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De som skal arve jorda
Barn og unge vet mye om klimakrise og 
naturkrise. Mange føler seg sviktet når de 
ser gapet mellom kunnskap og handling.

Besteforeldrenes klimaaksjon krever 
umiddelbar innsats for effektive klimatiltak 
og utslippskutt som monner:

- Tida for ny oljeleting er forbi. 
- Arktis må beskyttes og vernes.
- Veier og annen infrastruktur må spare 
  energi, natur og miljø.
- Klimastøtten til fattige land må økes.

Samfunnet må stimulere til og gi de 
unge mulighet for å ta gode, 
bærekraftige valg - innen utdanning, 
framtidig arbeid og forbruk.

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

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

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



Besteforeldrenes klimaaksjon vil overbevise, oppmuntre og presse myndighetene til en 
klimapolitikk med utslippskutt som er forenlig med et varig, økologisk holdbart liv på jorda.

«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.» Grunnloven § 112

Retten til bærekraftige liv

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!

 Thorbjørn Berntsen
bestefar, oldefar

tidligere miljøvernminister

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

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.

Wenche Frogn Sellæg
bestemor

tidligere miljøvernminister



- 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.

 Kåre Willoch (1928-2021) 
var et høyt aktet medlem av 

Besteforeldrenes klimaaksjon

Kontingent: kr 300 per år / 150 for støttemedlemskap 
Innmelding og informasjon: www.besteforeldreaksjonen.no

Kontakt: post@besteforeldreaksjonen.no

Vil du bli medlem, du også?


