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Introduksjon

Barnas klimapanel på COP26.

Konsekvensene av klimaendringene blir stadig  
tydeligere verden over. Barnas klimapanel har over 
flere år samlet inn innspill fra barn i hele Norge, og 
innspillene viser tydelig at barn får med seg hva 
som skjer. Årets rapport er basert på innspill Bar-
nas klimapanel har samlet inn det siste året, i tillegg 
til resultatene av en landsrepresentativ undersøkel-
se gjennomført av Opinion på vegne av Miljøagen-
tene og Redd Barna i mai 2022. I undersøkelsen 
ble 1039 barn og unge, i alderen 8-19 år, spurt 
om deres holdninger til klima og miljø.Tekstene i 
denne rapporten er skrevet av Barnas klimapanel 
2022. Rapporten er redigert av Barnas klimapanel 
sammen med Sina Øversveen, Bjørn Erik Løken  
og Wanda Nordstrøm på Miljøagentenes hoved-
kvarter, og designet av Ingvild Wollstad.
 

Både innspillene og undersøkelsen reflekterer 
at barn er bekymret, og at de ikke opplever at  
politikerne og de som bestemmer gjør valg som 
monner for å håndtere situasjonen. Til tross for 
festtaler, møter med skolestreikere og fagre løfter, 
er barna og unge langt på vei utestengt fra der  
beslutningene som former deres fremtid gjøres. 
Dette opplever Barnas klimapanel også på klima- 
toppmøtene hvor vi har vært til stede. Tatt i  
betraktning hvor bekymret politikerne gir uttrykk 
for å være for klimaendringene, er det oppsikts-
vekkende få, om noen, andre barn til stede på  
disse møtene. Mange barn kjenner naturlig nok på 
avmakt i møte med vår tids største utfordring, og 
i undersøkelsen kommer det frem at mange ikke 
orker å forholde seg til det som skjer og skjermer 
seg fra negative nyheter. Samtidig er det mange 
som ivrer etter å gjøre noe, og denne kontrasten 
mellom maktesløshet og engasjement har inspirert 
årets rapport fra Barnas klimapanel.
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Om Barnas klimapanel

Barnas klimapanel besøkte Skaugum.

Årets panel består av: (f.v.) Olivia (Tromsø), Milla (Florø), Jakob (Gloppen), Isa (Oslo), Benjamin 
(Oslo), Viljar (Porsgrunn), Emanuel (Oslo) og Ulrik (Fredrikstad). Medlemmene av Barnas klimapanel 
er mellom 11 og 15 år.

Barnas klimapanel velges demokratisk for 
ett år av gangen av Miljøagentenes med-
lemmer, og ble startet opp i 2015. Formå-
let til panelet er å være et talerør for barn, 
gjennom å formidle barns meninger til de 
som bestemmer, og øke barns mulighet 
til å definere sin egen fremtid. Siden opp-
starten har Barnas klimapanel samlet inn 
innspill fra flere titusen norske barn. De har 
møtt stortingsrepresentanter, ministere og 
andre beslutningstakere for å opplyse om 
barns meninger. Barnas klimapanel har 
deltatt på klimatoppmøtene i Paris, Mar- 
rakech, Bonn, Katowice og Glasgow for å 
løfte barn i Norges innspill internasjonalt.
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4
5.trinn på Sola



Alarmen for kloden vår har gått i mange år, og 
FNs generalsekretær har varslet «kode rød». Nå 
går alarmen også blant unge – det er kode rød 
for barn! Klima- og miljøproblemene vi står overfor 
handler om fremtiden vår. Politikerne har liten tillit 
og barn er lei av bortforklaringer. Bare 1 av 4 tror 
verden faktisk kommer til å løse klima- og miljøut-
fordringene vi står overfor. Vi, generasjonen som 
blir fortalt at vi har rett og at vi vil løse klimakrisen, 
har ikke troen på en løsning. I stedet føler mange 
på desperasjon, mismot og avmakt i møte med 
klimakrisen.

Greta Thunberg-bevegelsen har stått utenfor 
parlamenter og rådhus i snart fire år. Barna skriker  
og klimaforskerne skriker, men handlingen ute-
blir. Etter hvert som klokka tikker nærmere stadig  
utsatte sluttdatoer, begynner vi å skjønne hvor farlig 
dette er, og hvor mye verre det vil bli. Vi leser rap-
porter om hvor ille det kan bli, om varmerekorder 
og mer ekstremvær, og vi ser søppel på strendene 
og i skogen. Vi skjønner at dette er krise! Likevel 
fortsetter verden som før, det virker som om ingen 
bryr seg.

Nok en klimarapport, nok en skolestreik og nok en dag nærmere 2030.

Vi har hatt MANGE protester 

og dere gjør ingenting. Når skal 

dere begynne å lytte?

– Leah, 5. klasse, Oslo

Begynn å gjøre noe mer enn å la oss protestere. Begynn å 
jobbe ekstra hardt med dette, 

for en dag er det vi som sitter i 
deres stoler og ikke vet hva vi skal gjøre med det!– Maya, 5. klasse, Oslo

Kapittel 1: «AVMAKT»

Bare 1 av 4 tror verden klarer å løse klima- og miljøproblemene vi står overfor.
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Barn påvirkes mye følelsesmessig av klima- og 
miljøkrisen, og mange barn og unge sitter igjen 
med en følelse av maktesløshet. 13% oppgir at de 
mister motet når de hører om det vi står overfor. 
De ser fremtiden sin bli ødelagt uten å kunne gjøre 
noe med det. Dette kan være med på å forklare at 
45% ikke orker å lese triste nyheter om klima og 
miljø. Til slutt kan dette føre til at barn og unge ikke 
tør eller orker å engasjere seg.

For at vi skal ha mulighet til å håndtere klima- 
og miljøutfordringene vi står overfor, må alle ha rett 
til å bli hørt, inkludert barn. Dessverre er det ikke 
sånn i praksis. Ett av ti barn mener det er vanskelig 
å snakke om klima- og miljøproblemene, fordi de 
er redde for andres reaksjoner. Dessverre har de 
god grunn til det. I snitt er det to barn i en klas-
se med 28 elever som har blitt ertet eller mobbet 
av voksne for engasjementet sitt. Leser man kom-
mentarfelt hvor unge klimaaktivister er omtalt, er 
det mange som bruker alderen mot dem, eller lirer 
av seg at «de er for små til å forstå» eller at «de er 
hjernevaska». 

FN er nødt til å fikse dette, 
og tenke på barna som en gang 
kommer til å overta. Hvis vi 

fortsetter sånn kommer jorda til 
å dø, og hele jorda blir bare 

kaos – ingen dyr, ingen planter, 
bare ødemarken…– Sanna, 10 år, Innlandet

Dere har sagt alt for lenge 

at dere prøver å gjøre noe med det, 

uten å ha tatt ordentlig tak ennå.

– Linnea, 6A, Bondi skole

Politikerne, som burde vise veien ut av denne 
krisen, gjør det ikke. Til tross for gode intensjoner, 
løfter og planer om grønt skifte, er det vanskelig å 
gjøre grep når det er en selv som må gjøre dem 
– ikke de andre. Selv Norge, et av verdens rikeste 
land, fortsetter å lete etter stadig mer olje og gass, 
som først vil være klar for produksjon lenge etter 
at vi bør ha funnet andre energiløsninger. Vi lever 
over evne, og barn blir fortalt at vi må tjene penger 
på noe, at det er velgerne som bestemmer og at 
politikk tar tid.

Kan dere snart slutte å si at 

dere skal gjøre alt dere kan, når 

dere ikke gjør det? 

– Sophia, 5B Jar skole

over 4 av 10
er bekymret for egen fremtid
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Dere voksne må ta en runde med dere selv om 
hvordan dere møter unge som ytrer seg i dag, og 
hvordan dere bedre kan gjøre det i morgen. Vi må 
jobbe på lag. Da må alle tørre å si hva de mener, 
inkludert barn. Sånn det er i dag, kommer det å 
engasjere seg med en kostnad, der du som ung 
engasjert er nødt til å håndtere håpløse voksne 
både digitalt og i virkeligheten, bare fordi du sier 
det du mener. Dette må løses!

Vi må ta et felles ansvar og se på nye løsninger 
for å gi barn mulighet til å medvirke i beslutnings-
prosesser, spesielt dem som omhandler barnas 
egen fremtid. Vi har et stort demokratisk problem 
som vil følge oss etter hvert som barna vokser 
opp. Barnas klimapanels jobb er å være stemmen 
til alle barn i saker om klima. Barn og unge har ikke 
stemmerett, men har gjennom barnekonvensjonen 
likevel rett til å bli hørt og tatt på alvor. Dessverre 
fungerer det ikke alltid så godt i praksis. Bare 16 
prosent opplever å ha mulighet til å påvirke politi-
kere i klima- og miljøsaker. Opplevelsen av ikke å 
bli hørt på – selv i saker der det er deg som blir 
hardest rammet og det angår mest – er tung å for-
holde seg til. Barn og unge føler seg rett og slett 
ikke hørt i en sak som i høyeste grad angår dem. 
Det er en knusende dom.

Kjære dere voksne, dere velger 

dette. Vær så snill å hjelpe 

kloden vår.

– Lina Sofia, 6. klasse, Agder

1 av 6
svarer at de har mulighet til 
å påvirke politikerne i klima- 

og miljøsaker.

50% er uenige i 
at politikerne gjør nok for å løse klima- og miljøproblemer. 

Bare 14%
er enige i at politikerne gjør nok for å løse 

klima- og miljøproblemer. 
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8 4.trinn, Imsland skole



En svekket fremtidsoptimisme preger dagens
unge. Mye går altfor sakte - om ikke i gal retning. 
På stadig flere felt dukker illevarslende og skrem-
mende nyheter opp i unges mediekanaler. Unge 

42 % av de som svarte på undersøkelsen mener 
at barn og unge på deres alder synes det er kult å 
bry seg om klima og miljø, og halvparten av barna 
som svarte på undersøkelsen opplever at deres 
egen familie har blitt mer opptatt av å leve klima- 
og miljøvennlig de siste årene. I møte med en  
desperat situasjon vekkes motivasjonen, vi kan 
ikke gi opp! Barn er klare for å gjøre noe, men 
også voksne må med.

Jeg håper at jeg og vennene mine 

får en bra fremtid.

– Ella, 5. klasse, Oslo

går en usikker fremtid i møte, mye preget av klima- 
krisa. På tross av at en del barn og unge mister  
håpet i møte med klima- og miljøproblemene vi 
står overfor, vokser engasjementet hos mange.

Barn og unge er preget av mange følelser på grunn av klima- og 
miljøproblemene vi står overfor, men de har ikke gitt opp.

Kapittel 2: «MOT OG ENGASJEMENT»
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4.trinn, Hommelvik skole



I undersøkelsen ble barn og unge spurt om 
sine følelser innenfor klima- og miljøproblemer. Til 
tross for at mange i undersøkelsen svarte at de  
reagerte med å bli sinte, redde eller triste, viste 
bakgrunnstallene at dette også bidrar til engasje-
ment.  Over halvparten av de som sa at de ble red-
de eller sinte, har også svart at de får lyst til å gjøre 
noe med det. Like mange er villige til å forandre 
ting i livene sine for å ta hensyn til klima og miljø.

Barn kildesorterer, kjøper brukt, bruker miljø-
vennlig transport, prøver å påvirke og å få med seg 
voksne på dugnaden. Vi streiker fra utdannelsen 
vår for å si vår mening, og vi forventer å bli hørt, 
selv om det ofte ikke er tilfelle. Klimakrisen er ikke 
barns skyld, og på ingen måte barnas ansvar. Til 
tross for dette er viljen til å bidra og tilpasse seg 
stor blant de unge. Den store forskjellen gjøres  
likevel ikke uten de voksne og de som bestem-
mer med på laget. Barn og unge er avhengige av 
at voksne skjerper seg, tar ansvar, tilrettelegger 
og sikrer en levelig klode som dagens unge og 
fremtidige generasjoner kan leve videre på. Akku-
rat som de som i dag har makt arvet kloden av 
sine forfedre, skal den gis videre i levelig stand til  
fremtidige generasjoner. 

Det hjelper ikke å snakke, men det hjelper å gjøre.
– Michaela, 5C Ila skole, Oslo

Jeg synes at alle barn og tenåringer bør få mer rettigheter til å endre miljøet.– Mari, 6. klasse, Innlandet

Jeg vil bare si at alle 

sammen må bli flinkere og at vi 

må stå sammen.

– Maria, 6. trinn, Innlandet
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Alta Kristne Grunnskole Sa 4.trinn

4b, Utleira skole



Det er nå vi må gjøre 

tiltakene, før det blir for sent!

– Martin, 5. klasse

Barn har ikke gitt opp. Vi er bare lei. Lei av å 
skrike. Lei av å si at vi må gjøre noe NÅ for hun-
drede gang. LEI av at voksne ikke tar ansvar. Men 
hvis vi må skrike for at vi skal bli hørt, er det det vi 
må gjøre. Så hvis du leser dette, skrik. Spre ordet. 
Og for forhåpentlig siste gang repeterer vi: Dette 
er kode rød.

Retten til et miljø som sikrer helsen skal  
garanteres gjennom Grunnlovens §112. Denne  
paragrafen er viktig, for den beskytter oss og natu-
ren, og sikrer at miljøet også skal være fint for våre 
tippoldebarn. Vi må bli den siste generasjonen 
som må sloss for at vi skal ta vare på jordkloden. 
Det er ikke nok at de voksne sier de støtter oss 
i klimasaken – de må vise at de står skulder ved 
skulder med fremtidige generasjoner og jobber for 
en fremtid for oss og naturen!

Jeg håper de voksne 
tenker på oss barna når de skal stemme.– Tula, 7 år, Porsgrunn

Hva føler du når du hører om
klima- og miljøproblemer?
Dette svarer barna:

38% 41%

Jeg blir 
sliten.

Jeg blir 
trist.

Jeg blir 
sint.

Jeg får 
lyst til å gjøre 

noe!

Jeg blir 
redd.

22%21%21%
svarer 
«Jeg blir 
trist»

svarer at 
de får lyst 
til å gjøre 
noe.

svarer 
«Jeg blir 
sint»

svarer 
«Jeg blir 
redd»

svarer 
«Jeg blir 
sliten»
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4. trinn, Dypvåg skole



Barn og unges tåleevne for å bli proppa fulle 
med lite fremtidsoptimistiske nyheter virker å være 
sensasjonelt stor. Koronapandemi, hav som fylles 
med plast, og ikke minst natur- og klimakrisen pre-
ger nyhetsbildet og fremtiden til dagens unge, og 
til kommende generasjoner. På spørsmål om hvil-
ke enkeltsaker som bekymrer mest, svarer barn og 

Dette er barn og unge bekymret over:

unge plastforsøpling, krig og uro, at dyr og plante- 
arter dør ut og klimaendringer. Alle krisene barn 
må forholde seg til i dag og i årene som kommer 
kan på ulike vis knyttes opp mot natur- og klima- 
krisen, og det hjelper ikke at alt som må gjøres for 
å motvirke en enda større krise, saboteres gjennom 
forferdelig krig og tilhørende energikrise i Europa. 

Krigen i Ukraina har i liten grad ført til mindre miljø- og klimaengasjement 
blant de unge, det har kun blitt enda en bekymring barn må forholde seg til.

Kapittel 3: «MANGE SAKER PÅ AGENDAEN»

70%Plastforsøpling i naturen

Krig og uro i verden

At dyre- og plantearter vil dø ut

At flere i verden vil leve i fattigdom

Klimaendringer

Pandemi

At verden ikke klarer å lage nok mat til alle

67%
61%

57%

56%

51%

32%
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Krig fører til miljø- og naturødeleggelser
Krig har enorme konsekvenser for miljøet og  
naturen. Selv om det er internasjonale regler som 
skal beskytte miljøet i krig, følges disse ofte ikke 
i praksis. Naturområdet bombes, drikkevann blir 
forgiftet, biologisk mangfold blir borte og mat- 
jorden blir forurenset. Ofte er industri, kraftverk 
og oljedepoter militære mål, og miljøskader fra 
krig blir ofte langvarige problemer. For eksempel 
kan matjorden ødelegges av tungmetaller, og 
landskap kan bli varig endret. 

Ikke kast søppel i havet. Sorter søppel!– Danthi, 2. klasse

Gjør alt du kan. Hvis du ser noe 

søppel, plukke det opp. Vi har bare 

en klode, så bruk hodet! 

– Olivia, 5. klasse, Jar skole
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Frydenlund skole, 4b

4. trinn, Røkland skole



Alle land må samarbeide 

om å ikke slippe ut for mye 

klimagasser, og motvirke sult, 

fattigdom eller krig.

– Martin, 5. klasse

Plast og forsøpling
Plastforsøpling er den enkeltsaken aller flest barn 
uroer seg for, og hele syv av ti svarer at dette  
bekymrer dem. Særlig er det mange i de yngste  
aldersgruppene som bekymrer seg for plast- 
forsøpling, og det ser vi også med innspillene vi 
samler inn. Vi må redusere plastforbruket vårt, 
både fordi det er forurensende å produsere, og 
ikke minst fordi det er et problem når det havner i 
naturen og havet. Rundt om i verden er det store 
problemer med avfallshåndteringen. Dette gjør at 

De viktigste klimasakene nå er at det blir varmere, mere flom og at mange øyer i Stillehavet blir oversvømt.
– Martin, 13 år, Frosta

det hvert år havner enorme mengder plast på av-
veie i naturen, og på havet. Der skader plasten dyr, 
fugler og fiks på forskjellige måter. Videre blir den 
til mikroplast, som små dyr tror er mat. Da blir det 
ikke plass til ordentlig mat i magen, og dyrene dør. 
Havet er et livsviktig matfat, og det er arbeidsplas-
sen til millioner av mennesker. Det er ikke for sent 
å redde havet, men da må vi stille strengere krav til 
bruken av plast. Vi må vise solidaritet med havet, 
planeten, fremtiden og de som kommer etter oss.
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4c, Våland skole



Dyr dør og vi hogger ned alt for mye natur og skog.
– Mari, 6. klasse, Innlandet

Jeg synes det er veldig dumt at det 

blir hugget så mye regnskog!

– Hanna, Oslo

Dyre- og plantearter dør ut
Arter dør ut, og det er vår skyld. Vi forsøpler, for-
gifter og forminsker leveområdene deres, vi driver 
med både lovlig og ulovlig jakt på utryddings- 
truede arter, og vi plasserer fremmede arter i natu-
ren, som ødelegger for de artene som allerede fin-
nes der. Og alt dette skjer i en uhyggelig stor fart. 

Regnskog hogges i høyt tempo til tross for at vi vet 
hvor viktig den er. For hver bit regnskog som for-
svinner, forsvinner også dyrearter vi ikke en gang 
er klar over at lever der. En utryddet art kommer 
aldri tilbake.

Mat
Et viktig bidrag til å bremse klimaendringene er å 
bli mer miljøvennlige i matveien. Den minst miljø-
vennlige maten er den som ikke blir spist, men det 
er også stor forskjell på klimaavtrykk mellom ulike 
matvarer. Vi ser på innspillene vi mottar fra barn 
i Norge at dette er noe barn er opptatt av, og at 
det er et felt hvor barn selv gjør miljøvennlige valg. 
Noen er vegetarianere fordi det ikke er så klima-
vennlig med kjøtt. Andre spiser helst lokalt kjøtt 
fordi den ikke er fraktet så langt, og man vet at  
dyrene har hatt det bra. Også innpakning enga-
sjerer barn, og noen prøver å unngå mat som er 
pakket inn i plast. Vi må også innstille oss på at vi 
i fremtiden må finne alternative måter å tenke om 
mat, ved for eksempel å spise mer insekter. 

Ikke spis rødt kjøtt!

– Eira, 2. klasse, Oslo

Det er viktig å passe på planeten vår, for verden er hjemmet 
til alle!

– Anine, 4. klasse, Asker
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4. trinn, Stokksund barne- og ungdomsskule



Vi mennesker må sammen slutte 

å kaste ting i naturen, og vi må 

sammen plukke opp søppel fra 

strender, havet, og egentlig overalt.

– Caroline, 6. trinn, Hamar

Olje
Norge pumper opp mye olje, og det er ikke bra 
for klimaet. Oljen har gjort oss rik, men er et stort 
problem for klimaet. Dette gjør at Norge tjener seg 
rik på klimakrisen – rik på andres nød. Vi selger 
olje til andre land, som gjør at vi også bidrar til 
andre lands utslipp. Det er vanskelig å forvente at 
fattigere land enn oss skal kutte utslipp, uten at vi 
selv gjør noe med vår olje.

Kjøp bare det du trenger, da varer jorda mye lenger.
– Valnesfjord skole

Jeg vil si at jeg liker naturen og vil 

ikke at dyr skal flykte på grunn av 

klimaendringene. De har ikke gjort 

noe som helst, derfor fortjener de 

ikke å bli behandlet sånn! Håper 

dere som sitter og leser dette kan 

gjøre noe som kan redde dem!

– Kamilla, 5. klasse, Sandnes
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4.trinn, Moe skole



For det første må vi slutte å fly 

mat hele verden rundt, for at det 

så kommer tilbake der det for 

eksempel ble fisket. For det andre, 

hver enkelt person må tenke seg 

om over hva man gjør, og om 

det er klimavennlig.

– Lina Sofia, 6. klasse, Agder

Stopp overforbruk!
Barn og unge vokser i dag opp i en verden som 
stadig mer preges av global oppvarming. En av 
årsakene til dette er det økende forbruket. Uten 
å tenke på fremtidige generasjoners behov, jages 
det etter profitt her og nå. Vi forbruker naturressur-
sene og tøyer klodens tålegrense. Vi kan ikke fort-
sette å forbrukes så mye som før dersom vi skal 
klare å løse klima- og naturkrisen. Prisen er altfor 
høy om vi ikke gjør noe med overforbruket vårt. 

Global oppvarming fører 
til naturkatastrofer
Det har alltid vært somre som har vært varmere 
enn andre, men nå ser vi at det har blitt mer  
normalt at det er svært høye temperaturer og hete-
bølger flere steder i verden. Det er hyggelig med sol 
og bading, men i skyggen av dette ekstremværet 
ser vi død, ødeleggelse og flere katastrofer. Også 
i sommer har vi sett tørke og store skogbranner 
ute av kontroll. Dette fører til ødelagte avlinger og 
ødelagte hjem til både dyr og mennesker. Denne 
katastrofen er en konsekvens av klimagassutslipp 
og nedbygging av naturen, som forskerne lenge 
har advart om. Vi må kreve en bedre politikk som 
gjør oss bedre rustet for klimaendringene. 

Bruk fornybar energi. Stopp oljeboring nå! Det haster.– Leander, 9 år
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4a, Blystadlia skole i Viken



7 av 10
er bekymret for plastforsøpling i naturen 
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4a, Skogbygda skole



204.trinn, Innhavet oppvekstsenter



Der 4 av 10 unge i Norge er bekymret for egen 
fremtid, bekymrer hele 2 av 3 norske barn og unge 
for fremtiden til unge i andre land og deler av  
verden. En grunn til dette kan være at dette er noe 
som blir fortalt når barn går til voksne for å lufte 
om sine bekymringer rundt klimaendringene. Ofte 
møtes de da med svar i tråd med at det rammer jo 
ikke først og fremst oss. Dette stemmer jo, men er 
det holdningen å ha? Om det er noe verden tren-
ger i dag, er det solidaritet.

Mange rammes av fattigdom på 

grunn av tørke, lite vann, ikke 
rent vann, flom og orkaner.  

Mange barn har det ikke bra, og 

selv om vi i Norge er rike må vi 
tenke på barn i andre land. – Sanna, 10 år, Innlandet

Barn er bekymret for egen fremtid her i Norge, men enda sterkere er 
bekymringen for unge i andre land.

Kapittel 4: «SAMMEN I KLIMAKAMPEN!»
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4a, Bakke skole



Ikke kast mat, og ikke kjøp nye ting hele tida
– Stella, 6. klasse, Hamar

Norske barn er rike på solidaritet, men det må 
forsterkes og styrkes i andre deler av befolknin-
gen så vi kan ta vår del av ansvaret. Norge – et 
land som har tjent seg søkkrike på oljeutvinning 
– slipper billig unna i forhold til utviklingsland 
som har minst skyld for klimaendringene, men 
fremdeles må ta støyten. 2 av 3 i undersøkelsen 
er enige i at Norge og andre rike land bør gjøre 
mer for å hjelpe fattige land med å takle klima-
endringene.  

Koronapandemi, krig og energikrise i Europa 
har vist at hendelser utenfor våre egne landegrenser 
påvirker selv oss i lille Norge, uten at vi på noen måte 
rammes hardest. Solidaritet på tvers av landegren-
sene i møte med kriser er enormt viktig, og i møte 
med en global krise som klimakrisen er det enda vik-
tigere å tenke helhetlig. Man må derfor anerkjenne 
at klimaendringene ikke bare vil gjøre utslag på vær-
meldingen, men bidra til en mer urolig verden, der 
matsikkerheten svekkes og det blir stadig mer kon-
kurranse om de gjenværende ressursene. For selv i 
disse tider, bruker vi mer enn noen gang. Klimakrisa 
rammer urettferdig, og går utover dem som har minst 
fra før av og har minst skyld i problemet.

Klimaendringene driver folk på flukt. Ekstrem-
vær som tørke, flom og orkaner ødelegger hjem 
og arbeidsplasser, infrastruktur og avlinger. Dis-
se katastrofene er en del av klimakrisen, og skjer  
oftere og oftere. De er også blitt kraftigere og 
kraftigere, og vanskeligere å forutse. Vi må gjøre 
noe nå, ellers kan vi ende med en flyktningebølge 
og millioner av mennesker som er avhengige av  
humanitær hjelp på grunn av klimakatastrofer. Det er 
allerede millioner av mennesker på flukt fordi klima- 
endringene blant annet har ført til at livsgrunnlaget 
deres er forsvunnet. Det bidrar til voldelige konflikter 
og ustabile politiske situasjoner. 

Jeg vil si at de rike landene 

slipper ut for mye gass, som 

påvirker de fattigere landene.

– Marte, 9 år, Rogaland

Akkurat nå tenker jeg mest 

på de barna som lever i fattige 

land der det kommer stormer 

som ødelegger skolene deres. 

De får ikke gått på skole og får 

ikke utdanning.

– Timian, 8. klasse, Vestland

Hele verden må stå sammen for å løse 
klimaproblemene. Klimaendringene vil gå ut over 
oss alle, men ramme forskjellig. Forskjellene er 
store, usosiale og grunnleggende urettferdige. At 
klimaendringene i hovedsak rammer de fattigste, 
krever at vi som har tjent oss rike på dette, stiller 
opp og hjelper. Nye oljefelt, bistandskutt og min-
dre solidaritet er i disse tider langt ifra hjelp. Soli-
dariteten må styrkes, omstillingen må skje, klima- 
bistanden må økes, og alle skal med!  

Det skjer masse rundt om i verden som vi egentlig ikke tenker over fordi vi har det kjempebra her i Norge.– Hennie, 5. klasse, Bærum
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Alle må bidra! Alle sammen i hele verden, fordi det er vi som blir rammet av forurensning, men det er også vi mennesker som har skapt det! Derfor må vi samarbeide og tenke på alle i verden istedenfor å tenke på oss selv. 
– Noor, 7. klasse, Oslo

Hvor mange er bekymret 
for framtida?

Bekymret for egen framtid
på grunn av klimaendringer og miljøproblemer

Ja             Nei            Vet ikke Ja             Nei            Vet ikke

Bekymret for framtiden til 
barn og unge i andre land

på grunn av klimaendringer og miljøproblemer
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4.klasse, Tysværvåg barne- og ungdomsskule
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Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon
Miljøagentene er barnas egen miljøvernorganisasjon. 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 fremtiden, og at det nytter å gjøre noe for 
et renere miljø og en tryggere fremtid! 

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

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