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



Tror du at huset ditt kom-
mer 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.

Kåre Willoch, bestefar,
tidligere statsminister

FN 2021: 
Kode rød - Red alert!

Alle land må slutte å lete 
etter olje og gass.
Alarmklokkene er øredøvende!

Fossilindustriens kunnskapsbase:
Minimalisering av fossile utslipp må ha topp prioritet!

Norge må handle NÅ!



Politisk handlekraft                                                      
«Menneskeheten og klodens 
øvrige arter står overfor 
eksistensielle utfordringer 
knyttet til klima og naturtap. 
Trenden må snus! Det 
krever politisk handlekraft, 
men også individuell inn-
sats fra hver enkelt, som 
pådriver og forbruker!»

– Dag O. Hessen, 
biolog  og forfatter

                                                  
Det betyr mye for meg
«...å stå sammen med 
BKA. Klimakamp gir meg 
krefter og mot. Nå handler 
det om samarbeid og 
folkelig og politisk vilje. 
Vi trenger alle med, og vi 
trenger alle NÅ!»
– Penelope Lea, tenåring 

Unicef-ambassadør

Bekymret for 
barnebarnas fremtid 
«Verden er annerledes 
enn før. Å få barnebarn 
har vært livgivende! Også 
de må få nyte sol og 
gress og trær med syn-
gende fugler i fremtiden.»

– Lise Fjeldstad, 
farmor og skuespiller  



Solidaritet mellom generasjonene
Vår generasjon har forsynt seg grovt av  
jordas ressurser. Resultatet er alt nå en 
global oppvarming med ekstemvær, flom, 
branner og matmangel. 

Vi krever rettferdighet for dem som blir 
verst rammet, de som kommer etter oss  
og verdens fattige. Handling NÅ! 

Fra Grunnlovens § 112 
«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!



Er det nok med kjærlighet 
og omsorg?                                                   
«Bleieskift, barnevakt og 
boller... La oss løfte blikket 
og bidra, så kloden fortsatt 
er god å leve på for alle 
mennesker og dyr når 
barnebarna blir voksne!»

– Gro Nylander, 
bestemor, 

lege og forfatter

Som næringslivsleder                                                                                                                                  
«...ser jeg frem til et grønt 
skifte. Som borger er jeg 
opprørt over manglende 
handlingsvilje. Utsettelse 
vil gi etterkommerne og 
verdens fattige umenneske-
lige påkjenninger.»

– Terje Osmundsen, 
morfar, 

Empower New Energy

Det er gæli nok nå!                                            
«Vi får ikke ned utslippene 
med fortsatt produksjon 
av olje og gass. Sol- og 
vindkraft står kommersielt 
på egne bein nå. Vi greier 
å omstille oss. Det har vi 
klart før!»

– Torbjørn Berntsen, 
bestefar, oldefar, 

tidligere miljøvernminister



Kontingent kr 300 per år for hovedmedlem / Kr 150 for støttemedlem (over 16 år) 
post@besteforeldreaksjonen.no / Postboks 1231 Vika, 0110 OSLO

Bankkonto 1254 05 80535 / Gaver via Vipps 136539

Meld deg helst inn via nettsiden: www.besteforeldreaksjonen.no 
Du trenger ikke å delta aktivt, eller være besteforelder selv, for å bli med. 

På nettsiden finner du lokallag, aktiviteter, klimanytt og -forskning. 

Bli med i Besteforeldrenes klimaaksjon!

 Trenger du hjelp til innmelding? Send SMS eller ring:


