BARNAS KLIMA - VÅR SAK !
Bli med i Besteforeldrenes klimaaksjon! Bidra
til at våre barnebarn får mer naturglede og håp.

Gleden ved å delta!
FN forteller oss at det nå er kode rød for kloden
og menneskeheten. Vi kan ikke lenger fortsette
vårt overforbruk. Tiden for ny oljeleting er forbi.
Vi må beskytte den naturen vi har igjen. Det sier
også Grunnlovens miljøparagraf 112!
Vi besteforeldre, og andre engasjerte voksne, vil
være solidariske med kommende generasjoner
og fattige mennesker i andre land. Derfor
Besteforeldrenes klimaaksjon.
Med engasjement, kunnskap, og humor, vil vi
påvirke politikere, nærmiljø og familie. Vi gjør
det for barnebarna, for verden, og for oss selv.
Det gir oss glede når vi deltar.

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 syngende fugler i fremtiden.»
– Lise Fjeldstad,
farmor og skuespiller

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 innsats 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
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Det finnes ingen planet B!
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, dem som kommer etter oss
og verdens fattige. Handling NÅ!

Fra Grunnloven § 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 er opp til oss
«Om naturens mangfold og
skjønnhet skal bevares for
slektene som kommer, må
vi som lever i dag ta alvoret
inn over oss og la det føre
til handling. Vi må vise at vi
evner å tenke langsiktig.
Da er det fortsatt mulig å
lykkes.»
– Wenche Frogn Sellæg

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

Vis respekt
«Vis respekt for naturen,
for hvis vi tenker oss at den
har vært på jorda et helt år,
så har vi mennesker vært
her med vårt industrisamfunn bare de siste
sekundene. Vi låner jorda
av dem som kommer
etter oss.»
– Bernt Erik Liland

Bli med i Besteforeldrenes klimaaksjon!
Meld deg inn via nettsiden: www.besteforeldreaksjonen.no
Ønsker du å delta i aktiviteter der du bor, finner du lokallag og
aktiviteter på nettsiden vår, sammen med klimanytt og forskning.

Kontingent kr 300 per år
post@besteforeldreaksjonen.no / Postboks 1231 Vika, 0110 OSLO
Bankkonto 1254 05 80535 / Gaver via Vipps 136539
Trenger du hjelp til innmelding? Send SMS eller ring:

