker, kan du 
gi dem bort og ikke kaste dem. Prøv å kjøpe så 
lite som mulig.»

– Maya, 7a, Austerheim skole, Sauda

Barn ser de store linjene, og behovene for at politikere og de som bestemmer legger til rette for endring, 
men også at barn selv kan ta en rolle i det grønne skiftet. For å gjøre det lettest mulig å ta miljøvennlige valg 
for oss alle, bør de voksne stemme på politikere som gjør det enkelt for folk å leve miljøvennlig i hverdagen. 
Politikerne må ta dette ansvaret. Miljøvennlige varer bør være de billigste i butikken. Det må lønne seg å 
handle, spise og være miljøvennlig. 

Alle kan vi gjøre litt, selv om 
ingen kan gjøre alt

4B, Mjølkeråen skole
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«Vi må lage mindre klær og lage flere tann-
børster av bambus. Vi burde også spise min-
dre kjøtt og sykle mere.»

– Torbjørn, 5c, Ekeberg skole

For at vi skal utgjøre en forskjell i kampen mot klima- 
endringene, er vi også til syvende og sist avhengige av 
summen av det vi privatpersoner og ulike bedrifter gjør. 
For å gjøre det enklest, billigst og i det hele tatt mulig, 
er det viktig at politikere og folk med makt legger til 
rette for tiltak som fungerer og gir gode resultater.

«Vi må ikke bruke så mye bil, fly og båt. I 
stedet for å kjøre bil kan man sykle for å 
hjelpe klimaet.» 

– Soulayman 7b, Oslo

Barn i hele Norge sender innspill til Barnas klimap-
anel om at de er villig til å forandre sin hverdag, men 
det blir mye vanskeligere om vi vi ikke får hjelp til 
det. 

«Jeg synes det er viktig å ta vare på kloden, 
siden vi ikke har en annen planet å bo på!»

– William, 10 år, Trondheim. 

Dagens kjøp-kast-tankegang er grusom for na-
turen og utslippene våre. Vi kjøper for mye og vi 
kaster for mye. Vi har rett og slett mer enn vi trenger. 
I gjennomsnitt kaster en nordmann 23 kilo tekstiler i 
året, altså nesten to kilo i måneden. Den eneste, og 
ganske enkle, løsningen er rett og slett å kjøpe min-
dre klær. Kjøp heller klær du vet du skal bruke som 
er av kvalitet som holder lenge. Det er ikke bare klær 
vi nordmenn kjøper mer enn vi trenger av. Over hele 
markedet skal vi ha de nye produktene som vi ofte 
egentlig ikke har bruk for, eller nesten ikke kommer 
til å bruke. Det at Norge er i verdenstoppen når det 
gjelder shopping, gjør oss til klimaverstinger, og bør 
få oss til å tenke at vi må ta oss sammen. Det er 
bedre lister å toppe.
 

«Jeg synes at det å fly og kjøre så mye bil er 
dumt. Det er jo noe som heter sykkel! Eksos 
fra bil og fly ødelegger for både mennesker og 
dyr!»

– Sophia, 5b, Viken

Det å spise mindre kjøtt er veldig lurt, det er 
mange familier som lager én eller flere vegetarmid-
dager i uken, noe som er veldig bra for miljøet. Vi 
burde gjøre det dyrere å spise kjøtt, og billigere å 
spise grønnsaker og så videre mat som er bra og 
krever lite energi å lage. Vi burde heller ikke pakke 
inn så mye mat i unødvendig plast.

«Voksne gidder egentlig ikke å gjøre noe med 
problemene, og da må vi barna si og gjøre noe 
for at de skal høre og hjelpe til med klimaen-
dringene. Jordkloden dør snart.»

– Mathilda, 7a, Sørumsand skole

7B, Rønvik skole
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3B, Bjørlien skole

Vi er inne i det avgjørende tiåret. Barn er klare til 
å gjøre det vi kan, men vi har ikke tid til å vente til vi 

styrer landet. Derfor trenger vi dere voksne! 
Skal klimakrisen virkelig være barnas ansvar? 
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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. 

Miljøagentene er barnas 
miljøvernorganisasjon

Du kan lese mer om Miljøagentene på
www.miljoagentene.no.

Kontakt oss gjerne på post@miljoagentene.no 
eller tlf. 96901820.


