
BARNAS KLIMA - VÅR SAK!
Bli med Besteforeldrenes klimaaksjon 
i kampen for å bremse global oppvarming



Norges utslipp er alt for høye. Hvis 
alle land fulgte vårt eksempel, ville 
verden gå mot 3-4 graders opp- 
varming og ubotelige miljøskader. 
Fra nå av må vi være modige, 
smarte og sparsommelige:
- Fornybar energi må erstatte fos-
silt brennstoff.
- Energi-bruken må effektiviseres 
og reduseres.

Kristoffer Rypdal, 
professor i klimadynamikk,  

UiT – Norges arktiske universitet

Tror du at huset ditt kommer til å 
brenne? 

Men du tegner jo brannforsikring! 
En effektiv klimapolitikk koster en 
bagatell i forhold til den gigaskade vi 
risikerer å skape hvis vi ikke handler 
nå. Risikoen er så fatal at vi er nødt 
til å gjøre hva vi kan.

Jeg vil be skeptikerne tenke seg 
om så de ikke fortsetter å bremse.

Kåre Willoch,
tidligere statsminister 
under Arendalsuka 2018

Vi kan,
 hvis vi vil!

India: 2,7

Verden: 4,5

Sverige: 6,3

Norge: 10

USA: 20

Tonn CO2-utslipp per person 
2016-17



Vi må kunne sjå barnebarna 
i auga!                                                       

«Vi skal ta vare på naturen, 
utan å ignorere at folk må ha 
noko å brødfø seg med. Kva vi 
enn gjer, må følgjene av våre 
gjerningar bli slik at vi vil tole å 
bli vurdert av barnebarna våre. 
Dessverre kan det sjå ut til at 
vi har mista evna til langsiktig 
tenking.»

– Edvard Hoem, 
bestefar, forfattar og diktar

Bekymret for barnebarnas 
fremtid 

«Jeg har kjørt bil og tatt fly 
uten å tenke mye over klima-
konsekvensene. Det holder 
jo ikke nå, for verden er blitt 
annerledes. Å få barnebarn 
har vært livgivende! Også de 
må få nyte sol og gress og 
trær med syngende fugler i 
fremtiden.»

– Lise Fjeldstad, 
farmor og skuespiller  

Framtidsfrykt eller 
framtidshåp?                                                                                              

«Vi i Besteforeldrenes klima- 
aksjon står her på vegne av 
de unge, de ufødte og de 
forsvarsløse. Hva vil vi gi 
våre barn? Framtidsfrykt eller 
framtidshåp? Som et rikt land 
har Norge et stort ansvar. Res-
sursene er der. Mulighetene er 
der. Det er viljen det står på.»

– Laila Riksaasen Dahl, 
bestemor og tidligere biskop



Solidaritet mellom generasjonene
Vi i den vestlige verden - og spesielt vår 
generasjon - har forsynt oss grovt av jor-
das ressurser. Resultatet er en global opp- 
varming som alt nå fører til økt ekstrem-
vær, havstigning  og matmangel.

Som besteforeldre ønsker vi rettferdighet 
for dem som kommer til å bli verst rammet 
av klimaendringene: de som kommer etter 

oss og verdens fat-
tige, som trues av 
uoverskuelige prob-
lemer. Politikerne 
må handle NÅ!
 
Som besteforeldre 
appellerer vi til alle 
om å ta Grunnlovens 

paragraf 112 på alvor:
«Enhver har rett til et miljø og en natur der 
produksjonsevne og mangfold bevares.
Naturens ressurser skal disponeres ut fra 
en langsiktig og allsidig betraktning som 
ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Det finnes ingen planet B!



Det holder ikke å øse 
kjærlighet og omsorg over 
barnebarna                                                     

«Kanskje er det ikke nok 
med bleieskift og barnevakt, 
boller og leksehjelp, gaver og 
ferier? Kanskje må vi også løfte 
blikket og prøve å bidra til at 
kloden fortsatt er god å leve på 
når de blir voksne? For dem, - 
og for andre mennesker og dyr 
verden over.»

– Gro Nylander, bestemor, 
lege og fagforfatter

Politikerne og markedet 
trenger signaler fra folket 

«Som næringslivsleder gleder 
jeg meg over det grønne skiftet, 
men som samfunnsborger er 
jeg opprørt over vår manglende 
vilje til å handle i tråd med 
kunnskapen. Fortsetter vi å 
utsette klimakuren, utsetter vi 
de som kommer etter oss og 
verdens fattige for umenneske-
lige påkjenninger og tap.»

– Terje Osmundsen, morfar, 
Empower New Energy

Det er gæli nok nå!                                            

«Utslipp akkumuleres i hundre- 
vis av år. Vi får ikke utslip-
pene nok ned med fortsatt 
langsiktig produksjon av olje 
og gass. Fossilt trengs ikke, 
ettersom både solkraft og 
vindkraft i dag står kommer-
sielt på egne bein. Nei til mer 
og mer! Vi greier å omstille 
oss, det har vi klart før!»

– Torbjørn Berntsen, 
bestefar, oldefar, 

tidligere miljøvernminister



Bli med i Besteforeldrenes klimaaksjon!
Meld deg inn ved å sende SMS til 2401 med kodeord «bka medlem»

Du kan også sende epost: post@besteforeldreaksjonen.no  /  Brev: PB 10, 5648 Fusa
Eller meld deg inn via vår nettside: www.besteforeldreaksjonen.no. 

Der finner du også lokallag, arrangementer, aktivitet, nytt om klimaforskning.

Kontingenten på kr. 300 går uavkortet til direkte utgifter. Alle jobber gratis. 


