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Klimakrisen er en barnerettighetskrise. Klimaendringene 
går utover barns rett til å overleve, ha en trygg oppvekst 
og til å utvikle seg best mulig, særlig i de mest utsatte 
landene og de fattigste områdene i verden.

FOR Å FORANDRE VERDEN, MÅ VI VITE HVA BARN OG 
UNGE MENER. I barnekonvensjon artikkel 12 står det 
at alle barn har rett til å delta og si sin mening, og rett 
til å få informasjon om saker som angår dem. Dette 
er ikke rettigheter som barn har kun fordi de er barn, 
men fordi de er en del av samfunnet og dermed på-
virkes som alle andre.

Klimakrisen angår barn i høyeste grad. Barn har minst 
skyld i problemet og må leve lengst med konsekven-
sene. De er fysisk mer sårbare for både ekstremvær 
og forurensning. UNICEF anslår at rundt 1 milliard 
barn i utsatte og sårbare områder allerede er i stor 
fare på grunn av klimaendringer. Det er derfor ekstra 
viktig å inkludere barn og unge selv i samtalen om 
klimatiltak, og ta deres meninger på alvor. 

UNICEF Norge mener at barn og unge er eksperter i 
sine liv. Vi kjemper for at enda flere barn og unge skal 
få si sin mening om klimaendringene og andre viktige 
saker. 

Alle barn har rett til å bli hørt 📣

I rapporten du nå leser har vi i løpet av en måned 
samlet meninger fra 694 barn og unge landet rundt. 
Svarene som presenteres i rapporten er dønn ærlige. 
Det er alvorlig; mange er bekymret for fremtiden, 
fordi generasjoner før dem har gjort for lite for å 
stoppe klimaendringene.

Barn og unge har ikke samme påvirkningsmuligheter 
som voksne, så vi jobber for at meningene i denne 
rapporten skal tas på alvor av norske myndigheter og 
næringslivet. Slik kan vi sammen skape et bedre 
samfunn som gir barn en fremtid å se frem til, og en 
barndom å se tilbake på.  

Til slutt: Tusen takk til alle som har delt sin mening 
med oss i UNICEF Norge. Stor takk til barn og unge i 
Natur og ungdom og Miljøagentene, som har bidratt 
til rapporten. Sammen endrer vi verden 💙

Camilla Viken
Generalsekretær
UNICEF Norge
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Om U-Report Klima

U-Report er en digital medvirkningsplattform som gir 
barn og unge mellom 13-19 år mulighet til å si sin 
mening om temaer som angår dem. 

I over 90 land brukes U-Report av UNICEF, og 
17.813.435 barn og unge verden over har registrert seg 
som «U-Reporter». I Norge har så langt 1208 barn og 
unge registrert seg som U-Reportere.  

Gjennom U-Report kan myndigheter, organisasjoner 
og befolkningen enkelt og generelt få svar på hva som 
opptar barn og unge.

U-Report Klima henter meninger og innspill fra 
ungdom i aldersgruppen 13-19 år. Ungdommen har 
selv tatt kontakt, og skrevet hva de mener om klima-
endringene. Meningene og innspillene som løftes i 
denne rapporten kan ikke generaliseres, men belyser 
et mangfoldig og rikt engasjement blant ungdom. 

UNICEF Norge har hentet ut meninger i perioden 
01.10.21 - 01.11.21. UNICEF Norge tar forbehold om 
eventuelle trykkfeil og skrivefeil. 

HVORDAN BLI EN U-REPORTER?
For å bli en U-Reporter sender man en «U» til U-Report 
Norge på Facebook Messenger. Når U-en er sendt, vil 
U-Reporteren stilles fire enkle registreringsspørsmål 
om kjønn, alder, fylke og hvilken kommune man bor 
i. Denne informasjonen er tillitsbasert, og det utføres 
ingen sikkerhetssjekk på at denne stemmer. 

Etter endt registrering kan man svare på en aktuell 
undersøkelse. 

Svar og meninger samles, anonymiseres og presen-
teres på norge.ureport.in i sanntid. Svarene blir 
inndelt etter alder, kjønn og kommune. 

U-Reporteren kan når som helst sende STOPP for å 
slette all data, og vil ikke lenger motta meldinger fra 
UNICEF Norge.

HVEM HAR SVART PÅ UNDERSØKELSEN OG HVOR 
KOMMER DE FRA? 
I denne undersøkelsen er det flest 17-, 15-, 14- og 
16-åringer som har sagt sin mening (i denne rekkeføl-
gen). De fleste som har svart bor i Viken, deretter 
Trøndelag, så Vestland.

ALDERSFORDELING

58%      2%        36%       

Ikke oppgitt kjønn 4 %

KJØNNSFORDELING

13 14 15 16 17 18 19 ÅR

6%

18% 18%
17%

21%

15%

5%

http://norge.ureport.in/
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SPØRSMÅL OG SVAR
Spørsmålene i undersøkelsen om klimaendringer er 
utarbeidet av fagansvarlige i UNICEF Norge sammen 
med barn og unge i Natur og ungdom og Miljø-
agentene. Vi takker for deres innspill💙

Spørsmålene er stilt med utgangspunkt i barneret-
tighetene. Språket i undersøkelsen er tilpasset mål-
gruppen og Facebook Messenger. Spørsmålene er 
forsøkt stilt på en måte som gir lite rom for feiltolk-
ning. 

I noen spørsmål bes U-Reporteren velge ett svar-
alternativ av flere mulige. I den sammenheng er det 
viktig huske at svaret nødvendigvis ikke utelukker 
andre alternativ. Det stilles også spørsmål som må 
besvares med tekst, og det er opp til den enkelte 
U-Reporter hvor mye de vil skrive som svar på 
spørsmålet som stilles.  

I UNDERSØKELSEN BER VI BARN OG UNGE SVARE PÅ  
7 SPØRSMÅL: 

1. Har du hørt om FNs bærekraftsmål?🌱

2. Synes du at de som bestemmer i Norge gjør 
nok for å begrense klimaendringer? 👣♻

3. Synes du at næringslivet i Norge gjør nok for 
å begrense klimaendringer? 📈🌡

4. Tar voksne dine meninger om klima på alvor? 
📢

5. Tar du klimavennlige valg i hverdagen?
🍕🚲✈🛁♻💻

6. Er det lett å finne forståelig informasjon om 
klimaendringer?💻✏️

7. Hvilke følelser får du inni deg når du tenker 
på klimaendringer?💚

134

14

15
13

52

78
31

199

51

30

3839
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Hvert år samles verdens ledere i FNs generalforsamling. 
I 2015 ble de enige om en plan for en bedre verden. 
Planen er 17 mål som skal nås innen 2030, og kalles 
FNs bærekraftsmål. 

Målene skal hjelpe oss med å utrydde fattigdom og 
gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker som 
lever nå, uten å ødelegge for dem som kommer senere. 
Bærekraftsmålene erstattet FNs Tusenårsmål som 
hadde frist innen utgangen av 2015.

I motsetning til Tusenårsmålene, som var mest 
beregnet på utviklingslandene (de fattigste landene), 
gjelder bærekraftsmålene alle land — også Norge. 

SPØRSMÅL 1: Har du hørt om FNs 
bærekraftsmål?🌱

Det betyr at politikerne våre må ta hensyn til målene 
når de planlegger hva de skal gjøre. 

I denne undersøkelsen svarer hele 92 prosent av 
U-Reporterne ja, at de har hørt om FNs bærekraftsmål. 
Kun 5 prosent hadde ikke hørt om målene og 3 prosent 
svarte at de ikke vet. 

Det er positivt at mange barn og unge er kjent med 
bærekraftsmålene. Det er en viktig forutsetning for at 
barn og unge skal kunne si sin mening og bli tatt på 
alvor i klimasaker. 
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DRIVHUSGASSER 
I løpet av jordklodens historie har klimaet endret seg 
flere ganger av naturlige årsaker. Vi har for eksem-
pel hatt kalde istider, forårsaket av endringer i jordas 
bane rundt sola. Det har også vært varmere perioder, 
vanligvis fordi det har vært mer drivhusgasser i lufta.1 
Drivhusgasser varmer opp jorda ved å «fange» noe av 
varmen fra sola. Dette kalles «drivhuseffekten».

Uten drivhusgassene hadde gjennomsnittstempera-
turen på jorda vært atten minusgrader. Karbondioksid 
(CO2) er en av de viktigste drivhusgassene. Når 
mengden av CO2 og andre drivhusgasser øker, for-
sterkes drivhuseffekten. 

MENNESKESKAPTE KLIMAENDRINGER 
De siste 150 åra har CO2-nivået i lufta økt raskt. 
Samtidig har jorda blitt varmere.2 Planeten vår har 
blitt omtrent én grad varmere enn før den industrielle 
revolusjonen. Klimaforskere er enige om at oppvar-
mingen skyldes økningen i CO2 (en klimagass) og 
andre drivhusgasser.3 Det er vi mennesker som har 
forårsaket denne økningen i CO2, hovedsakelig fordi 
vi slipper ut CO2 når vi brenner fossil energi (olje, gass 
og kull) og hugger ned regnskog.4 Vi opplever med 
andre ord menneskeskapte klimaendringer. 

KLIMAENDRINGER OG BARNERETTIGHETENE
Klimaendringene truer barns rett til å overleve og ha 
en trygg oppvekst og det truer barns fysiske og 
psykiske helse og barns rett til å utvikle seg best mulig.5

Myndigheter (de som bestemmer i Norge) og nær-
ingslivet (for eksempel de som produserer klær, leker, 
olje og gass), er de aktørene som kan gjøre mest for 
å stoppe klimaendringene. Derfor er det av stor 
interesse å høre direkte med barn og unge, om de 

tenker at disse aktørene gjør nok for å begrense 
menneskeskapte klimaendringer. Ved å begrense 
klimaendringene vil også myndighetene kunne 
respektere og i større grad oppfylle barns rettigheter. 

62 prosent av de som svarte på undersøkelsen oppgir 
at de ikke synes at de som bestemmer i Norge gjør 
nok for å begrense menneskeskapte klimaendringer. 
20 prosent mener at de som bestemmer gjør nok, og 
18 prosent svarer at de ikke vet. 

På spørsmål om de synes at norske bedrifter gjør nok, 
svarer 45 prosent nei. 36 prosent svarer at de ikke vet 
og 19 prosent oppgir at de synes at norske bedrifter 
gjør nok. 

U-Reporterne som svarte ja, at de synes at de som 
bestemmer i Norge gjør nok, fikk også spørsmål om 
hva de synes at de som bestemmer gjør som er så 
bra. Her svarte mange mye forskjellig, men Paris-
avtalen og resirkulering og er svar som går igjen. 
De som svarte nei på spørsmål om de som bestemmer 
i Norge gjør nok, fikk spørsmål om hva de kan gjøre 
bedre. Et tiltak barn og unge etterlyser fra myndig-
hetene, er å satse på fornybar energi og gjøre om 
arbeidsplasser i oljenæringen til fornybarsektoren. De 
etterlyser også billigere og mer tilgjengelig kollektiv-
transport, økte bensin/dieselavgifter og at det blir slutt 
på plastemballasje. 

Les alle meningene på side 20 og 40 (vedlegg 2 og 3)

SPØRSMÅL 2: Synes du de som 
bestemmer i Norge gjør nok for å 
begrense menneskeskapte 
klimaendringer? 👣 og SPØRSMÅL 3: 
Synes du norske bedrifter gjør nok for å 
begrense menneskeskapte 
klimaendringer?♻

1 https://snl.no/drivhusgasser
2 https://cicero.oslo.no/no/posts/klima/kloden-er-blitt-n-grad-varmere-hva-saa
3 https://skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus.htm
4 https://snl.no/klimagasser
5 Barn er aller mest sårbare for konsekvensene av klimaendringene - ForUM 
for Utvikling og Miljø
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UNGDOM SKAPER FORANDRING
Barn er eksperter på å være barn og alle barn har rett til 
å delta og fritt si sin mening i alle saker som angår dem. 
Voksne skal lytte og ta disse meningene på alvor.6 7 

De siste årene har mange unge mennesker valgt å 
bruke denne retten til å si fra til politikere som de 
synes har gjort for lite for å stoppe CO2-utslippene, 
gjennom demonstrasjoner, markeringer og skole-
streiker. Når barn og unge uttrykker sine meninger, er 

72 prosent svarer ja på spørsmål om de tar klima-
vennlige valg i hverdagen. Bare 15 prosent svarer nei 
og 13 prosent svarer at de ikke vet om de tar klima-
vennlige valg i hverdagen. 

Av de som svarer at de tar klimavennlige valg i 
hverdagen svarer 79 prosent at de vil gjøre mer, 13 
prosent sier vet ikke og kun 8 prosent sier nei.

SPØRSMÅL 4: Synes du voksne tar dine 
meninger om klima på alvor?🌱📢

SPØRSMÅL 5: Tar du klimavennlige valg  
i hverdagen?🍕🚲✈🛁♻🥦

det viktig å høre fra barna selv om de opplever at 
voksne tar disse meningene på alvor. 

U-Reporterne er ganske delte i spørsmålet om voksne 
tar meningene deres om klima på alvor. 38 prosent 
svarer at de ikke opplever dette, 34 prosent mener 
de blir tatt på alvor av voksne. 28 prosent vet ikke.  

6 FNs barnekonvensjon artikkel 12.
7 Se også General Comment No. 12 (2009) The right of the child to be heard. Norsk oversettelse.

Tiden er ute. Vi må stoppe dette 
før det blir enda verre. Jeg vil ikke 
at de neste generasjonene skal 
lide, skriver en 15 åring fra Oslo
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«Når jeg tenker på klimaendringer blir jeg en 
blanding av trist og engasjert. Trist fordi jeg vet at 

det finnes folk som ikke engang tror på at 
klimaendringene finnes. Og engasjert fordi det 

handler om fremtiden min – og generasjonene etter 
meg – som jeg vil være med på å «redde», skriver en 

Bærum-ungdom på 18 år.

For at alle barn og unge fritt skal kunne si sin mening, 
må de få informasjon om saker som angår dem.8

Alle under 18 år har også rett til å få informasjon fra 
internett, radio, tv, aviser, bøker og andre kilder.9  
Voksne skal sørge for at informasjonen barn får ikke 
er skadelig, og myndighetene skal oppfordre media 
til å dele informasjon fra mange forskjellige kilder, og 
på et enkelt språk alle barn kan forstå.

SPØRSMÅL 6: Synes du det er lett å 
finne forståelig informasjon om 
klimaendringene? 💻✏

På spørsmål om de synes det er lett å finne forståelig 
informasjon om klimaendringene, svarer 54 prosent 
ja, 24 prosent nei og 22 prosent svarer vet ikke.  

34 prosent av U-Reporterne som svarte sier at de vil 
få informasjon om klimaendringer på TV, radio eller 
internett, 33 prosent ønsker informasjon på skolen, 
24 prosent ønsker den i sosiale medier, 2 prosent 
venner og familie og 5 prosent svarer annet. 

8 General Comment No. 12 (2009) The right of the child to be heard avsn. 16,25,41.
9 FNs barnekonvensjon artikkel 17.
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«Det gjør meg redd at 
vi bare har ni år på oss 
til å nå Paris-avtalen» 
skriver en 15-åring fra 
Bergen i sitt svar.

Andre er usikre på hva de skal mene:
«Jeg forstår ikke hvor alvorlig dette egentlig 
er, siden alle har forskjellige meninger om 
det. Det er vanskelig å vite hvordan man 
skal reagere», skriver en 16-åring fra Nord-
Fron.

SPØRSMÅL 7: Hvilke følelser får du inni 
deg når du tenker på klimaendringer? 💚

UNICEF Norge har erfart at mange barn opplever 
klimakrisen som skremmende og vanskelig. Barn hører 
og ser nyhetssendinger som jevnlig bringer sterke 
bilder og reportasjer om klimaendringer, FN-rapporter 
og naturkatastrofer. Vi ønsket derfor å høre fra barna 
selv hva klimaendringene får dem til å føle.

På dette spørsmålet ble U-Reporterne oppfordret til å 
skrive så langt eller kort de ville. 572 U-Reportere 
svarte på spørsmålet. De svarte mye forskjellig, noen 
skrev et ord, noen hele avsnitt, mens andre skrev flere 
avsnitt.

De fleste som har svart uttrykte stor bekymring for 
fremtiden. De kjenner på redsel og frykt, at de blir 
triste og lei seg, sinne og frustrasjon, stress, 
bekymring, håpløshet, at det er skummelt og at de 
blir engstelige når de tenker på klimaendringene. 
Noen vet ikke hva de føler eller har ikke så mange 
tanker rundt det, og noen veldig få tror det er tull eller 
driter i det. 

Les alle meningene på side 18 (Vedlegg 1)
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Snakk med barn og unge 
om klimaendringer

I denne rapporten har det kommet frem at mange 
barn og unge er bekymret for fremtiden som følge av 
klimaendringene. Det er derfor viktig at voksne tar seg 
tid til å snakke med barn om det som skjer, og kanskje 
spesielt om det arbeidet som gjøres for å løse 
klimakrisen og å hjelpe de som rammes. 

Barn har et ønske om å forstå verden, og deres 
spørsmål må tas på alvor. Barn som er redde og 
usikre, trenger trygge voksne som tar ansvar og bryr 
seg. 

UNICEF Norges erfaring er at voksne i større grad bør 
snakke med barn om det som er vanskelig, fordi dette 
gjør barna tryggere. Her er noen tips til hva du som 
voksen kan gjøre for å dempe bekymringer og sette 
barn og unge i stand til selv å bidra til det beste for 
miljøet.  

1. Mange barn lurer på hvorfor det er så mange som 
bekymrer seg for klimaendringene, og for å hjelpe 
dem å forstå, er det viktig at de selv har et forhold 
til naturen og at de setter pris på den. Det kan 
man gjøre gjennom å oppleve naturen på ulike 
måter, samt se naturprogrammer og lese bøker. 

2. Som voksen trenger du ikke være ekspert for å 
snakke med barn om klimakrisen, men det er en 
fordel at du selv har satt deg inn noen enkle fakta 
når du skal forklare og snakke med ungene. 
Mange lærer tidlig noe om dette på skolen, og 
forventer at andre voksne rundt dem kan være 
samtalepartnere om det.

3. Uavhengig av barnets alder bør du som voksen 
unngå å bygge oppunder frykt og følelsen av 
hjelpeløshet (selv om du kanskje kjenner på det 
selv). Trikset er å være ærlig, og samtidig finne en 
balanse mellom å understreke alvoret uten å 
skremme, og å lære dem om endringene som 
skjer i verden. Det kan for eksempel være viktig å 
understreke at klimaendringene ikke skjer over 
natten, og at det fortsatt er mulig å begrense 
skadene på kloden – og at mange jobber med det. 

4. Som voksen kan du påvirke hvordan barna 
oppfatter seg selv og sin rolle når det gjelder 
klodens fremtid. Fortell suksesshistorier, og hvis 
dem gjerne eksempler på barn og unge som har 
engasjert seg — og som har fått voksne til å lytte. 

5. Mange barn lurer på hva de selv kan bidra med. 
Miljøagentene, Natur og Ungdom og andre 
organisasjoner har supre tips til hvordan barn kan 
ta vare på naturen og miljøet rundt seg.

Her har jeg gitt fem eksempler på hvordan vi voksne 
kan snakke med barn om klima. Samtidig må vi huske 
at det viktigste vi kan gjøre for å gi barn håp og tro på 
fremtiden, er å bidra til at samfunnet løser klima-
utfordringene i fellesskap. Enten vårt bidrag er 
gjennom stemmeseddelen, investeringer, livsstils-
endringer eller organisasjonsarbeid (eller alt på en 
gang), har vi voksne et ansvar for å skape en tryggere 
framtid for barna ved å redusere utslipp og 
forurensning. Sammen kan vi klare det. 

Kristin Oudmayer
Direktør Barns rettigheter 
og bærekraft,
UNICEF Norge 
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VEDLEGG U-REPORT

Vedlegg 1: Spørsmål og svar

92+5+3+I
Har du hørt om FNs bærekraftsmål? 🌱

Ja    92%

Nei    5%

Vet ikke          3%

1

Synes du de som bestemmer i Norge 
gjør nok for å begrense 
menneskeskapte klimaendringer?👣

20+62+18+I
Ja 20%

Nei    62%

Vet ikke  18%

2

Synes du norske bedrifter gjør nok for å 
begrense menneskeskapte 
klimaendringer? ♻

19+45+36+I Ja 19%

Nei 45%

Vet ikke    36%

3

Av 694 svar

Av 694 svar

Av 643 svar

34+38+28+I
Synes du voksne tar dine meninger 
om klima på alvor? 🌱📢

Ja    34%

Nei    38%

Vet ikke         28%

4

Tar du klimavennlige valg i hverdagen? 
🍕🚲✈🛁♻💻

72+15+13+I
Ja 72%

Nei    15%

Vet ikke  13%

5

Synes du det er lett å finne forståelig 
informasjon om klimaendringene? 💻✏️

54+24+22+I Ja 54%

Nei 24%

Vet ikke    22%

6

Av 694 svar

Av 626 svar

Av 693 svar
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72+15+13+I
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Vedlegg 2: Meninger

Spørsmål 7: Hvilke følelser 
får du inni deg når du tenker 

på klimaendringer?  
Skriv så langt/kort du vil. 

«Håpløshet og hjelpeløshet. 
Følelsen av at alt raser og 
det blir for sent før jeg får 

muligheten til å bidra, og at 
de som bestemmer ikke tar 
det nok på alvor.», skriver en 

16-åring fra Bergen.

Mens andre sier at de i liten grad bryr 
seg eller er bekymret, og mener at 

klimatruslene er overdrevet i media og 
samfunnet ellers: «Jeg synes vi 

overdriver, vil ikke ha el-bil og kommer 
aldri til å kjøpe det heller. Helt greit at 
folk kjøper el-bil men ikke tving meg 
til det», skriver en 17-åring fra Steinkjer.
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18 Bærum Syntes det er trist, men vet selv at jeg kunne vært bedre og da får jeg litt dårlig samvittighet.

18 Bærum Jeg synes det er dumt at generasjonene før oss har ødelagt jorda og at det er vår oppgave å fikse det

17 Bærum Dystert

17 Bærum Jeg er redd for hvilke virkninger det har for fremtiden. Det kommer også tidligere frem forskjeller i samfunnet 
- ofte er det de fattigste som rammes hardest av ekstremvær, vi i Norge merker ikke særlig annet enn varmere 
sommere og kortere vintere (som de fleste ikke akkurat klager på)

18 Bærum Når jeg tenker på klimaendringer blir jeg en blanding av trist og engasjert. Trist fordi vet at det finnes folk som 
ikke engang tror på at klimaendringene finnes. Og engasjert fordi det handler om fremtiden min -og generasjo-
nene etter meg- , som jeg vil være med på å «redde». Jeg blir sur når mennesker har ressursene og mulighe-
ten til å gjøre enkle tiltak de ikke benytter seg av.

18 Bærum Håpløshet

18 Bærum Blir lei meg. Det at voksne har tullballet seg så mye og klager når det ikke er de som opplever det engang. 
Kanskje ikke min generasjon vil oppleve det heller på sitt verste men de andre generasjonene etter.

17 Bærum jeg blir bekymra for fremtiden min og andre

18 Asker skremmende

17 Bærum skremmende

17 Bærum triste og redde følelser

17 Bærum Trist og stresset

17 Bærum Hvis vi ikke gjør noe så kommer planet til å dø, og det er ikke hovedsakelig min generasjon sin skyld

17 Bærum Redsel, angst, sinne, håpløshet, frustrasjon

16 Bærum Jeg blir redd av å høre hvor dårlig det går

17 Bærum Bekymring

16 Bærum jeg bekymrer for klimaet og hvilke konsekvenser dette vil ha for dyrelivet og naturen og ikke minst alle som vil 
oppleve ekstremvær og måtte flykte fra landene sine. Jeg synes det er kjipt at penger og økonomi settes foran 
menneskeliv i mange land, og synes at mange er egoistiske. Jeg synes også det er vanskelig å føle at man 
utgjør en forskjell selv, når det er de store landene som Kina som står for de meste av utslippene. Jeg tror ikke 
vi kommer til å nå klimamålene eller klare å redde kloden, grunnet det er for mange som ikke vil ofre noe for 
klimaet, ingen land vil gå først i å kutte store utslipp og miste store deler av inntekten til landet sitt, som 
Norge.

17 Asker Angst

18 Bærum en følelse av usikkerhet. viktig å gjøre endringer, allikevel viktig å opprettholde å gro økonomien

18 Asker Tenker at dette er noe som må bli tatt tak i, mer enn det blir gjort i dag. Tenker også på barna som kommer 
etter oss, som vil få en sliten klode om det ikke skjer noe snart. Vi ser daglig resultater av hva utslippene våre 
føre til, og det ser ikke lovende ut. Men jeg har absolutt troen på at dette kan ordne seg.

16 Nærøysund Jeg får brae følelsa

16 Frogn blir lei meg

17 Nesodden Litt skummelt

17 Frogn blandet

16 Fredrikstad Begynner å tenke på fremtiden, hvor lenge vi kan leve som vi gjør nå før noe går galt

17 Fredrikstad får ikke noen følelser, men tenker bare på neste generasjon.

17 Fredrikstad det er trist at dyr dør

17 Fredrikstad tenker det er trist

18 Nordre Follo at det er skummelt

17 Frogn Jeg mener klima er viktig, og synes vi må begynne å ta fler miljøvennlige valg, og produsere mer grønn energi. 
Men vi kan IKKE slutte å ta opp oljen, dette kommer bare til å ha fler negative enn positive virkninger for 
klima. Heller bruke pengene fra Oljefondet til å skape grønn energi, som fler vindmøller, vannkraftverk, solen-
ergi og annet.

17 Fredrikstad Sinne, frustrasjon osc

16 Fredrikstad Jeg blir veldig trist av at vi mennesker ikke tar tok vare på jorden vår, når vi vet at det kommer en generasjon 
etter oss. I tillegg dør det ut arter fordi klima endrer seg. Håper alle mennesker kan begynne å bidra på ting 
som er vikitg for at vi skal få det bedre her på jorda
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17 Fredrikstad Vet ikke helt hva jeg kan gjøre som en enkeltperson, men om Norge hadde satt i gang tiltak som ikke er for 
drastiske kunne vi kommet langt. Er det for drastisk kommer ingen til å gidde

17 Fredrikstad Synes det er dumt at vi ødelegger både klimaet men også miljøet rundt oss. Man vil ja at kloden skal kunne 
være beboelig i flere år til

18 Frogn Jeg blir litt redd for jeg er ung og det står om fremtiden min og for min eventuelle fremtidige familie. Og det er 
både skremmende, oppsiktsvekkende og skummelt når jeg føler det ikke blir tatt på alvor og at de voksne mer 
eller mindre ikke virker som de bryr seg nok om barna deres fremtid.

17 Frogn For lite gjøres

17 Frogn Bekymra

18 Nordre Follo Vet ike

17 Nærøysund Blir redd og engstelig

17 Nærøysund Blir bekymret

16 Nærøysund En ubehageli følelse

17 Nærøysund Vet ikke

16 Nærøysund Trist

17 Nærøysund Trist og sinne

17 Nærøysund Tenker at det er skummelt og at jeg synes det er viktig

17 Nærøysund Blir frustrert over at ingen gjør noe

19 Lillehammer Angst for framtiden, bekymrer meg for alle i fattigere land som vil bli hardest rammet. Trist fordi mye av det 
biologiske mangfoldet forsvinner. Sinne fordi det ikke blir tatt seriøst nok, og bedrifter og land gjør ikke nok for 
å redusere klimautslippene.

18 Nærøysund Er såklart beskymringsverdig hvordan verden og klimaet allerede har forandret seg. Vi burde tenke på de som 
kommer etter oss og ta mer hensyn til spesielt dyr

17 Nærøysund Dårlig følelse, føler ut som ragnarok

19 Nærøysund Blir egentlig litt lei meg av å tenke på at de generasjonene som kommer etter meg vil få store problemer. Det 
snakkes mye om isen som smelter og isbjørnene som dør, men tenker også på at havnivået stiger. Dermed blir 
kystområder erodert og gjort ubeboelige. Andre områder sliter med ekstreme stormer og oversvømmelser. I 
noen områder er det tørke og mangel på vann, noe som medfører flere skogbranner og mindre avlinger. Livet 
på jorda endrer seg på grunn av klimaendringene. Arter og økosystemer har problemer med å tilpasse seg de 
store endringene av klimaet. Noen dyr, planter eller bakterier vil dø – andre vil spre seg. Også vil tropiske syk-
dommer vil spre seg til områder som tidligere var for kald.

17 Nærøysund Jeg tenker at det er en vanskelig situasjon, og hvordan  skal man løse den.

17 Nærøysund Det er viktig å snakke om. Når man ser på endringene som har skjedd kan man bli litt engstelig og redd, men 
jeg blir i større grad glad og optimistisk når det er snakk om klimaet.

15 Vennesla Jeg får vondt i hjertet. Det er vondt å tenke på at jeg som en 16 år gammel jente skal vokse opp i et samfunn 
styrt av gamle menn dom ikke tror på klimaendringene. Jeg er redd for hva som kommer til å skje med oss og 
med jorda bare de neste 5 åra, kan ikke tenke meg hvordan alt vil bli om 30 år:(

17 Bergen Mye engstelse, håpløshet

15 Asker Litt mye å ta innover seg. Men desto mer man lærer om det, desto skumlere virker det…

16 Fredrikstad Jeg syntes det er veldig skummelt og spesielt siden mange voksene bare tror det er tull og når de ikke tar det 
på alvor så gjør de heler ikke noe med det

14 Ås Ubehag, som om jeg venter hele tiden på at noe skal skje, men noe har jo skjedd da. Jeg har blitt påvirket 
svært lite av klimaendringer, men jeg vet at det kommer og det er ubehagelig å tenke på

17 Trondheim Blir stresset, og vil at det skal skje en endrin nå. 4% over 4 år er ikke godt nok. Vi har en avtale og den avtalen 
er til for å nås. Så jeg føler at det må skje noe umiddelbart og at d ikke er NOE ROM for venting igjen.

15 Molde Blir bekymret og frustrert

19 Ålesund Jeg tror store deler av det er løgn.

19 Risør Blir kjemperedd for hvordan de kommende generasjonene kommer til å ha det. Blir stressa over å vite at vi har 
et ansvar NÅ, men at det ikke virker som at folk tar det på alvor.

19 Kristiansund Jeg blir stresset og bekymret for framtiden min

16 Nærøysund Blir redd

16 Nærøysund Det burde bli bedre klimapolitikk verden over! Jeg selv er med i et ungdomsparti som kjemper for bedre klima-
tiltak!
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15 Nes Jeg er redd for hva som vil skje, fordi det er så tydelig at politikkerne ikke gjør nok.  Hver eneste rapport som 
kommer ut maler bare et dystrere og dystrere bilde av fremtiden min. Jeg er redd for en fremtid uten natur, 
frihet, ren luft, rent vann, og mulighet til å leve et godt liv på kloden

17 Frogn Jeg føler ikke så mye, tror ikke egentlig det er så utrolig mange ungdommer som føler noe spesielt. Føler det å 
bry seg om klimaendringene er litt «for jenter som følger en trend» og at mange som bryr seg om klimaet ikke 
vet så mye som det fremstår som når man sier at man er klimaaktivister feks.

18 Frogn Jeg tenker på vinterene og sommerene som blir av dårligere og dårligere kvalitet. Spesielt vintere med lite snø 
og dårlig ski forhold.

18 Kongsvinger Ikke noe

15 Ørsta Blir litt stum

18 Bærum Jævla miserabel, med tanke på at jeg kan nesten ikke gjøre en endring og de som faktisk kan det gjør ikke noe 
fordi de tjener på at alt er herpa

14 Stange Jeg blir lei meg, som sagt er motor livet mitt. Jeg har ikke lyst til å sitte i en sånn lommelykt med skjerm i å 
kjøre rundt omkring. Det er da mye artigere å bråke litt å lage bilen akkuratt sånn som mann vil. Du kan spørre 
en bilentusiast om det går Ann å style opp en tesla feks, de svarer nei. Det blir feil. Jeg skulle vokst opp for 40 
år siden med gamle Volvoer og Opeler, men det gjør jeg altsa ikke. Desverre. Men, jeg tenker att jeg lever bare 
en gang og gønner på. Selv om det er viktig at verden overlever også, men jeg tror den går under uansett, og 
att dette er litt naturlig også.

13 Voss ikkje særleg masse, tenker helst på folk som ikkje bryr seg i det heile tatt om klima og ikkje har noko særleg 
argument uten at me vil bli fattige og at livskvaliteten vil gå ned

19 Bergen Blir veldig frustrert over at voksne ikkje tar dette på alvor. Når eg for eksempel snakker om klimakrisa med 
eldre i familien så får eg følelsen av at dei ikkje tar meg på alvor. Har også blitt fortalt at det ikkje går an å 
endre den eldre generasjonen og at det er dei unge som må fikse opp i det når vi blir eldre, men det er ikkje 
noen framtid for unge å fikse opp i hvis ikkje alle bidrar, inkludert dei voksne som liksom skal gå fram som eit 
godt eksempel

17 Gjesdal Jeg tenker at vi må gjør mer, men at fokuset blir litt feil når noen bare snakker om å kutte ut den olja. Jeg blir 
litt irriterte på de i stortinget og/eller Oslo/byer som tenker at det er veldig lett å bare kutte ut bilen, men for 
noen er det ikke mulighet for kollektivtransport. Derfor synes jeg at dette temaet er vanskelig og jeg kjenner at 
jeg blir irritert.

16 Indre Østfold Driter egt i det

18 Gjøvik Trist, sur og blir lei meg for alt det som skjer med dyr, naturen og klima hvert år. Det er på grunn oss mennes-
ker som bare tenker på sine egene problemer i livet og er alltid utakknemlige. For klima og naturen.

16 Nord-Fron Jeg forstår ikke hvor alvorlig dette egentlig er, siden alle har forskjellige meninger om det. Det er vanskelig å 
vite hvordan man skal reagere

14 Grimstad Jeg føler meg litt sint, fordi at de voksne ikke hører på oss. Vi skal jo faktisk leve videre på jorden selv om de 
voksene dør. Jeg liker å si at du låner kloden ifra dine barn fordi du må jo passe godt på den uansett.

17 Sør-Varanger Livredd for fremtiden.

14 Kragerø At det er skremselspropaganda. Blir redd, men blir redd for min ødelagte fremtid hvis sånne som dere får 
gjennom forslagene deres

17 Oslo Dere stiller meg spørsmål på premisser jeg ikke aksepterer. Klimautfordringer er i liten grad menneskeskapte. I 
den grad klimautfordringer er menneskeskapte, er jeg likevel en optimist når det gjelder verdens klimamessige 
fremtid, fordi vi stadig får mer teknologi til å tilpasse oss eventuelle endringer, og jeg ser muligheter for norsk 
jordbruk og våre «kolonier» ved begge poler når temperaturen der stiger. Jeg synes synd på (og ser litt ned på) 
alle som mister fremtidstro mtp. klima. Bekymring for klima, enten berettiget eller ikke, er en usunn og hem-
mende tanke for oss som individer og nasjon. Jeg vil forresten påstå at mine og andres følelser er irrelevante 
beslutningsmessig.

15 Bergen Føler meg virkelig sint noen ganger, når jeg feks hører på MDG og SV som hele tiden snakker om klima men 
gang på gang ikke tenker på konsekvenser. Jeg er helt enig med at Norge må kutte utslipp, men helt ærlig - de 
går for langt. Jeg mener at fokuset ligger alt for mye på Norge, og ikke verden. Jeg kjenner jeg blir provosert, 
når det gang på gang kommer tiltak som gjør at vi vanlige folk må punge ut! Jeg personlig er ikke redd for kli-
maendringer med tanke på mitt liv, men blir bekymret for de som f.eks bor i U-Land

15 Hamar Jeg er redd for at jorda skal dø

18 Nordkapp Redsel, hjelpeløshet og irritasjon

16 Holmestrand Blir frustrert. Det er liksom så mye som skal til for å redde planeten, og valgene jeg tar har så og si ingen ting 
å si. Men er sted må vi jo starte.

15 Færder Jeg blir veldig redd for mine barn i fremtiden sin fremtid. Det gjør meg skremt. Får meg til å ikke ville få barn

15 Narvik Usikker
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16 Skien Jeg blir ganske redd av å tenke på hva klimaendringene kan gjøre med verden i framtiden. Jeg blir også sint 
av å tenke på at lederne i verden kun tenker på penger og tar valg som ikke er klimavennlige. Valgene de tar 
rammer de fattigste hardest. Noe annet som gjør meg sint er at vår generasjon må ta konsekvensene for den 
forrige generasjonen sine handlinger.

14 Tokke Syns at vi kan bli flinkere til og fly mindre. Tenker lite på det

15 Trondheim Jeg synes det er viktig og interessant.

16 Sogndal Bli bekymra og irritert fordi folk ikkje trur på klimaendringar

17 Halden Skummelt, ikke bra og truende

15 Haugesund Ekstrem vær og uklar fremtid.

17 Bergen Tenker fy faen mye unødvendig piss som er ute og går. At MDG tror Norge kan redde verden når vi alle vet at 
Midtøsten bare tar over produksjonen av oljen og gjør den 10x ganger mer skitten.

14 Flesberg Blir forbanna på sånne idiotr som dere og mdg som prøver og overbevise om klima tull

17 Ålesund Jeg blir sur og lei meg, fordi jeg vet at hvis ikke de voksene sjerper seg og sluttet å bry deg om penger. Så dør 
jeg og alle mine venner i fremtiden. Man begynner å tenke er det egnetli vits å få seg utdannelse, siden jeg 
ikke kommer til å gå leve hele live mitt

17 Halden Arti

14 Malvik Blir veldig redd, og får dårlig samvittighet

17 Lindesnes Håpløshet, redsel, irritasjon, frustrasjon, følelsen av å ikke bli trodd, ensomhet,

16 Askøy Jeg blir redd for at vi ikke gjør nok for å begrense klimaendringene nå og at vi ikke ser at det er en stor tabbe 
før det var for sent!

15 Ullensvang Ikke noe særlig.

16 Bjørnafjorden Eg føler meg redd for jorden som blir ødelagt, og redd for hva fremtidens mennesker opplever visst ikke vi gjør 
noe, så redd og rystet for hva som kan skje

17 Steinkjer Jeg synes vi overdriver, vil ikke ha el bil å kommer aldri til å kjøpe det heller. Helt greit at folk kjører el bil men 
ikke tving meg til det

15 Trondheim Blir redd og bekymret for min og de neste generasjonene sin framtid

16 Bergen Jeg kan bli veldig redd og bekymret for framtiden. Sint på de voksne som ikke tar ansvar og som selv ikke 
kommer til å se de største konsekvensene. Føler meg litt handlingslammet og at jeg vil bidra men er så liten.

17 Melhus Gjør meg ekstremt redd, noe jeg tenker på hver dag. Klarer ikke gi slipp på redselen for å ikke vite hvor ille 
framtiden blir og frustrasjonen på at det ikke blir tatt alvorlig nok

17 Kristiansand Reddsel til hva fremtiden vil bringe
Utrygghet
Ønske om at flere bryr seg
Håp om å klare målene

14 Ålesund Skuffelse fordi ingen gjer noko

14 Lier Jeg blir nok litt redd, men jeg tenker også at jeg må bare leve fordi jeg lever bare en gang

16 Bergen Jeg blir veldig engasjert og merker det er noe jeg vil bidra til å hindre. Blir også litt redd av å tenke på framti-
den, og føler de eldre ikke tar meg på alvor når jeg snakker om mitt engasjement om klima.

16 Kristiansund Har i trua på at jeg slepper å dø pga klimaendringer ca 1 gang i uka. Det er litt for sjeldent. Skulle ønske det 
var gjort mer for klimaet oftere, så man i det minste kan opprettholde håpet om at vi klarer å begrense oppvar-
mingen.

17 Indre Østfold Vonde følelser fordi det er for ille klimaendringer på kort tid

19   Usikker

16 Stavanger Håpløshet, og hjelpesløsthet. Følelsen av at alt raser og det blir for sent før jeg får muligheten til å bidra, og at 
de som bestemmer ikke tar det nok på alvor.

17 Nittedal Jeg tenker på fremtiden og bekymrer meg for det globale biologiske mangfoldet. Jeg er bekymret for om den 
norske vinteren overlever og lurer på om de fremtidige generasjonene vil kunne nyte naturen på samme måte 
som man har gjort tidligere. Jeg er bekymret for verdensfreden, ressursene våre og velferden til alle.

17 Trondheim Redd

14 Bærum Jeg blir litt irritert

16 Tromsø Jeg blir bekymret for hvordan livet til min generasjon og fremtidige generasjoner blir. Det er stor sjanse for at 
mange må flykte fra der de bor på grunn av global oppvarming. I tillegg vil det for eksempel være farlig 
ekstremvær mye oftere i fremtiden. Mange plantearter og dyrearter vil også ha vanskelig for å oveleve.
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16 Oslo Håp og frykt. Håp fordi jorden fortsatt kan reddes, frykt for at det ikke blir gjort før det er for sent

15 Elverum Jeg føler meg forvirret, hvordan kan vi som mennesker ignorere skadene vi har gjort på hjemmet vårt. Voksne 
mennesker tillater det til unges hender, nesten som de vet at det allerede er for sent for at de kan fikse opp. 
Jeg tenker på at vi har formet samfunnet under tanken at vi har skapt noe nytt. Vi har lenge visst at hvis vi 
slipper ut CO2 at det kommer til å bli varmere, men hvorfor innser vi først nå at jorda varmes opp?

17 Bergen Ikke så mye egt

17 Ålesund Angst og håpløshet. Jeg vet det får mye oppmerksomhet i media, både lokalt og på verdensbasis, men det 
føles ikke ut som om det virkelig skjer en forandring. I kommentarfeltet til Facebook-innlegget deres var det 
kun folk som mente klimaendringene er noe tull ment for å manipulere/gi skyldfølelse/senke levestandarden 
vår, samtidig som jeg ser på nyhetene at hver sommer er det flere branner og dødelige stormer hvert år. Når 
dere spurte om jeg synes det blir gjort nok for å stoppe klimaendringene svarte jeg nei, for uansett hvor mye vi 
gjør har jeg mistet troen på at vi kan klare å nå målene vi må nå før det er for sent. Her i Norge pågår det en 
debatt om hvilken rolle oljeproduksjonen skal ha i det norske marked og økonomi i framtiden, men ingen av de 
som sier ‘vi må stoppe alt nå’ ser ut til å ha en løsning på hvordan vi skal klare oss uten olje — alt av plastikk, 
belegget utenpå vindmøllene våre, drivstoffet i bilene og båtene våre og uendelige andre varer og produkter vi 
ikke tenker over en gang —, men de som sier ‘vi må fortsette å produsere olje’ ignorerer det at vår egen leve-
standard går på bekostning av jorda vi bor på. Jeg krangler med min egen far om dette, og selv om jeg heller 
vil vi skal gjøre drastiske tiltak enn ikke å gjøre noe som helst, så innser jeg jo også at det spiller ingen rolle 
om Norge gjør alt riktig om ikke resten av verden også gjør det samme. Er Kina innstilt på å halvere sine klima-
utslipp ? Er Russland? Vil de slutte å borre etter olje i Saudi-Arabia om vi gjør det først?
Det sies at aldri før har så mange brydd seg så mye om klima som nå, men ved årets stortingsvalg fikk 
Miljøpartiet De Grønne kun knappe 5% av stemmene (om jeg ikke husker feil). Ved skolevalget på skolen min 
valgte 30% av elevene å la være å stemme, imens av de 70%ene som stemte var det en soleklar seier for FRP, 
som har en spøk av en klimapolitikk. Jeg sitter med tårer i øynene når jeg tenker på det at verden sakte går i 
grus rundt oss, og at vi ikke kommer til å klare å stoppe det. En eller annen ekspert på et eller annet panel sa 
at min generasjon ser ut til å bli den siste som kommer til å ha det bedre enn foreldregenerasjonen vår, og jeg 
fylles med skyldfølelse når jeg tenker på at jeg en dag har lyst på barn.

18 Nordre Follo Jeg blir litt redd, jeg prøver å ikke tenke for mye på det egentlig. Jeg prøver å ta så mye klimavennlige valg i 
hverdagen som mulig, så jeg har jo klimaendringene liggende i bakhodet på et vis, men jeg leser aldri artikler 
om det lenger og slik. Jeg synes det er dødsskummelt, trist og helt jævlig hva som skjer med planeten vår nå, 
så jeg orker faktisk ikke å lese om konsekvensene av klimaendringene, da blir jeg bare lei meg. For noen år 
siden leste jeg mye om det, men det klarer jeg ikke lenger. Jeg er så redd/gruer meg sånn til en tid der folk må 
flytte fra hjemmene sine pga for høy vannstand, ekstremvær osv, men jeg er og redd for de små tingene som 
at vi ikke får like mye snø i Norge eller at det bare blir varmere og varmere her -noe vi merker hvert år.

13 Ålesund Trist, jeg vil at VI og ETTERKOMMERE skal ha det like fint å leve her på Jorda😊

16 Narvik Jeg blir redd for fremtiden. Jeg er redd vi blir å ødelegge i så stor grad at verden og alle som bor på den ikke 
tåler det. Jeg er også skuffa over at vi har latt det gå så langt og at vår egoisme kommer i veien for å oppnå 
endring

16   Skuffelse og redsel

15 Ålesund Jeg synes det er skummelt å snakke om klima og miljø der jeg er fra fordi de fleste her har så ekstreme menin-
ger og synes ar klima er oppspinn osv. Om jeg sier min mening her blir jeg automatisk stemplet som aktivist og 
galning. Jeg blir helt ærlig ganske redd for fremtiden når folk har slike holdninger og ikke klarer å akseptere 
andres synspunkt. Jeg synes også at der er skummelt at eldre ikke klarer å ta ansvar for deres handlinger. Jeg 
har ikke gjort noe som helst for å fortjene å vokse opp som dette og synes det er dritt å måtte gå og rydde opp 
etter godt voksne mennesker. Har mistet min respekt for eldre mennesker nesten. Det er jo de som skal være 
så kloke og smarte, men samtidig er de skyld i alt som foregår i verden. Jeg er den eneste i familien min som 
bryr meg om klimaendringer, men jeg er livredd for å di det til dem fordi de aksepterer ikke andre synespunkt 
enn sitt eget.

17  Oslo Hvorfor i helvete europa skal ofre seg for verden. Hva skjer FN? Hva skjer parisavtalen? Hvorfor er ikke Kina og 
Russland med på dette? Vi kommer aldri til å nå målene våre om vi ikke får med disse landene…

15 Ullensaker Jeg tenker mer på dyrene i polene og regnskogene som blir snart utryddet på grunn av hvor egoistiske og 
penge-sultne ledere rundt verden er. Det er som om pengene er mer verdt enn kloden vi bor på. Så når jeg 
hører klimaendringer så tenker jeg på ekstremvær i fremtiden, humanitære kriser, utrydding og problemer

18 Kristiansand Klimaendringer er noe som er blitt overblåst og blir tatt alt for politisk. Om vi som en nasjon skal handicappe 
oss selv ved å minske inntekter fra oljen. Øke avgifter på diesel og bensin drevne biler og i tillegg øke skatte-
budskjettet. Så begynner man å lure, det å ta tiltak for å forsvare at oljeproduksjonen blir bærekraftigere er 
viktigere enn å legge ned produksjon for at andre oljeproduserende land med mindre fokus på klima øker pro-
duksjon, ser jeg på som en idiotisk avgjørelse.

15 Ullensaker Angst og depresjon

16 Seljord Tenker at det er for mye oppmerksomhet retta mot klima
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15 Søndre Land Det er skremmende å føle at fremtiden min ligger i hender på folk som bryr seg mer om penger enn om mine 
barn skal få kunne vokse opp i en verden med ren luft.

17 Kristiansund Blir små stresset av å tenke på hvordan den negative utviklingen skjer så raskt idag. Fordi jeg vet at vi ikke har 
en planet nr. 2

13 Årdal Frustrert, trist

15 Bergen Likegyldighet. Det som er gjor er gjort, vi må se fremmover.

16 Nes Litt skummelt, men tenker mer på de landene som blir rammet mest. Altså de i land med mindre ressurser

17 Stavanger Har ikke så mange følelser knyttet til dette.

17 Lillehammer Jeg blir redd og sint. Føler at de tidligere generasjonene har etterlatt oss med et stort problem, uten å føle på 
noen av konsekvensene selv

16 Lørenskog Vet ikke

14 Arendal jeg er redd for at verden ser annerledes ut enn den så/ser ut når jeg blir gammel og jeg er redd for å få barn 
inn i en verden som dette

16 Arendal Jeg blir sur for at de som bestemmer ikke gjør noe med det.

17 Høyanger Eg blir litt redd

18 Ringerike Jeg får følelsen av at det er et stort, og viktig skifte i menneskehetens historie. Jeg tror det vil være mulig, 
men jeg skjønner at dette er vanskelig. Men det siste vi trenger akkurat nå, er handlingslamming.

17 Kvinnherad Tenker, igjen på at din vanlige nordmann ikkje blir tatt med i betrakninga av byråkratane som sit og bestemmer 
i Oslo. Alt funkar ikkje for alle, også i klimasaken.

18 Stjørdal Stress

15 Sandefjord Jeg blir litt bekymret for hvordan fremtiden vil bli med tanke på hvordan klimaendringene utvikler seg. 
Samtidig vet jeg at jeg bor et sted i verden som ikke er utsatt for naturkatastrofer, men jeg tenker også på de 
som ikke er så heldige og bort i mer utsatte områder. Jeg er bekymret for om hvordan luften vil bli å puste inn, 
og om vi vil få nok tilgang på mat, vann og dyrkbar jord framover. På en annen side tenker jeg at det ikke er for 
sent å gjøre en endring, og vi finner stadig nye måter å være mer klimavennlig på(:

16 Tromsø Jeg syntes hele greia er kjempe teit fordi vi vet hva som må til for å løser klimakrisa, men handlingene blir 
ikke gjort på grunn av gjerrige gamlinger som har lyst til å ta sine kjære penger, samt hele jorda med dem i 
grava. Vi i Norge er ikke de som blir værst utsatt, men de fattigste landene som uhøveligvis er i mange tilfeller 
plassert i utsatte steder. Vi kan ikke bare tenke på penger, penger, penger... det er liv, nei, større samfunn på 
spill!

15 Vestre Slidre Når jeg tenker på klimaendringer tenker jeg på at dette er naturlige endringer

14 Trondheim Bryr mæ ikke, vil fortsett som no

14 Oslo Kjenner uro i magen, for det er litt som et mareritt i våken tilstand. MEN jeg er optimistisk samtidig.

16 Østre Toten Litt trist, det er jo så dumt

18 Aurskog-Høland Jeg tenker nok ikke på det så mye som jeg burde. Jeg vet at det er klimaendringer, men jeg tror ikke at det har 
kommet så langt så mange mener. Jeg tror ikke verden går under om en stund, men at det kan skje skal jeg 
ikke si nei til. Men endringene er der

16 Østre Toten Fortvilelse, frykt og motivasjon for å skape en endring

16 Østre Toten Enkeltpersoner bør ikke ha alt ansvar for å endre klima men større bedrifter og sånn bør begrense seg mer

14 Kristiansand jeg føler meg redd, jeg er redd at fremtiden min blir ødelagt og at den fine naturen vil forsvinne, at dyrene vi 
har idag kommer til å bli utryddet og i havet så er det mer plast en fisker.

18 Asker Blir oppriktig frustrert, noen ganger sint. Nyligere tid har det bare vært som brennstoff for depresjon i en ellers 
sunn mental helse.

16 Østre Toten Jeg blir lei meg

16   Ekstrem panikk, av og til er det vanskelig å puste

16 Østre Toten Kjipt og trist. Håper for at vi klarer å gjøre noe med det blir mindre…

17 Østre Toten Får en følelse av at vi må gjøre mer

17 Ringerike Det er trist å vite at mine barn ikke overlever pga h å høyre gjør

18 Drammen Stress og sinne

19 Fredrikstad At vi skal ta vare på jorda

18 Østre Toten Vet ikke
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17 Oslo Jeg tenker at Norge er flinke nok som de er og heller burde fokusere på andre land som ikke gjør det så bra, 
som for eksempel India.

19 Lier Blir så klart engstelig. Ønske om å ta vare på kloden er sterkt. Jeg blir og frustrert, for alle prater mye om 
klima, men det er lite handling. Det er så mye man kan gjøre for å skape en endring, men det er ingen som 
setter krav eller tiltak. Det handler om et kollektivt samarbeid, samtidig som man må huske at det en gjør også 
bidrar. Jeg håper vi kan få til en endring, slik at miljøet blir reddet og tatt vare på😊

13 Lillehammer Jeg blir helt ærlig stressa. Jeg blir veldig irritert på at voksne mennesker ikke kan ta klimaendringene på alvor. 
Det er vår framtid som de setter på spill. Det gjør meg veldig irritert og redd. Jeg skulle ønske jeg kunne endre 
på dette. Men det har vi unge ikke nok makt til. Jeg vill gjerne gjøre alt jeg kan for å bevare kloden vår! 
Voksne mennesker er NØDT til å ta dette temaet på alvor. Det er nå eller aldri.

17 Østre Toten Tenker på fremtiden og at mine barn og generasjonene etter meg skal ha det bra på kloden også

18 Brønnøy Håpløshet

14 Sunnfjord Eg får dårlig samvittighet av å tenke på kva vi har gjort med kloden og naturen vår

19 Bergen jeg synes det er for mye snakk om et hele tiden. jeg er lei av greta tunberg å alt om at vi må stoppe med ditt 
og vi må stoppe med datt. dette blir for dumt. jeg kjører bensin bil. at elektriske biler er så miljøvennlig er teit, 
vi flytter bare klimagassene til et annet land. vi må bare få leve litt til vi finner løsninger som funker for hele 
verden. men vi må samtidig passe på slik at vi ikke ødelegger verden men søppel eller forurensing av vann og 
slikt

15 Klepp Pappa er klimarealist, blir veldig vanskelig å snakke med han om det,  så blir egentlig veldig stressa når folk 
begynner å snakke om det.

17 Eigersund Blir redd og er veldig beskymret

17 Oslo Frykt, engasjement, alvor, hastverk, oppgitthet, håp

14 Sunnfjord Kjedeligggg

14 Oslo Stressende og usikker på hva vi kan gjøre for å gjøre det bedre! Altså hva store land og Norge kan gjøre for å 
få ned klimautslipp og menneskeskapte klimaendringer:)

15  Oslo Trist og skummelt

17 Lunner Jeg blir redd og frustrert over at de som har muligheten til å gjøre noe med det ikke tar problemet på alvor. 
Jeg får også litt skyldfølelse fordi jeg gjør ting som er med på å bidra til klimaendringene

17 Bømlo Synest det er dumt at det skjer, men samtidig så er eg motivert for å gjer ein forskjell. Men av og til føles det 
litt hjelpaslaust.

19 Bergen Frustrert fordi at den nye regjeringen ikke tar klimaendringene på alvor, og kom med en dårlig formulert regje-
ringsplattform som ikke gav definerte tiltak.

14 Ullensvang Blir litt irritert. Det at store land som Russland og Kina ikkje brur seg noko serlig om klima irriterer meg. Dei 
slepp ut enormt mykje co2 som kunne vert unngått på forskjellige måtar

17 Oslo Jeg blir engstelig når jeg tenker på klimakrisen. Det er utrolig bekymringsverdig å vokse opp i et samfunn som 
ikke alltid bryr seg om fremtiden din. Jeg ser ikke spesielt lyst på kloden sin tilstand, og til tider kan det være 
skikkelig demotiverende å for eksempel måtte jobbe med skole når det virker som at ingenting går bra med 
jorda. Noen ganger blir klimakrisen rett og slett så overveldende at jeg ikke greier å tenke på den. Det er 
utrolig frustrerende å bare se på at vi ødelegger jorda vår og tanken på at det er for sent å reversere mye av 
det som allerede har skjedd.

16 Drammen Jeg er redd for fremtiden min. Jeg vil ikke at fremtidens barn må kalke vannet sitt hver gang de skal ta seg et 
glass vann, bare for at det skal være sunt nok til å drikke. Jeg vil ikke at fremtidens barn må bruke gassmaske 
hver gang de går ut, ikke bare pga CO2, men også pga alle de nye virusene og sykdommene som kommer til å 
bli sluppet løs når isen smelter.

17 Ålesund Jeg føler maktesløshet og håpløshet. Jeg er redd for at det jeg bryr meg mest om skal bli ødelagt av oss men-
nesker. Jeg blir nervøs... Det skal så mye innsats fra det globale samfunnet for å sikre at vi holder oss under 
1.5 gradersmålet. Vi er på 1.1 grader og det skjer allerede mye dritt. Utslippene våre må faktisk bli negative i 
2050, det virker så surrealistisk...

17 Nittedal Kjenner kanskje det blir litt mye mas på skolen men skjønner at det er viktig

19 Bærum Jeg mener at vi fortsatt må ha oljenæring. Vindmøller må sees i forhold til fugler og andre dyrs velferd. Utvikle 
bedre sol energi da det er noe som virker mindre inn på folks liv

15 Fredrikstad ?

14 Sunnfjord Alt eg tenke på er gamle og voksene som kun tenker att dei ikkje er nødt til å gjere noke fordi dei ikkje lever på 
den tid og heler ødlegger for oss som skal ta over
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15 Senja Jeg tenker at ja, klimaendringer skjer og at tiltalt skal til. Men Norge har nesten ingen globale utslipp. Så da 
burde dem som har mest utslipp kanskje bynne å tenke mer klimavennlig før vi sier opp 250 000 abreidsplas-
ser

16 Trondheim Jeg er nesten litt bekymret og redd - føles ut som at det ikke blir noe bedre og folk tar det ikke på alvor.

13 Lørenskog Når jeg tenker klimaendringer tenker jeg rett og slett på hvor mye vi kommer til å slite hvis vi ikke gjør noe 
med det nå

17 Ullensaker Jeg får vondt, og blir redd. Vi har bare en klode. Tanken på at  meg, eller noen kommende generasjoner 
kommer til å få det verre skremmer meg. Jordkloden har levd i fler billioner år, vi kan ikke drepe den.

17 Sykkylven Eg er lei av at folk skal bry seg så mykje med det. Eg plages ikkje av dette

16 Tromsø Jeg føler meg irritert siden de virkelige synderne i Asia ikke ønsker å resusere utslippet sitt.

16  Oslo endringer som blir skapt

16 Oslo  Det er fake News

16 Oslo  Globaloppvarming

16 Oslo  Jeg tenker på planeten og de fattige som lider mest.

16 Oslo  Jeg tenker at vis vi fortsetter å leve sånn som nå. Kommer det ikke til være mye igjen av jorda om ett par 100 
år

16 Oslo  Ikke noe

16 Oslo  Jeg tenker vi i Norge tar klimaendringer på alvor

16 Oslo  Jeg syntes det er vanskelig, fordi jeg vet hva klimaendringer er men føler vi burde lære mere om det. Men jeg 
er redd for at dyr skal dø it fordi vi skjønner ikke hvor viktige de er for oss før de dør ut

16 Oslo  Når jeg tenker på klimaendringer så tenker jeg dyrene som lider av dette. Men jeg er også redd for at vi i 
Norge skal slutte å ta opp olje og miste den gode økonomien vi har

16 Oslo  Jeg tenker at det som skjer er trist

16 Oslo  Mine tanker om klimaendringer er viktig fordi akuratt nå så er ikke verden bra og vi må gjøre noe med det. Si 
at vi hadde snakket mye mere om klima i mediene og satt opp en slags skala på ting. Fordi se på corona nå vi 
har snakket om det i media og se hvor mye mindre smitte det har blitt på andre syk dommer siden alle har hatt 
mye bedre hygiene

15 Oslo  Jeg tenker på felleskapet og generasjonene etter oss.

17 Oslo  Håpløst

17 Oslo  For mye oppstyr om det

16 Oslo  Dumt. Dårlig at de eldre generasjonen ikke hjelper til når det e de neste generasjonene som skal bo på jorda 
de ødela

17 Oslo  Redsel

16 Oslo  Jeg blir stressa og bekymret. Jeg vil at mine unger skal få en like god oppvekst som mine foreldre hadde med 
tanke på klimaet.

17 Oslo  Jeg blir veldig stressa, føler det er for sent å bry seg egt også

15 Sveio Litt lei meg

17 Lillehammer Maktesløshet og usikkerhet på fremtiden

17 Oslo  Føler at det er litt overdrevet verden kommer ikke akuratt til å gå under de neste 10 årene. men vi må jo prøve 
å få til at de fremtidige generasjonen kan få et bra liv de å at vi ikke ødelegger fremtiden dems å ta må vi 
gjøre noe for å begrense klimautslipp

17 Sunnfjord Angst

15 Gildeskål Blandede følelser. Frustrasjon og håpløshet. Forvirring. Ikke alltid tatt på alvor. Urettferdighet.

15 Sandefjord Har ingen spesielle følelser om det. Ønsker bare at myndighetene skal gjøre noe ordentlig for miljøet,  for det 
er ikke nok hvis bare noen få enkeltpersoner tar klimatiltak

13 Bodø Jeg blir litt redd for hvordan framtiden skal bli.

17 Nærøysund er litt trist, med tanke på dyr, og isen smelter, og de endringene

15 Nittedal en trist følelse

15 Grong Tenker ikke så mye på klima. Men er snill med dyr og kaster søppel dit det skal. Kjøper lite klær

16 Øvre Eiker Dumt
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15 Molde Håpløshet

15 Nordre Follo Det er forferdelig å se hvor lite som må til for at klimaet forverres.

17 Sør-Varanger Klimaendringene føles uløselig. Jeg føler meg hjelpesløs. Det kjennes som at klimaendringene aldri kommer 
til å løses, og at alt gradvis bare kommer til å bli værre, mens de som bestemmer i verden ikke tar det seriøst. 
De eldre tar det ikke seriøst fordi de kommer til å være borte før alle konsekvensene av klimaendringene 
kommer, så de unge kommer til å stå igjen med en ødelagt jordklode.

16 Eigersund Vet ikke

15 Tysnes Usikkerhet rundt hva det i praksis vil gjøre med kloden i fremtiden

18 Fredrikstad Fortvilelse, sorg, redsel, håpløshet.

18 Ringsaker Tanken på at klimaendringene kan ødelegge så mye, skremmer meg. Det er framtiden vår!

15 Færder Synes det er skummelt og blir sint når jeg ser at noen i bryr seg

18   Jeg blir litt engstelig når man tenker på de værste konsekvensene.

17 Tønsberg blir veldig bekymret, og veldig sint. Spesielt med tanke på alle menneskene som er på flukt pga at deres 
områder nå er ulevelige. Blir også bekymret av den økte mengden ekstremvær, og hvordan det rammer de sva-
kaste i samfunnet.

16 Levanger føler ut som at hele jævla verden rakner og det eneste folk greier å tenke på er seg selv

15 Nittedal Blir redd. Er redd for at jeg må vokse opp i en verden hvor det er fare for luften skal bli urent og er redd for at 
når jeg får barn at de ikke kommer til å få en fin oppvekst i et fint og rent land

15 Nesodden Jeg har lite håp.

17 Ringsaker 😓

17 Kviteseid frustrert og motløs

17 Malvik Trist. Det er forseint. Økosorg

18 Nærøysund skuffelse

19 Seljord Frykt

16 Oslo Jeg blir redd fordi jeg tenker på at det ikke gjøres nok.

18 Drammen Bekymring, uro og håp

13 Bergen Sinne og skuffelse over lederne i verden. Vi unge prøver å signalisere noe, men dere er for opptatt i å gjøre 
fremskritt i økonomien eller få mer makt! Drit i det, for uten jorden får du ikke bruk for makten. Kom igjen, 
redd jorden for framtidige generasjon, redd den for dyr og planter, redd den for oss!

17 Larvik Skummelt og blir skuffa når jeg hører hvor lite mange bryr seg. Folk tar det ikke på alvor

13 Sokndal At det er dumt men at vi må huske å kutte fra rett plass men også følge med i ny utvikling.  Men tror og føler 
at det blir så mye mas at noen bare ikke gidder og bry seg mer av de yngste

18 Bodø jeg blir livredd. jeg har ikke lyst til å vokse opp i et samfunn preget av naturkatastrofer, sult, nød, og fattigdom. 
spesielt når det er kommet som et resultat av menneskelig grådighet. jeg er skuffet over oss alle, meg selv 
inkludert, og jeg kan aldri tenke meg å få barn. jeg vil ikke lempe denne krisa over på noen jeg skal være glad 
i.

17 Skien Jeg blir lei meg, og redd. Jeg mister håpet, og gruer meg til fremtiden. Håper det kommer noen STORE endrin-
ger snart ☺

17 Trondheim Blir redd for hvordan framtiden vil komme til å se ut, fordi foreløpig blir det ikke gjort nok og det tas ikke så 
seriøst som det burde.

15 Sula Eg meiner at klimaendringer er viktige, men at vi alle må gjøre noe sann at vi kan vokse opp i et bedre miljø.

14 Rana Forbanna, fordi folk bryr seg ikke om miljøet men syns de aller fleste gjør en del for miljøet

17 Molde Hadde mange klimabekymringer før, og så ganske dystert på fremtiden. Etter at jeg begynte å engasjere meg 
enda mer, har disse følelsene forduftet, og nå har jeg mer troa på at det kan ordne seg! Likevel finnes det peri-
oder hvor jeg mister litt motet, for eksempel nå som AP og SP la frem plattformen sin for en liten stund siden. 
Skuffende greier.

18 Oslo Olje

18 Oslo  Ingenting

17 Oslo  Sinne, kjedelig, lei, dumt, kjipt

18 Oslo  Bryr meg ikke så veldig

18 Oslo  Jeg blir glad, det går fremover
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18 Oslo  Klimaendringer er viktig for fremtidig generasjoner.

18 Oslo  Blir stressa

18 Oslo  Jeg blir stresset

17 Oslo  Blir litt trist

17 Oslo  Får ikke så sterke følelser, men føler Kanskje på bekymring eller frykt for fremtiden.

18 Oslo  Ikke noe spesiell følelse

18 Oslo  Skummet og uvisst

18 Oslo  Sorg, redsel, bekymring, sinne

18 Oslo  Synd

18 Oslo  Tenker på de dyrene blant annet som blir utsatt, og de landene som vil ende opp under vann

18 Bamble Får lyst til å ha ikke ha barn med tanke på at kloden brenner ☺️

17 Oslo  Trist og sant

18 Oslo  Dårlig samvittighet

18 Oslo  Blir trist av at naturkatastrofer hender og spessielt rammer de som ikke tar så stor del av utslippene osv

19 Oslo  Ingen følelser

18 Oslo  At vi må passe vår verden

18 Oslo  at det er en bra ting

16 Oslo  Jeg er redd og bekymret for hvordan klimaendringene kommer til å påvirke min fremtid og mine muligheter

18 Oslo  får ikke noe følelser

17 Oslo  At verden sakt men sikkert dør, og vi er problemet

17 Tønsberg Det er veldig frustrerende å forsøke å leve så miljøvennlig som mulig når det trengs mye tid for å finne ut av 
hva som egentlig stemmer og ikke. Uansett hvor gode argumenter det finnes for å måtte gjøre endringer virker 
det ofte som at det er de som ikke ønsker endringer som vinner.

16 Ulstein Redd!! Stressa!!! monge vil dø innen 2050 om vi ikkje gjer noke RASKT.

18 Moss Klimaendringene er vår tids største og viktigste problem, og vi har kort tid på løse problemet før det vil kunne 
få fatale konsekvenser for kloden. Jeg er ikke optimistisk i forhold til framtida, men er ikke fullstendig pessi-
mist heller. Jeg tror vi kan få til å løse klimaendringene og nå 2-gradersmålet, men da må politikerne ta saken 
på alvor og faktisk sette i gang tiltak for at vi skal kunne klare det.

15 Arendal Ekstremvær

18 Nordre Land Frustrert og hjelpesløs

17 Oslo Jeg blir både glad og sur, glad fordi jeg syntes det er fint å se at mennesker bryr seg om kloden og samtidig 
det at mange unge som tidligere har gitt faen føler at dere stemme ikke er så viktig. Har igjennom de siste 
årene sett at mange tar dem og deres stemmer alvorlig. Dermed føler de seg sett og hørt noe som er veldig 
bra og ikke minst positivt

17 Hamar Blir litt skremt siden klimaendringene har gått alt for langt allerede, og synes det blir gjort alt for lite for å 
stoppe det

17 Drammen Det er jo trist men det er ikke en av mine «hjertesaker»

17 Kristiansand Blir usikkert og synes det er ubehagelig at Norge ikke tar mer ansvar og gir skylden mer på noen andre. 
Selvom vi gjør mye bra må vi gjøre enda mere. Hvis vi gjør det motiverer vi andre land som ser opp til oss å 
gjøre mye...

17 Drammen Jeg forstår godt at unge er livredde, men løsningene vi skriker etter har ikke de effektene vi tror de har. 
Diskusjonen vår om klima er for følelsesladd (noe som er forståelig) og er sterkt preget av elendig forståelse 
av tall, statistikk og samfunnsfag, samt dårlig journalistikk. JA, dette er blodig alvor. Men vi må ha ordentlige 
løsninger. Noe jeg ønsker til å formidle til alle på min alder som er redde, er at hvis du ønsker å gjøre en for-
skjell, så må du bli INGENIØR/forsker, ikke politikker!

16 Sandnes Jeg blir redd av konsekvensene

17 Moss bryr meg ikke

14 Bærum Jeg blir sur av å tenke på at folk ikke bryr seg

16   Trist

13 Rana Synes synn i dyrene
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19 Siljan Tragisk med klimaendringer og må sørge for at andre mennesker tar dette på alvor

18 Haugesund litt stress, selvfølgelig. spesielt når det kom frem at store selskaper har visst om konsekvensene av klimaend-
ringer i flere år.

15  Oslo Bekymret for endringer i havet mtp kysten vår, og ekstremvær i Norge. Men syns det er teit at lille Norge skal 
redde verden når vi står for under en prosent av verdens utslipp

19 Vadsø Jeg er engstelig for min fremtid, og om jeg og mine eventuelle etterkommere vil ha det like godt som jeg har 
hatt de første tiårene og like godt som mine foreldre.

17 Arendal Sinna og trist, men også engasjert

17 Oslo Håpløshet. Mennesker er for gjerrige og egosentriske til å faktisk gjøre noe med et problem som ikke direkte 
påvirker dem. Jo mer makt et menneske har, jo større påvirkning har de, men jo mer vil de også minste, og jo 
mindre velger de å gjøre

15 Drammen Jeg føler meg fortapt, og at det nesten ikke er noe som jeg kan gjøre for å få «lederne» til å lytte… Penger er 
ikke verdt en dritt hvis menneskerasen er blitt utryddet. Jeg prøver så godt jeg kan å bidra, men føler det er 
vanskelig å få andre med også.

15 Karmøy Vet ikke

16 Bodø Blir skuffet pga det gjøres for lite, redd fordi jeg føler jeg ikke kan gjøre noe, og sint fordi politikere og bedrif-
ter ikke hører og gjør ting

19 Nordre Follo Mest oppgitt egentlig, hvis det er så ille som dem sier, så kommer vi ikke til å klare å fikse det uansett. Men 
det betyr ikke at jeg ikke syns vi skal legge om uansett

14 Hamar føler meg trist

13 Hamar at fremtiden blir ødelagt for mange

14 Hamar Jeg tenker helt ærlig ikke så særlig mye på det.

18 Bergen Dyr får det dårligere og dårlig luft

17 Eidsvoll Blir mest sint og redd

14 Hamar jeg syntes at det er litt trist at det er så mange bransjer som fisker i havet og ødelegger korallrev som har liv til 
veldig mange viktige ressurser for fisk og planter, 70% av oksygenet kommer fra havet og hvis ve ødelegger 
korallrevene forsvinner mange andre arter, planter og dyr som spiser de fiskene og det kommer til å ødelegge 
hele næringskjeden

16 Eidsvoll det er fælt

16 Stavanger Det er irriterende at vi ikke prøver så mye som mulig til å redde kloden…

15 Sarpsborg Vet ikke

17 Moss Jeg er redd for at verden skal gå under

13 Oslo Jeg blir veldig urolig og litt redd fordi konsekvensene av klimaendringene kan bli katastrofale. Jeg bekymrer 
meg for min egen og barna mine sin framtid.

16 Bergen Frykt og litt lei av snakket rundt det

17 Midt-Telemark Jeg føler på en håpløshet

17 Haugesund Skuffet over menneskeheten og dens grådighet og villig ignorans til et sånn åpenbart og farlig problem. Jeg 
blir sur over menneskers egoisme.

18 Lier Jeg blir engstelig for framtiden og tenker hver dag på mitt ansvar og hvilket ansvar min generasjon blir etter-
latt til. Jeg får dårlig samvittighet når jeg kjører og når jeg kaster en brødskive. Jeg blir redd for at barna mine 
ikke skal få oppleve snøen på samme måte som jeg gjorde og jeg blir trist når jeg tenker på alle de som 
rammes av konsekvensene av klimaendringene. Verden har allerede blitt forandret på en måte som vi ikke kan 
reversere og jeg er redd for at vi ikke rekker å redusere utslippene våre nok i tide til å unngå katastrofetilstan-
der. Men jeg blir glad når jeg tenker på alle de som jobber for å redde jorda og det store samarbeidet vi har 
foran oss som forhåpentligvis vil bringe oss sammen

19 Oslo Vet ikke

17 Vestby Jeg er beskymret, spesielt over hvor lite mennesker har tro på at vi kan gjøre noe med våre personlige utslipp, 
og vi kan ikke gjøre alt, men jeg liker å tenke at i det minste ikke jeg kommer til å fortsette å være en av de 
som contributes til katastrofene.

15 Bergen stresset

17 Skjåk Heile greia er ein stor vits
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16 Østre Toten Det gir meg litt angst for hvordan vi som er unge er de som må leve med konsekvensene til de eldre genera-
sjonene. Jeg blir litt sint fordi så mange har ignorert problemet selv om man har visst om det i 50 år. Jeg 
tenker også ofte på at det snart er forspent å stoppe klimaendringene før det blir en kjedereaksjon som er 
ustoppelig.

16 Østre Toten Tenker det er noe vi burde løse og ta på alvor, men samtidig at alt ikke handler om klima, og at mye positiv 
faktisk allerede har blitt gjort for klima

14 Sunnfjord Stresset

16 Gran Fint om folk roer litt ned og slutter å tro att de redder verden når de spiser bønner fra sør-amerika i stede for å 
spise kortreist kjøtt fra Norge

14 Karmøy Jeg blir lei meg fordi vi ikke gjør nok. Fordi det er et urolig viktig tema.

17 Østre Toten vet ikke egentlig

17 Kristiansand Mer mennesker på flukt

16 Lørenskog At det haster og at vi kanskje tar det litt for mye med ro. Jeg klarer ikke helt å være redd for det når jeg ikke 
merker det så godt på kroppen, men jeg vet at dette er en stor trussel og at vi har dårlig tid

17 Indre Fosen Stresset og frustrert. Synes vi har mange gode planer for klimaet, men synes det går sakte, spesielt med tanke 
på etter at regjeringen ikke nådde klimamålene sine for 2020. Vi som verdens rikeste land har mulighet til å 
foreta et grønt skifte her i tillegg til å hjelpe andre land med deres utslipp.

18 Bærum Jeg blir irritert fordi det å bruke redselspropaganda - spesielt på barn og ungdom fører ingen riktig vei. Skoler, 
media, de som bestemmer osv. må slutte med denne indoktrineringen og snart forstå at de må slutte å snakke 
tull om klimaet. Forskning (ORDENTLIG FORSKNING SOM ER UAVHENGIG) må komme foran alt.

15 Indre Fosen Jeg føler ikke så mye om klimaendringene, men jeg er FOR for å endre utslippene og sånt.

18 Asker Bekymret og stresset

17 Lillehammer Skummelt

15 Båtsfjord Blir redd siden jeg kanskje fortsatt lever lenge nok til å dø av det, bivirkningene på levende skapninger av kli-
maendringene er skremmene. Blir trist siden jeg vil ha barn men ikke vil føde barn til en ødelagt verden

18 Drammen Stress. Overalt får vi høre om hvor ille det går men hører aldri at det blir noen positiv endring. Norge kan ikke 
løse krisen alene og alle land må samarbeide noe som er nesten umulig, og hvis de gjør det er det nok for 
sent. Jeg vil også gjerne gjøre mye for å hjelpe miljøet og være bærekraftig men det lille jeg gjør, gjør ikke så 
mye forskjellig

16 Melhus Jeg føler at alle snakker om det, men ingen gjør noe med det. Det gjør meg litt irritert fordi all forskning tyder 
på at vi må gjøre mer enn i dag. Vi har mange andre problemer å ta hånd om, men få kan være like viktig som 
dette problemet.

17 Ålesund trist. verden er ødelagt og det er bare på grunn av oss mennesker. alle problemene vi har på jorden er mennes-
keskapt

15 Kristiansand Jeg tenker på fremtidige generasjoner, og hvordan de vil få det. Det er helt grusomt at vi skal bestemme 
hvordan deres verden skal se ut, og at de må fikse kloden hvis vi feiler

15 Kristiansand Jeg blir skikkelig redd, skuffet, sint, frustrert, skamfull og engstelig. Jeg er skikkelig redd for fremtiden, og jeg 
blir skuffet og sint når personer med makt ignorerer klimaendringene, eller er for redde for endring

15 Vestnes Eg tenker vi gjør vårt beste, men eg er litt i mot at vi skal kutte alt som heite plast fordi dei store landa i 
verden gjer det ikkje

15 Oslo Forskjellige følelser.

19 Lørenskog Jeg er redd for fremtiden til meg og mine fremtidige unger

17 Bergen Bekymring

14 Sunnfjord Eg syntes det er litt skremmande. Vi ødelegg jorda og det er heimen vår. Dyr dør noko som eg synst er verst av 
alt at vi er grunnen til at så mange fantastiske dyr dør

16 Asker Tenker at vi må gjøre mer, og at politikerne må legge mer til rette for dette

18 Nannestad Redd for fremtidige generasjoner

13 Drammen Jeg blir lei meg fordi jeg vet at det er vi som skal ta over denne verdenen og må da rydde opp etter de voksne

16 Øygarden Frykt, for det meste maktesløshet og oppgitthet. Føler vi har lite tid og egentlig har passert punktet hvor vi vil 
klare å endre noe. Men også håp for når den neste generasjonen tar over ettersom jeg ser mye mer engasje-
ment blant folk på min alder.
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16 Lillestrøm Jeg er livredd. Jeg er det nå og jeg har alltid vert det. Jeg tror min generasjon har vokst opp med å ha måttet 
ta mye hensyn og ansvar til og rundt klima. Jeg tror jeg gikk i kanskje fjerde klasse første gangen jeg genuint 
tenkte det var uansvarlig og barnslig å drømme om å jobbe med dykking eller å drive gård, fordi klima nok ikke 
ville tillate det når jeg ble voksen. Jeg ble vegetarianer i 7. klasse, beggynte å bare kjøpe brukt i 9. klasse, ble 
veganer i 10. og innførte fullstendig shop stop i sommer. Jeg har nå blitt aktivist nesten på fulltid fordi jeg rett 
å slett ikke ser noen annen utvei. Jeg synes det er utrolig vanskelig å drømme om fremtiden min når hele 
fremtiden min henger i en syltynn tråd. Jeg har klima angst som bare søren og jeg sørger over naturen vær 
eneste dag. Jeg ligger våken om natten på grunn av klima. Jeg synes helt ærlig at den passive handlingslam-
mede holdningen de som styrer Norge har til klima og miljø, burde bli sett på som grov maktmisbruk. Det er en 
skam at barn og unge ikke får vokse opp med den tryggheten det er å se positivt mot framtiden. Jeg selv er 
redd for å bare tenke på fremtiden. Jeg har ikke lyst på barn, jeg tør ikke, jeg kjenner nesten ingen som har 
lyst på barn.  Jeg driver med aktivisme bare så jeg får sjansen til å følge drømmene mine, som er helt sinn-
sykt. Jeg bor i en hytte nesten uten strøm og dusjer i elven. For meg betyr vert eneste avtrykk noe . Jeg skulle 
bare ønske jeg så det samme hos menneskene som har tatt et aktivt valg om a ta på seg det ansvaret det er å 
styre et land og et samfunn. Dette er ikke min jobb det er deres.

13 Øygarden Blir veldig lei meg, noen ganger tenker jeg liksom på alt som skjer rundt i verden og blir veldig trist, det er så 
mange ille ting som skjer og føler at de som har stor rolle i verden ikke gjør nokk, det er vår generasjon som 
skal ta over og de eldre lar oss være igjen med disse store problemene. Eg er ganske redd og. Eg er redd for ar 
noen år kommer det til å være umulig å snu rundt på klimaendringene.

15  Oslo Jeg blir sur og synes at voksene er for kortsiktige og jeg skjønner ikke hvordan noen kan være mot klimatiltak.

15 Lillestrøm Jeg blir trist over at så mange ikke er villig til å gjøre noe med det. Mange ønsker å fortsette å pumpe opp olje 
fordi dette vil gi Norge mye penger. Men å pumpe opp olje er ikke klima vennlig. Jeg blir sint fordi de tenker 
bare på penger og ikke vår unges framtid. Det er tross alt vi som skal ta over jorda i fremtiden. Jeg blir lei meg 
og sint over at mange dropper enkle ting som kunnet ha hjulpet. Mange dropper å resirkulere fordi det er 
slitsom. Mange panter ikke flasker fordi det er slitsomt. Jeg blir sint av at folk ikke klarer å kaste søppelet sitt 
i søppelkassa. Hvis folk hadde gjort det beste for klimaet så hadde ikke vi vært i den situasjonen vi er i dag.

17 Masfjorden Avslappet

13 Klepp Veldig dårlig blir lei meg og stressa og sur fordi det virker som om politikere og mange voksne ikke tar det 
seriøst nok

14 Sandefjord Mange spørsmål, og en ganske dårlig følelse

15 Lier Det er vanskelig å tenke på framtiden. Og utrolig trist at både bo og neste generasjon ikke får opplevd jorda på 
det fullest

18 Trondheim Følelsen av urettferdighet

17 Lillehammer Jeg synes det er dumt at politikere ikke gjør mer for å minske klimaendringene. Det kommer til å skape mange 
klimaflyktninger. Å det er nettopp de politikerene som driter i klimaet som kommer til å mislike at det kommer 
flyktninger til Norge. Men alt i alt gir jeg litt faen. Jeg er sikkert død før det virkelig blir et problem. Å når jeg 
er død så har det ikke noe å si.

15 Lund Tristhet og uvitenhet om fremtiden

16 Færder Nei mente 4

17 Trondheim Blir bekymret ovenfor fremtiden min

15   Jeg blir deprimert av å tenke på klima. Før var der noe jeg ble veldig opprørt over, siden alle vet at vi er i 
samme situasjon. Men man ser hvordan verdensledere ikke tar dette seriøst og blir bare deprimert for fremti-
den

14 Lærdal Bra at mennesket vil endre verden, men dumt at vi behandler den så dårlig

13 Selbu Jeg blir redd

17 Asker Usikkerhet

14 Nes Det er dumt

16 Østre Toten Jeg blir bekymret, men også irritert

18 Oslo Klimaangst som bare faen. Jeg vil egentlig helst ikke tenke på det, for hvis jeg tar det helt inn over meg klarer 
jeg ikke gjøre noe annet. Jeg unngår nyheter om klimaet og ekstremvær/klimakatastrofer osv, for jeg blir på 
gråten av å tenke på det. Jeg tror jeg knuste hjertet til mamma og pappa en gang vi snakket om det, da jeg sa 
at jeg ikke har noe håp for fremtida, men det er sant. Jeg aner ikke om verden kommer til å være en bren-
nende apokalypse innen jeg er 70, og om det kommer til å være frisk luft og trygt vær for fremtidige genera-
sjoner. Jeg har egentlig lyst på barn en gang, men ikke sånn som det ser ut som at verden kommer til å ende 
opp nå.

19 Lillestrøm Jeg blir lei meg, fordi jorda fortjener bedre
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19 Bodø Ikke så mye følelser annet en frustrasjon, føler at man unngår løsninger fordi de er upopulære

16 Volda Eg er veldig glad i dyr og natur så eg blir sjølvsagt veldig lei meg når eg høyrer om artar som er utryddnings-
trua og naturområder som blir øydelagt. Eg blir også sint, fordi det er jo mi framtid det er snakk om også! Og 
eg synest at det er velsig urettferdig at det er dei rike landa som forureinar mest, også må dei fattige landa 
betale prisen. Med oversvømmingar, stormar, ekstrem varme O.S.V

17 Lillestrøm jeg blir ikke veldig stressa men blir litt sur når folk går rundt med den mentaliteten om at vi kommer til å dø 
uansett eller at jorda er allerede fucked og sånt. Jeg syntes flere burde prøve å hjelpe litt ihvertfall med tanke 
på at dette ikke bare påvirker oss men også de etter oss, og hvis alle skal klage på hvordan de før oss ikke 
gadd å gjøre noe, som jeg er enig i, så burde de jo prøve å gjøre at de etter oss ikke ser på oss på den måten.

13 Eigersund Ingenting

17 Bærum frykt😳

17 Bergen Jeg blir lei meg

17 Enebakk Deprimert, trist, sint

17 Sandefjord Urettferdighet og redsel egentlig

16 Sunnfjord Eg blir redd! Men og ein følelse av å ha gitt opp… føle det er for mykje å gjere på for kort tid

13 Gloppen Jeg blir skuffet av verdens land når jeg tenker på klimaendringer. Det er en skam for jorden at vi mennesker 
har gjort en så stor feil. Jeg tenker at de forrige generasjonene hadde alt for lite kunnskap om klimautslipp. 
Jeg håper for framtiden at generasjon Z får gjort en endring!

17  Oslo Jeg er klar over at klimaendringer ødelegger for oss, men det gjør også noen av tiltakene. Jeg har nesten 
ingen tanker om hvordan vi skal løse problemet. Jeg personlig forurenser aldri unødvendig, så hvis alle hadde 
samarbeidet litt vil det bli ganske mye bedre. Det ville vært vanskelig å få til. Men jeg har ikke troa på en 
100% miljøvennlig hverdag.

16 Lillestrøm Skumle

16 Lillestrøm Spennede

15 Ålesund Jeg tenker at vi ikke må slippe ut for mye, men at det er umulig for samfunnet å fungere uten å slippe ut noe. 
Jeg føler meg ikke redd, fordi det er veldig mye som er overdramatisert, selv om det er mye galt som kan skje 
på grunn av klimaendringene. Jeg blir også ganske irritert/oppgitt over alle meningene som folk uten kompe-
tanse skal komme med. Det er bra med engasjement, men la de som har en utdannelse innen et fagtema ta 
avgjørelser, ikke lek ekspert.

15 Lyngdal jeg blir lei meg og føler at det er urettferdig at vi unge må ta ansvar for det de før oss gjorde

16 Os Har bare en klode

15 Arendal Jeg blir bare sint inni meg fordi hele politikken er basert på det. Det presses skremselspropaganda på selv 
barn. Man kan ikke fortelle barna at jordens fremtid går til helvete. Jeg blir også svært provosert over at folk 
tror at Norge kan redde verden, ved f.eks ved å legge ned oljen. Unnskyld språkbruket, men hva i helvete satan 
hjelper det at Norge gir bort en så lønnsom inntekt til andre nasjoner?

16 Porsgrunn Redsel.

14  Oslo Det begynner haste, så vi trenger en voksen generasjon som tar klimaendringer på alvor og ikke bare forteller 
oss hvor viktig det er å engasjere oss, uten å gjøre noe.

17 Lund Jeg synes det er ubehagelig å ha en usikker fremtid i møte fordi de som skal gi kloden videre til oss ikke bryr 
deg

17 Sandnes Jeg blir veldig opprørt

19 Trondheim Er bare spekulasjoner om klimaendringer, er ikke meneskeskapte.

16 Sola Følelsene jeg får er bekymring, sinne, irritasjon, medfølelse fordi vi kunne ha gjort det mye bedre og løst disse 
endringene og problemene, men på grunn av folk som bryr seg bare om penger og seg selv og ikke om selve 
planeten og dens innbyggere så har det blitt verre for hvert år. Og eldre og voksne som gjør ikke noe og bryr 
seg ikke om endringene blir jeg så irritert og skuffet over, de tenker ikke på de fremtidige generasjonene som 
kommer til å overleve de og leve på denne planeten med konsekvenser som kunne vært unngått. Vi kunne og 
kan gjøre mer og bedre, det er voksne og de som styrer landene som må skjerpe deg og åpne opp øynene.

15 Skien Bryr meg fint lite

15 Bergen Eg blir litt lei meg, og redd for hva som skal skje i fremtiden. Så blir eg og sint på politikerne og andre land

14 Ullensaker Vi alle må gi en innsats. Vi kan ikke vente på at noen andre skal gjøre det. Alle må gjøre noe. Det trenger ikke 
å væte ekstremt stort, men bare gjør noe. Man kan for eksempel bytte ut ting med mer bærekraftige alternati-
ver
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17 Sarpsborg Jeg tenker klimaendringene er viktig å få stoppe. Til en viss grad

14 Vegårshei Blir engestelig og redd for fremtiden min

17 Grimstad At vi er doomed🤠

14 Kristiansand 😓

16 Grimstad Jeg synes det er sykt at det gjøres så lite for å stoppe det! Jeg blir redd for at jeg ikke lever lenger enn til jeg 
er 60/70

17  Oslo Melankolsk

14 Nærøysund Vi bruker alt for mye CO2

14 Nærøysund jeg vet ikke

14 Nærøysund Vet ikke

14 Nærøysund Vet ikke

14 Nærøysund Vet ikke

14 Nærøysund jeg liker ikke skole

15 Nærøysund Ja

14 Nærøysund 😊

14 Nærøysund Vi ødelegger fremtiden

14 Nærøysund Vet ikke, kanskje at det bør bli regulert bedre

14 Nærøysund At det ikke er bra nok

14 Nærøysund Veit ikke

14 Nærøysund Jeg føler at det er trist hvis det går dårlig. Men vi kan fortsatt gjøre noe, det er ikke for sent ennå, håper jeg

14 Nærøysund Jeg føler at det er litt skummelt, men jeg har troen på at vi kan få til å stoppe klimaendringene.

14 Nærøysund Jeg blir litt skuffet over hvor få tilltak vi egentlig tar og hvor lite noen folk bryr seg om klimaendringene

14 Nærøysund Jeg blir veldig nysgjerrig på framtiden og faktisk litt redd. Blir ganske bekymret for hvordan jeg og barna mine 
kommer til å ha det i hverdagen.

13 Nærøysund vet ikke

17 Bærum Optimistisk til endring

13 Nærøysund Jeg tenker at det er helt forferdelig hva vi har gjort mot jordkloden vår.

13 Nærøysund Jeg tenker på at det er veldig trist at vi ødelegger kloden vår.

15 Stavanger Jeg syns det er et vintig tema som blir snakker for lite om

16 Lillestrøm Litt dystert men ikke for trist heller. Jeg tenker at vi bare må jobbe hardere. Det er jo ikke jordkloden vi ødeleg-
ger, den kommer jo til å bestå i millioner av år. Det er oss selv, dyrene og plantene vi må redde.

18 Nordre Follo Usikkerhet, men vet det ligger i fremtiden og vil ikke ødelegge nåtiden

17 Sandnes Jeg blir redd for hvordan framtiden kommer til å bli. Jeg blir redd for om ungene mine kommer til å få vokse 
opp i en beboelig verden. Jeg får vondt av alle de i u-landene som forurenser minst men likevel vil bli hardest 
rammet.

18 Melhus Frykt

18 Øvre Eiker Skam.

16 Frogn blir irritert over hva vi mennesker gjør med kloden vår

14 Karmøy Av og til tenker jeg stopp rett og slett de voksne ødelger for sine etterkommere og tenker ikke på at det de gjør 
vil påvirke oss

19 Kristiansand Jeg blir irritert. Klimaendringene vil først og fremst gå ut over de fattigste i verden, som minst av alt er skyld i 
klimaendringene. Blir også irritert når mange av de voksne ikke forstår hvor dårlig tid vi har. Mange av de 
voksne lytter til oss, men sier at ungdommene er virkelighetsfjerne, og at Norges økonomi ville gå under hvis 
vi sluttet med olje. Men hvis vi ikke klarer å begrense oppvarmingen, tyder det på at vi må bruke mye penger 
på å reparere etter ekstremvær og lignende. Så økonomisk sett kommer det å lønne seg på lang sikt.

15 Vinje Irritasjon på forgjengere, sorg over arter, isbjørn på eit lite flak som strever. Barn og voksne i nød, ekstremvær. 
Jeg blir sint og trist

16 Ålesund Hmam
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18 Asker Jeg blir redd og ensom. Føles veldig stort

17 Oslo Jeg får skumle følelser inni meg, men vet at et land som Norge ikke har mulighet til å gjøre stort mer for klima 
enn vi allerede har. Utrolig mange store og mektige land som ikke engang har kildesortering eller pantesys-
tem. Det vil dermed ikke hjelpe om vi i Norge setter begrensninger når ingen andre følger oss. Syntes vi bør 
gjøre mer som et internasjonalt bidrag, ikke lokalt. Mange av klimaendringene er naturlig og alltid fantes, 
istiden er en klimakrise som er grunnen til at vi eksisterer. Jeg syntes klimaendringer er skummelt men vet vi 
ikke får til noe alene.

15 Bergen Jeg har vært opptatt av klimakrisen lenge, jeg har vært bevisst på at den kommer og at vi må gjøre noe med 
en gang for å ikke møte på alvorlige konsekvenser. Følelsen min angående klimakrisen har forandret seg de 
siste månedene. Jeg har innsett at dette faktisk er en klimakrise. Og at den er her allerede. Jeg har gått fra å 
se på klimakrisen som en ting vi bør ta tak i, til en ting vi burde ha tatt tak i for lenge siden. Jeg har gått over 
til å føle en reell redsel. Det gjør meg redd at det er flom i Tyskland og at Italia har målt 49 grader. Det gjør 
meg redd at vi har 9 år på oss til å nå målene fra paris avtalen (bl.a kutte 55% innen 2030), og at regjeringen 
bare har kuttet 4%.

18 Tromsø Drit lei av mas. Norge er for lite til å gjøre noe me d

17   Urolig for min og mine barns framtid. Bekymret for at jeg ikke skal kunne bli voksen i den samme verdenen jeg 
ble ungdom i.

15 Kristiansand At dette går utover min framtid og jeg syntes det er synd at de voksne gir så blanke i barnas framtid:(

15 Lindesnes Ikke så mange følelser, blir bare irritert av det staten gjør med og sette opp drivstoffavgiftene, og høyere 
strømpriser.

13 Bærum Jeg føler de voksene kveler meg siden de ikke vill gjøre noe

14 Kristiansand ingen ting

15 Kristiansand Jeg vet ikke

14 Kristiansand Jeg blir litt redd og bekymret

15 Kristiansand Idk

15 Kristiansand Jeg blir irritert og skuffet over at myndighetene ikke tar det mer på alvor.

15 Kristiansand Jeg får vondt av å vite at det er oss MENNESKER som skaper disse problemene, og at det er mange av oss 
som hører om det, men som ikke gjør noe med det.

15 Kristiansand Jeg tenker at alle må bidra så mye de kan

15 Kristiansand Jeg blir irritert fordi det ikke er barnas feil. De voksne er skylden i dette og da syns jeg det er de som må ta 
straffen og ordne opp i det. Jeg vil leve min barndom uten og tenke på alt om klimaet.

14 Kristiansand vet ikke

15 Kristiansand Når jeg faktisk bruker tiden min på klima så tenker jeg at jeg til stor hjelp og visst det er sånne mennesker så 
kan det hende at klimaendringen endrer seg.

14 Hamar Skummelt

15 Bærum Jeg blir litt irritert fordi jeg føler ikke at vi handler nok. Jeg er selvfølgelig ikke perfekt selv og kan bli bedre. 
Men verden jeg lever i gjøre ikke at det er noe lettere

14 Bamble Blir litt trist, vi bryter ned det som en gang var en nydelig klode vi får lov til å leve på, men klimaendringer er 
menskeskapt men temperatursvinger har alltid eksistert, istid vil komme tilbake en gang, min ikke i min tid 
da🤪👍 (vi er for mange mennesker på jorden enkelt og greit)

14 Oslo At det må skje noe nå

14 Oslo Ikke bra

14 Oslo  Litt creepy

14 Oslo Oslo Jeg tenker på de generasjonene som kommer etter oss, og at det er veldig trist

14 Oslo  Jeg bryr meg ikje

14 Oslo  Lei meg

14 Oslo Oslo Skremmende og skummelt

14 Oslo  Jeg tenker det er dumt at klimaet endrer seg så mye i feil retning og at isbjørner og andre dyr strever for å 
holde seg i live. Det er dumt at de neste generasjonene må rydde opp etter de tidligere

13 Oslo  Tenker ikke så mye på det

14 Oslo  Vet ikke

14 Oslo  Sove
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19 Oslo  Vet ikke

14 Oslo  Jeg synes det er veldig kipt at noen folk velger å gjøre handlinger de vet skader klimaet, når det er like enkelt 
- kanskje enklere, å gjøre det på en mer klimavennlig måte.

14 Oslo  IDK

14 Oslo  Mongo

14 Oslo  At kloden blir varmere

14 Oslo  Vet ikke

18 Oslo  Klimaendringer er en konsperasjon laget av staten for å begrense friheten til begolkningen og sakte men 
sikkert vise dominanse… Global oppvarming er til for å gjøre det varmere for øgle befolkningen…. Jeg har 
også full rett til å kjøre en fuckings 240 uten cat til jobb og skole

14 Oslo  Jeg syntes det er ganske trist at de voksene ikke tar klimaendringene på alvor

18 Oslo  Skummelt å vite hva vi vil møte i fremtiden. Blir skuffet over menneskeheten og de som styrer i de forskjellige 
landene rundt om i verden

18 Oslo  Til tider redd/stresset. Men noen tiltak som jeg ser på som ødeleggende.

18 Oslo  Er ikke så opphengt i saken men viktig å være klimavennlig

18 Oslo  både sinne siden når klimaendringer skjer og raskt og mye CO2 utslipp så dør kloden i slutten

18 Oslo  Jeg tenker at alle overdriver veldig, det er ikke mennesker som skaper dette forid klimaet har alltid vært i for-
andring. Det er helt tullete, og det er veldig rart at man skal begynne og begrense andres liv

18 Oslo  Jeg tenker at det er viktig for jeg vil at mine barne barn også skal leve på jorda sånn som vi kjenner den i dag

18 Oslo  Tenker på at det skal bli en forandring på den positive siden, at folk begynner å tenke mer på miljøet, ikke 
kaste masse unødvendig rundt i naturen og heller bruke søppelkasser, og at vi også tar vare på dyrene rundt 
oss

18 Oslo  Jeg tenker på bærekraftigutvilking og hvorfan vi kan gjøre verden til et bedre sted for de fremkommende gene-
rasjonene

18 Oslo  Jeg ser ofte videoer av for eksempel isbjørner som sliter mye nå grunnet klimaendringene. Isen smelter som 
gir de mindre areal å befinne seg på. Dette synes jeg er veldig trist. Dyr og fisk som dør av plastikk i havet er 
noe jeg også blir påvirket av. Får en dårlig følelse inni meg av å tenke på at det kanskje er på grunn av oss. 
Skulle gjerne hjulpet disse dyrene mere.

18 Oslo  Jeg tenker at det er et stort problem for både vår generasjon og generasjoner fremover. Jeg tenker også at 
verden som helhet ikke gjør en god nok jobb. I vert fall store industriland som China og India. Samtid forstår 
jeg at fattigdom fører til mindre muligheter for miljøvennlige muligheter for mange mennesker. Derfor er 
kanskje svaret på miljøkrisen mer sammensatt enn mange tror.

18 Oslo  Jeg har ingen spesielle følelser når jeg tenker på klima endringer, annet enn at vi alle sammen må skjerpe oss.

18 Oslo  Jeg blir stresset for fremtidige generasjoner og kloden. Om mange år tipper jeg vi kan se tilbake på nå når vi 
fortsatt hadde et valg, og lure på hvorfor vi ikke gadd å begrense klimaendringene mer.

18 Oslo  At det er en dårlig følelse, men en følelse for håp og optimisme, fordi at menneskeheten vet hvor viktig dette 
er akkurat nå og for fremtiden videre.

18 Oslo  blir litt redd tenker at noen land/øyer kommer til å bli hardt rammet og noen steder kommer de til å være 
under havet. Det er mange steder det blir tsunami og flom og andre steder blir det skogbrann og det er på 
grunn av klimaendringene. Blir også redd for dyrene som bor i skogen og sånt det er deres land og hus.

18 Oslo  Klimaendringene er selvfølgelig et problem som vi kanskje har, derfor er det viktig at vi skjønner risikoen og tar 
problemet på alvor. Vi er nødt til å angripe problemet på riktig måte. I Norge spesielt har klimaendringer 
nesten blitt til propaganda, noe som kanskje er nødvendig for å få til en endring. Men det er viktig å huske på 
at klimaproblemet er et internasjonalt problem, hvor vi kanskje har den minste skylden, noe som ofte glemmes 
føler jeg. Men det er sikkert greit å sette et eksempel, selv om noe av politikken er litt ekstrem for bare lille 
Norge. Er ikke imot klima tiltakene, men er fint å se hele bildet.

14 Oslo  Det er litt skummelt men jeg vet vi kan klare det

14 Oslo  Jeg vet ikke

14 Oslo  Jeg for spent følelse fordi jeg gleder meg til å se verden i fremtid

17 Askøy Redsel for fremtiden.

14 Oslo  Jeg tenker på klima, miljø og dyrene.
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18 Porsgrunn Uro, uoversiktlighet, maktesløshet, tristhet og frykt: Det er så mye som må gjøres, men så få voksne som er 
villig til å gjøre noe. Jorda dør, sammen med plantene og dyrene - det haster å gjøre noe. Og irritasjon over at 
det er vi unge som må leve med dette resten av livene våre.

14  Oslo jeg synes det er så fleip at dyr som alrede er på grensen av å bli døde blir instede for å bli hjelpt, de får flere 
angripere som plast og olje som er farlig for helsen. også blir jorda påvirket veldig hardt av gass utslip og plast 
i havet.

16 Fredrikstad Jeg blir veldig redd av å tenke på klimaendringene. Det er lett å prøve å dytte det unna og distansere seg, men 
det betyr ikke at problemet forsvinner. Jeg tror mange med meg føler på samme frykt og håpløshet.

15 Oslo  Alle må være med å bidra til å hjelpe miljøet

15 Oslo  Vet ikke

15 Oslo  Bryr meg ikke

14 Oslo  At det er viktig å være mer bærekraftig

15 Oslo  Jeg synes klima er et viktig tema, det er sikkerlig viktig

14 Oslo  Jeg bryr meg ikke så veldig men det er ikke vanskelig for meg å bidra til å få en bedre jord

15 Oslo  Redd, bekymret, alt føles håpløst. Det et nok derfor andre prøvet å ignorere problemet, det er utrolig stres-
sende.

15 Oslo  Jeg mister håp når jeg tenker på klimaendringer og hvor stor skade det har på jorden vi bor på.

14 Oslo  Tiden er ute. Vi må stoppe dette før det blir enda verre. Jeg vil ikke at de neste generasjonene skal lide

15 Oslo  Jeg føler at jeg får en følelse av irritasjon siden de tidligere generasjonene har gitt den nye generasjonen den 
hardeste jobben

15 Oslo  Når jeg tenker på klimaendringer så føler jeg meg som syltetøy

15 Oslo  Jeg føler at når vi har om bærekraftigutvikling på skolen, og dagen etter skal en lærer dra på ferie til USA så 
tenker jeg at det er latterlig. eller bruk av unødvendige ressurser for å lage noen papir vindmøller som vi kaster 
etter 5 min.

15 Oslo  Blir trist

15 Oslo  Skrekk

15 Oslo  Jeg føler at det er viktig og jeg ønsker å lære mer om det, men da på et dypere basis enn bare at vi ungdom-
mer må spise mindre kjøtt og bruke mer kollektiv transport.

15 Oslo  Jeg er redde

15 Oslo  jeg tenker på tid og at det er lite tid igjen så jeg føler litt stress

15 Oslo  Forandringer i verden

15 Oslo  Jeg vil bidra til å stanse det.

15 Oslo  Får ikke så mange tanker om det

14 Oslo  Det er veldig viktig å gjøre en forandring så fort som mulig

15 Oslo  Jeg blir litt lei meg fordi det er vår fremtid og jorda vår. Vi bare ødelegger alt

14 Oslo  At det er endinger i klimaet som gjør klimaet vårt verre

14 Oslo  Jeg føler at når jeg hører klimaendringer så føler jeg at verden holder på å bli ødelagt. Folk kommer til å dø. 
Verden kommer til å dø.

15 Oslo  At det hjelper oss i dag og at det er noe veldig positiv

15 Oslo  Jeg føler mye frustrasjon

14 Oslo  At det er vi mennesker som forårsaker det

15 Oslo  Jeg tenker ikke så mye på det.

14 Oslo  vet ikke, dårlig??

14 Oslo  Trist at det blir mye forsøpling og utslipp

15 Oslo  Jeg får triste følelser fordi jeg tenker at det er vi unge som må ta å fikse opp i alt dritt når vi blir voksne

13 Oslo  Bra

13 Oslo  Vet ikke

13 Oslo  Det er litt dumt at folk kaster søppel rundt enn søppelkassa

13 Oslo  Meh
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13 Oslo  At man må ta vare på Jorda

13 Oslo  Gjøre det mye lettere for de som kommer etter oss. Tenke på at vi resirkulerer mer. L-biler og mer elektronisk.

14 Oslo  Bekymret!

15 Oslo  Jeg blir trist av å tenke på at mye er ødelagt og for sent å kunne endre. Jeg blir oppgitt av alle menneskene 
som setter økonomi over klima og framtiden og jeg blir overrasket over å se hvor få unge det er som bryr seg 
om klima. Jeg blir glad og stolt av å se at det er mye fokus på det og at det er så mange organisasjoner man 
kan støtte. Men så føler jeg meg utrygg av å høre at mange organisasjoner lyver til oss. Skolene trenger å bli 
mer kildekritiske og se ting mer i kontekst. Vi tar for oss de samme begrensa temaene innen klima og vi kan 
gjerne lære oss å ha et bredere syn på klima.

14 Hå Hjerteskjærende

14 Oslo  Jeg tenker at hvis vi ikke endrer på hvordan vi håndterer klimaendringer snart, kommer det bare til å bli van-
skeligere å fikse det i framtiden.

14 Oslo  Jeg blir litt redd for fremtiden.

14 Oslo  jeg tenker på skole.

14 Oslo  Ikke noe spess

14 Oslo  Får en vanlig følelse inni meg

14 Oslo  Trist

14 Oslo  Usikker

14 Oslo  Jeg vet ikke har ikke så mye føleser for klimaet

14 Oslo  Vi burde gjøre met

14 Oslo  Jeg vet ikke helt

14 Oslo  Dårlig fordi vi ødelegger jorden vår

13 Oslo  At det er bra å passe på klimaet og miljøet

14 Oslo  Det er både bra og dårlig

14 Oslo  Jeg bli glad fordi miljø er bra 🙂

14 Nærøysund jeg føler at alle må hjelpe til å ingen kan bare si: begynner på mandag

14 Nærøysund vi må fikse det

14 Nærøysund At vi har en STOR jobb å gjøre.

14 Nærøysund Er ikke sikker, både positiv og negativ

15 Oslo Skuffelse

15 Oslo  At det ikke har noen betydning, jeg tror verden kommet til å være lik

15 Oslo  Bryr meg ikke så veldig

15 Oslo  Redd, føler at jeg må gjøre noe med det

14 Oslo  Jeg pleide å stresse og få vondt i kroppen av å tenke på det, men nå forstår jeg at jeg gjør det som kan gjøres. 
Det er ikke sånn at jeg skal slutte å spise kjøtt og tro jeg redder verden. Det største problemet er politikken og 
industriene.

15 Oslo  Jeg tenker at vi må endre på det veldig snart før deg er for sent

14 Oslo  Jeg tenker at jeg er redd for fremtiden. Hvordan fremtiden blir for menneskene som lever de neste 200 årene.

17 Oslo  Jeg får en dårlig og trist følelse. Det første jeg tenker på er de folke som sulter og ikke har noe å spise.

14 Oslo  Føler bar skuffet

15 Oslo  Jeg tenker at jeg ikke vil betale for T-bane og jeg orker ikke å kjøpe en sånn fattig billett hver jævla gang jeg 
skal til byen. Dette må ta slutt kvinne!

15 Oslo  Ingenting

15 Oslo  Når jeg tenker på klimaendringer blir jeg litt bekymret for framtiden, for man vet jo at hvis man ikke skaper 
endringer snarest mulig, så kan det bli verre

14 Oslo  Jeg tenker om global oppvarming og at havnivået stiger

15 Oslo  Føler en connection med både naturen og samfunnet, altså en bra følelse

15 Oslo  Jg tenker det kommer til å bli verre vær eneste år

14 Levanger Jeg tenker at de som vil slutte med omje og gass er dumme, og at vi i norge ikke blir hørt.
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#3: Hva gjør norske 
myndigheter bra? 

Vedlegg 3: Meninger

«Jeg blir veldig redd for mine barns 
fremtid. Det gjør meg skremt. Får 
meg til å ikke ville få barn», skriver 
en 14-åring fra Færder.

«Jeg synes det er litt 
dumt at generasjonen 
før oss har ødelagt jorda 
og at det er vår oppgave 
å fikse det», skriver en 
18-åring fra Bærum.
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16 Nærøysund De gir bensin til strobritania så slepper de å bruke kull

17 Fredrikstad Tålmodigheten.

17 Frogn De gjør ganske mye men, kan alltids gjøre mer. Handler om hvor mye fokus man ønsker å bruke på klima.

16 Nærøysund Fokuserer på bærekraftsmål 17.

17 Nærøysund Den blå regjeringen har satt mye fokus på å kutte utslippene ikke utviklingen

17 Nærøysund De kutter ned forbruket ved plast og tenker gjenbruk så mye som mulig, er ikke bare bare å bytte til miljøvennlige 
materialer

19 Ålesund De satser på olje isteden for vindkraft.

17 Frogn Jeg synes ikke at Norge har noe spesielt ansvar for klimaendringene i verden og heller ikke at det er positivt for 
Norge og droppe oljen med tanke på at andre land vil ta seg nytte av det med engang (også med tanke på hvor 
viktig oljen er for Norge). Kanksje litt enig med FrP faktisk iforhold til oljen og helt uenig med Mdg feks.

18 Kongsvinger Det er ikke bra, dem vet vet ikke ossen klimaet forandrer seg, alt gjør av seg selv, vi kan bruke mindre plast og 
sånt, men detta gjør seg selv

15 Ørsta Eg synes at det er bra at vi/staten bruker mest fornybare energikilder for å lage strøm. Som t.d vannkraft, som 
er det største energiproduserande metoden vi bruker.

14 Stange De gjør for mye! Jeg elsker lyden av motor og biler og lastebiler osv, og nå som drivstoff prisene er rett under 
20kr litern blir det for mye. Å vær gang jeg ser noe om CO2 kjenner jeg att det koker inni meg. Jeg er rett og 
slett redd for att det jeg lever for blir borte. De fleste politikerne sitter bare i Oslo og bestemmer over hele landet 
der ifra, det blir feil. Di må huske att det finnes mer enn store byer i dette landet!

16 Indre Østfold Syntes at dem gjør alt for mye og at det går utover oss som bor her i landet

14 Kragerø Fortsetting med oljeleitinga. Vi i Norge påvirker det globale veldig lite, og det vet den nåværende regjeringen

16 Averøy 2^^

14 Tokke 2

15 Trondheim Jeg mener at norske politikere som regel er flinke til å se hele bildet. Jeg er for fokuset vi nå har på karbonfangst, 
men det bør selvfølgelig jobbes kontinuerlig med å kutte utslipp. Det viktige der er da å kutte rett plass, landbruk 
f.eks, er en lite bærekraftig plass å kutte utslipp.

17 Bergen De gjør for mye 🤷

17 Halden Kutte 55% innen 2030

15 Ullensvang Utvikler, ikke avvikler oljeindustrien. Satser på teknologien

16 Trondheim Bidrar til bedre og smartere løsninger.

17 Steinkjer Jeg synes vi burde ha mindre klima tiltak sia Norge er bare 0,12% av utslippene. Jeg synes vi overdrive litt

14 Ringsaker Vet ikke

19 Sola De gjør ingenting bra, gjør alt for mye symbolske klimatiltak som ikke har noen effekt for verdens «klima problem» 
klima er en helt naturlig ting og det vill selvfølgelig være svingninger i det. Bare husk at det har vært både 
tørketider og istid før. Så før Norge skal begynne å ødelegge alle nordmenns liv kunne det vert smart å rydde 
opp i Kina å India eventuelt å sett om det hadde hatt noe effekt

18 Kristiansand Jeg synes ikke de gjør noe som er så veldig bra, men etter 8 år med høyre regjering har klimautslippene blity 
kuttet drastisk.

16 Seljord Ingenting

15 Bergen De gjør noe, og i et demokrati vil det alltid være uenigheter om fremgangsmåte, så bare det å gjøre noe er nok. 
Jeg mener at all presset om å gjøre noe med klimaet ikke burde ligge på staten, men andre.

16 Lørenskog At de ikke har så dårlig tid som det MDG skal ha det til, bedre p heller faste ut det værste problemene mens 
man utvikler joe bærekraftig som man kan leve på

17 Kvinnherad Eg syns dei gjer altfor mykje. Dei tenkjer ikkje på vanlege folk, og oss som bur i distrikta. Eg har sett bensinpris 
oppe i 20kr/L. Det rammar alle andre enn dei som bur i dei største byane, ergo dei som bestemmer. Noreg er eit 
lite land med ein liten prosent av oljeproduksjonen i verda, som i tillegg er ein av dei som gjer det reinast. Kvifor 
skal vi då stoppe? Marknaden vil fyllast opp etter oss. Dersom el-bilar treng statssubsidier for å faktisk bli kjøpt, 
så kan dei ikkje halde seg på marknaden i seg sjølv. Dei fleste klimainitiativa staten finn på er, etter mi meining 
misbruk av makta vi folket bevilgar staten.

15 Vestre Slidre Klimaendringer er bare tull. Vi må pumpe ut hver eneste dråpe av oljen.
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14 Trondheim Dem slutte ikke med olje

16 Østre Toten JEG VET IKKE HELT JEG

18 Aurskog-Høland Trykket feil, mente 2! Men det er mye snakk og lite gjennomføring.

17 Oslo Finner på smarte løsninger

15 Trondheim Synes at å kutte ut oljeboringen nå er ganske sykt, føler at vi må legge mere press på de store landene først

14 Ullensvang Dei prøver få norges klimautslepp til å minke med forskjellige tiltak, uten at det påvirker dei som bur der mykje.
Som eg synest er bra

15 Senja Norsk olje og gass er bedre en saud arabisk gass Norge kan ikke redde hele verden heller ALENE

16 Tromsø De ønsker ikke å avvikle olje næringen, men de har uheldig innflytelse fra rød-grønne partiet som ville legge ned 
Norges viktigste næring. Olje ringen sikrer kullfritt Storbritania og erstatter kull i Europa.

16 Oslo De gjør mye bra med el bil osv

16 Oslo De sørger for at Oslo er en grønn by

16 Oslo De vil ikke stoppe med olje

17 Oslo de hjelper med naturen og for et bedre miljø

16 Oslo Elbusser elbiler

16 Oslo De prøver i hvertfall

17 Oslo Fokusere på fornybare energi kilder, pluss hjelper u land med å skaffe seg fornybare energikilder

15 Grong Vi har et bra avfallssystem som bidrar til lite søppel i hav og natur

17 Vefsn Ikke så myw

18 Oslo De kan gjøre mer men vi kan ikke slutte å pumpe ut olje.

17 Oslo Bomringer, vindkraft, kildesortering, mindre plast osv

18 Oslo El biler

18 Oslo Kollektiv transport

18 Oslo Redusert avgift på el-bil🕺❗

18 Oslo Jeg mente nei

17 Oslo Føler de gjør mye med å redusere bruk av bensin/diesel biler, som å gi goder til elbiler. De benytter også mye 
grønn energi.

18 Oslo Bra kollektivtilbud, lavere avgifter og mindre bompenger på elbiler,

18 Oslo Norge har kan dekke sitt strømbehov gjennom fornybar energi. Vi har gode planer i fremtiden

18 Oslo Gjør så mye de kan

19 Oslo Parisavtalen, redusering av parkeringsplasser, sykkelveier, søppler

17 Oslo Bedre en fleste land

13 Rana Vet ikke

15 Oslo Tiltakene de gjør nå er bra selvom jeg syns man begynner i feil ende. Ikke ramm privatpersoner, de burde heller 
gå løs på industrien som for eksempel skipsfart. Skipsfart i Norge slipper vel ut noen hundre ganger mer enn 
privatbiler, likevel skal avgiftene økes til skyene. Og så bør man sette klimagevinst opp mot etikk. Storparten av 
kobolten i alle norsk elbiler/elbusser/elferger graves ut av barnesoldater i DR Kongo (ref. tidligere Operasjon 
Dagsverk-prosjekt)

16 Bergen De gjør fattige folk fattigere, gjør alt sammen dyrere for middelklassen, innfører tulleforbud mot plastbestikk, 
tvinger folk til å ta kollektiv transport, sentraliserer makt og økonomi, gir vekk selvstendighet til globalismen og 
dreper mennesker

14 Hamar De har jo byttet mye plast til papp/pappir osv.

17 Moss Jeg tror den nye regjeringen kan gjøre mer for klima enn den tidligere regjeringen

17 Skjåk Heile klimakrisa er ein vits

16 Østre Toten De bygger ut klimavennlig energi og satser på industri og teknologi for å få oss ut av klimakrisa
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16 Gran Det blir gjort nokk, men jeg mener det er blitt gjort på en feil måte. De som er avhengi av bil har blitt straffet 
med høye avgifter. Det er satt opp vindmøller i stede for å oppgradere de eksisterende vannkraftverkene og det 
er bygd en motorveg for syklister til 1,5 milliarder kroner. Jeg tror det hadde vert mye mer effektivt å satse på 
å utvikle teknologi som kunne erstatte fosilt brensel enn å straffe de som er avhengi av det, og øke 
selvforsyningsgraden av mat og andre varer.

15 Vestnes At vi gjer vårt beste

15 De gjør det de kan!

17 Masfjorden De er allerede for opptatt av tiltak innad i landet. Ikke bygg ned Norge uten å få faktisk forskjell, bruk pengene 
i land de gjør stor forskjell. Feks erstatte kullkraftverk i Kina eller andre land med stort potensiale for klimakutt.

18 Trondheim Prøver å bruke så mye bærekraftig energi som mulig, gjør det lettere/billigere å kjøre elbil, donerer penger, vi 
lærer om det på skolen…

16 Tromsø Godt spørsmål

17 De har gjort altfor mye for klima. Oslo er grønneste by i eu og det har begrenset en del i hverdagen.

16 Lillestrøm Nok

15 Ålesund De setter realistiske mål, noe som får utslippene til å gå ned en del. Man må ta litt og litt, ikke gjøre raske og 
brå endringer. Da skaper man bare usikkerhet i folket, også får man ikke endret noe som helst.

15 Arendal De gjør nok i den forstand at de gjør for mye. Alt for mye

14 Ullensaker Jeg liker at Norge tar ting sakte men sikkert. At det for eksempel ikke er lov med engangsplast, elbil fordeler 
og hvordan mange produkter i butikker nå er svanemerket

17 Sarpsborg Jeg føler de har en god plan for de neste årene

14 Nærøysund Vet ikke

14 Nærøysund vet ikke, ikke bruke opp alle oljen og heller bruke fornybar energi

15 Nærøysund Vet ikke

14 Nærøysund Veit ikke

17 Bærum Øke CO2 avgift, forurenser betaler, klimavennlige valg blir lettere, elektrifisere norsk sokkel og tilrettelegging 
for mer fornybar energi. Er forbedringspotensiale også.

18 Nordre Follo Erkjenner det, men prøver fortsatt å hindre klimahysteri

16 Ålesund De gjør nok, norge går fra  bensin til elektrisk

17 Sorteringsystem, pantesystem og endring av plast til papir på mye.

18 Tromsø De gjør det bra med å fortsette med olje og heller ha en lang utfasin

15 Lindesnes Ingenting, de setter opp drivstoffavgiftene og opp strømprisen, det fører ikke til bedre klima, bare til mere 
forsjeller og mere fattigdom.

15 Kristiansand Jeg synes det er veldig bra og at de bestemmer nok bra. De gjør beste de kan og at de gjør nok for å begrense 
menneskeskapte klimaendringer.

15 Kristiansand De lager handlenett

14 Bamble Prøver og utvikle ting som solcellepanel og vinnkraft, er ikke noe begeistret for vindkraft siden dem er skadelige 
for fugler og ser stygge ut.

14 Oslo stopper klimaendringene

14 Oslo Vet a faen

14 Oslo Ingen ting

18 Oslo De gjør ingenting som er bra. Gjør bensin og diesel billigere og la meg faen meg kjøre bil a soper

18 Oslo Øker fokus på kollektiv transport

18 Oslo Passer på at vi kildesorterer

18 Oslo Mener det er bra at Norge ønsker å redusere utslippene med minst 50% og opp mot 55% innen 2030, og at de 
og at de ønsker å kutte sine klimagassutslipp i samarbeid med EU

18 Oslo De har mange ordninger som er til for å redusere utslippet av klimagasser, de har gjort det vanskelig å kjøre i 
byen, eller de har redusert bompengene for de som kjører el bil. I tillegg blir bærekraftig utvikling presset inn i 
alle skolepensumene vi har. Noe som er for det meste bra.



44

VEDLEGG U-REPORT

14 Oslo De passe på at alle har noe å spise

14 Oslo Alt sammen, de prøver i hvertfall. Men kanskje Oljefondet, elbiler osv

14 Oslo De har mange bra tiltak som begrenser menneskeskapte klimaendringer.

15 Oslo Jeg føler Norge inkluderer klimamål og slikt i møter ganske godt, men selvsagt så går det ann å bli bedre. I 
forhold til mange andre land så har vi kommet ganske langt.

15 Oslo Jeg skrev feil, jeg mente nei

15 Oslo ‘

15 Oslo Ikke helt sikker

15 Oslo De har kuttet ned mange store utslipp og har lovet å kutte opptil 55% innen et årstall i nær fremtid.

14 Oslo Resirkulering

14 Oslo De får alle til å kjøpe el biler. Putter el sparkle sykler som kan brukes isteden for biler.

14 Oslo Resirkulerer, tar kollektivtransport, kjøper lite klær

15 Oslo Det er akkurat det, de gjør greit. Men det er fortsatt mer vi kan gjøre. De har kollektiv avgifter som er bra og gjør 
det dyrere å forurense. Men samtidig ødelegger de for alle sammen fordi kollektiv avgift går også ut på t-bane 
og buss. Det er andre måter å være miljøvennlig uten å ødelegge for mennesker. Det er det bærekraftig utvikling 
handler om. Å holde balanse mellom miljø  og mennesker.

15 Oslo De har satt opp el ladere som gjør at flerr vil kjøpe elbiler

13 Oslo Usikker

13 Oslo Passer på at folka kaster søppel i riktig sted, og plukker opp mye søppel. Flink til å resirkulere og bruke stoff og 
klær igjen.

14 Oslo De er bedre enn de andre i verden til å resirkulere, ha fornybar energi, og å begrense oljeutvinning.

14 Levanger De fortsetter med olje og gass

19 Porsgrunn Kutter CO2
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Dybdespørsmål til 
spørsmål 2: Hva kan 
norske myndigheter 

gjøre bedre?

Vedlegg 4: Meninger
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18 Bærum Høyere priser på rødt kjøtt og bensin+ lavere kollektivbiletter og billigere grønn mat. Mindre olje.

18 Bærum Sakte men sikkert bygge ut fornybare energikilder samtidig som man slutter å lete etter nye oljekilder

17 Bærum Investerer ikke nok i miljøvennlige midler, som atomkraft

17 Bærum Jeg mener det bør legges mer vekt på internasjonale samarbeid

18 Bærum For å begrense klimautslippene må man få til tiltak som gjør det lettere og billigere å velge miljøvennlig. Likevel 
mener jeg at vi ikke skal "straffe" de som ikke har muligheten/økonomien til det.   Eks. fossile biler: det er ikke alle 
som har rå til å kjøpe elbil, da burde ikke de bli straffet (med ekstra bøter, skyhøye bensin/dieselpriser, toll og andre 
skatter). Hvis det hadde vært billigere å ta kollektiv transport, hadde nok ganske mange fler benyttet seg av det 
tilbudet, da bør også noen av bussene gå oftere. Samt å fokusere på å lage bussene mer miljøvennlige.   I tillegg er 
det lurt å satse på enda med fornybar energi. Vi har en god del vannkraft, men solkraft er også et alternativ. Det er 
ikke vanskeligere enn å sette solcellepaneler på toppen av så mange bygninger som mulig for å generere egen 
strøm og varme. Ja, det koster litt nå, men og ca.7 år har du fått tilbake den originale innvesteringen. Med strømpri-
sene som stadig stiger tenker jeg at dette kan være et bra grep.   Noe annet som ikke nødvendigvis er så vanskelig 
er å lage plakater og reklamer med små tiltak enhver kan gjøre for å bidra i klimasaken. For eksempel kan et grep 
være å "skru av dusjen mens man tar sjampo i håret" - noe jeg ikke var klar over at mange ikke gjør, og som er 
veldig

18 Bærum Stoppe oljeletinga, bli kvitt søppel på en bedre måte, hindre de rikeste i å gi ekstra utslipp med feks privatfly til 
hytta osv

18 Bærum Jeg føler at de burde hindre mer matsvinn. Mye mat blir kastet hvert år. I tillegg så burde de gi mer støtte til 
bøndene og satse på kortreist. Jeg føler at mange ønsker å handle kortreist mat men at det er for dyrt. Og jeg skjøn-
ner hvorfor det er så dyrt for de må jo dekke kostnadene, og dermed mener jeg at  bøndene trenger mer statsstøtte.

17 Bærum slutte å lete etter olje

18 Asker Tenke mer bærekraftig, og starte med endringer nå

17 Bærum idk

17 Bærum mer klimapolitikk

17 Bærum Mindre oljeboring? Billigere olje i utlandet - sparer penger, men også får ikke så mye :/

17 Bærum Finne bedre og grønnere løsninger for olje

17 Bærum Stanse olje produksjon. Innføre flere inngripende tiltak på bedrifter

16 Bærum Søppelplukkingsaksjoner og mindre engansplast rundt pålegg osv

17 Bærum Begrense boringen etter olje

16 Bærum De kan gjøre kollektivtransporten bedre og billigere for kunden. Senke togprisene, slik at folk heller vil ta tog enn fly 
rundt om i Norge. Finne en sluttdato for oljeproduksjonen, ikke lete etter olje på nye steder. Jobbe mer med interna-
sjonale samarbeid for å senke utslippene

17 Asker Ofre mer

18 Bærum investert mere i fornybar energi, og ny teknologi

18 Asker Flere tiltak, formidle mer kunnskap

16 Frogn vet ikke

17 Nesodden Kunne ned olje, gjøre de store byene klimavennlig

17 Frogn inkludere oss i tankene og fh

16 Fredrikstad Enda mer fokus på bærekraftige alternativer

17 Fredrikstad vet ikkw

17 Fredrikstad Ta valgene de snakker om å ta og få strengere klimapoltikk

18 Nordre Follo f.eks. ha en kjøttfri dag, lavere pris på kollektiv, høyere pris på bensin biler

17 Fredrikstad Vi må se mer på konsekvensene av klima og gjøre store tiltak isteden for små, slik at vi går ut som ett forbilde på 
verden

16 Fredrikstad Være enda flinkere på å kildesortere. I tillegg synes jeg at det er veldig dumt å fortsette å produsere yoghurter med 
plast, også skal skjeen være i tre. Det gir ikke en mening. Derfor burde man bli flinkere på å produsere bokser uten 
plast.

17 Fredrikstad usikker

17 Fredrikstad Begrense utslipp enda mer

18 Frogn Prioritere bærekraftsmålene mer. Vet ikke konkret hva som kan gjøres.

17 Frogn Lage lover kanskje

17 Frogn Fokusere på fornybar energi, gjøre en omveltning fra arbeidsplasser i olje og gass til fornybarenergi
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18 Nordre Follo Mindre plast

13 Trondheim test

17 Nærøysund Burde bli flinkere på å kutte CO2 utslipp å kutte ut all plastemballasjen

17 Nærøysund Kutte ut all plast emballasje

16 Nærøysund Kutte ut alle plastemalasjen

17 Nærøysund Bremse olje og senke utslipp så mye som mulig

17 Nærøysund Energisektor må bli mer bærekraftig, gjøre det en større fordel for folk å velge å være bærekraftig.

17 Nærøysund Sette klare regler

19 Lillehammer Stoppe oljeleting. Gjør det lettere for nordmenn å gjøre klimavennlige valg (bedre kollektiv transport tilbud, bedre 
sykkelveier osv.). Sette krav for bedrifter om å begrense klimautslipp. Delta i internasjonalt sammarbeid.

18 Nærøysund Kunne fokusert mer på mer miljøvennlige energikilder og kommet seg borte fra oljen. Produksjonen av klær kunne 
også vært mer kontrollert :)

19 Nærøysund - Bedre kollektivtransport i distriktene!! Med dette mener jeg bedre tilbud, og for en billig penge.   
- Fornybar energi. Ja, til vindmøller osv.  
- Det bør være rimeligere å kjøpe EL-bil  
-Satse stort på teknologi  
-Senke klimagassutlsippene

17 Nærøysund Komme med mer info om hvordan vi ligger an i forhold til å nå målene

17 Nærøysund Føler det ikke når ut til unge bra nok. Generelt ha mer fokus på det :)

15 Vennesla De må stoppe letingen av oljen nå!

17 Bergen Høre på barn og unge, forberede Norge på en fremtid uten olje, ikke kjøpe andre lands klimakvoter

15 Asker Jeg synes at staten burde gi mer penger til forskning på fornybar energi. Og kutte ut olje gradvis.

16 Fredrikstad Jeg syntes vi kan bruke lit av pengene vi har til og resirkulere enda bedre i stede for og sende mye søppel til andre 
land hvor det ikke alltid blir gjort på en bra og miljøvennlig måte

14 Ås Faktisk bry seg og vise folk at det er det problem. Vi i Norge ser ikke konsekvensene av klimaendringer og det bidrar 
til at vi bryr oss mindre. Om myndighetene hadde turt og se og vise hva som faktisk er konsekvensene av de klima-
endringene, vi i stor grad er med på å skape, tror jeg folk ville forstått mer og gjort mer. De ville forstått at det er 
krise og da er det ikke sånn at man plutselig glemmer handlenett eller ikke finner noe kreativt vegetar til middag «så 
vi går for kjøttkaker». Om vi faktisk hadde sett de endringene, skjønt konsekvensene av det og vært klar over at 
dette er det som kommer til Norge snart, da tror jeg det hadde skjedd endring

17 Trondheim Iverksette tiltak som forminsker klimaendringene. Sette olje og gass produksjon litt på pause.

15 Molde De må gjøre mer drastiske tak som faktisk gjør en forskjell!

19 Risør Gjøre det lettere for enkeltmennesket å gjøre valg som har positiv virkning for klima! Feks billigere og bedre (!) kol-
lektivtransport.

19 Kristiansund Blant annet gi mye bedre kollektiv og billigere i alle byer, ikke bare i de store. For meg er det nesten umulig å 
komme meg fra A til Å med buss, så må ta bilen, noe jeg ikke liker med tanke på klima, og jeg syntes også at rekla-
mering for vegetarmat skal økes, siden kjøttforbruket er en stor klimabelastning, vi må inspirere folket til å spise 
mer miljøvennlig

16 Nærøysund Bruke mer penger på å skape klima-vennlige ting

16 Nærøysund Vi trenger mer konkrete oppgaver

15 Nes Den første, og viktigste tingen som må gjøres er å fullstendig stoppe leting etter, og utvining av olje. Deretter må vi 
ha reelle klimakutt i alle sektorer i Norge, kanskje primært transport og produksjon. Så må vi ha en økonomi hvor 
det lønner seg å velge det som er mest klimavennlig, og hvor det er dyrt å forurense. Bedre folketrygd, og støtteord-
ninger, som gir mer penger til folk, og stiller mindre krav hadde nok også hjulpet, fordi man da frigjør den tiden og 
kapasiteten hos folk som det tar å velge klimavennlig. Aller helst skulle vi hatt en ordning med borgerlønn, så øko-
nomien hadde vært mindre fokusert på egen vinning. Det er i tillegg noen åpenbare, konkrete ting som burde gjøres, 
som billigere og bedre buss og tog, lettere tilgjengelig vegetarmat, mindre bruk og kast osv.

18 Frogn Ikke ta opp mer olje enn nødvendig. Sørge for at flere og flere gis krav slik at du er nødt til å bli grønnere.

18 Bærum Være aktive, ikke bare si at de skal gjøre endringer

13 Voss Bremse oljeproduksjonen og satse på meir bilfritt samfunn

19 Bergen Holde dei løftene dei lover ved stortingsvalget. Gjøre bærekraftsmåla til obligatoriske fag i heilt fra grunnskolen. 
Bedre resirkulerings-ordning. Faktisk lytte til miljøaktivister og biologer som kommer med konstruktiv tilbakemelding 
og råd, f.eks ved utbygging mtp korleis det bør bygges (hvis i det heile tatt) for å gjøre minst skade på naturen. 
Stoppe å leite etter nye oljefelt



49

VEDLEGG U-REPORT

17 Gjesdal Selv mener jeg at det hjelper ikke å slutte brått mrd oljen, de som arbeider med den i norge gjør det på en ganske 
miljøvennlig måte. Kanskje er av fokusene kan være å hjelpe andre land med å begrense klimaendringene? Noe 
som kanskje kan gjøres i Norge er varer i butikken. Selv synes jeg at de ikke trenger å ha så mye søppel på alle 
varene, det trnger ikke å være plast pakket inn i plast. Og så synes jeg det burde bli et mye større fokus på gjenbruk. 
Kanskje gi gjenbruksbutikker litt/litt ekstra støtte, men så vet ikke jeg om Norge har penger til det.

18 Gjøvik Lage grenser og lover for co2 utslipp, og alt det Andre vi mennesker bruker som påvirker klima.

16 Nord-Fron Gjøre større tiltak som påvirker oss i hverdagen, hva hjelper det å fjerne plastikksugerør når vi fortsatt får drikken i 
en plastkopp med et plastlokk?

14 Grimstad De kan ha flere søppelkasser i byene. Og passe på at der er lettest å velge en miljøvennlig måte å gjøre ting på

17 Sør-Varanger Slutt å lete etter mer olje og gass, investere i atomkraft og la være å elektrifisere sokkelen. I tillegg til å stoppe 
sjødeponi i Førdefjorden og Repparfjorden, og gjøre det billigere å spise vegetarisk og dyrere å spise kjøtt og fisk.

17 Oslo De kunne latt være å bry seg om CO2-utslipp i det hele tatt, og la folk «forurense» som de selv vil. Skadene på pla-
neten er ubetydelige sammenliknet med verdien av frihet.

15 Bergen Finne alternative måter å kutte utslipp på enn å slutte med oljen. Oljen er bra for Norge, og må IKKE sluttes med. 
Satse mer på fornybar energi som vi kan selge videre til Europa.

15 Hamar Vi må gå bort fra oljen, gjøre det lettere å velge miljøvennlig

18 Nordkapp Slutte å utvinne olje, bilfrie soner i store byer, dyrere bensin/diesel i byene

16 Holmestrand Norge burde ta mer ansvar og ikke bare dytte det over på andre land.

15 Færder Kutte ned olje. Fortsette videre på elbiler. Noe de ga opp

15 Narvik Norge kan legge mer opp til kolektiv ferdsel på bygda, ikke bare i byen. Jeg syns ikke at staten skal ta all skylden. 
Selv om vi pomper opp olje og pløyer myr så er det enkeltpersoner som må skjerpe seg. Vi folk kan ikke dra til syden 
vært år for å «slappe av» vi trenger heller ikke å bestille billi drit fra kina bare fordi vi kjeder oss. Vi må spise norskt 
og slutte å kaste mat. Vi må slutte å bestille klær og drit fordi vi kjeder oss. Vi folk må tenke mer bærekraftig.

16 Skien Jeg syntes at Norge burde slutte å utvinne like mye olje og gass som vi gjør i dag. De kan heller finne andre måter å 
tjene penger på.

16 Sogndal Stramme inn på flyreiser utanfor landets grenser, kanskje få færre til å reise til syden. Auke tilbodet for kollektivtra-
fikk i distrikta.

17 Halden Vet ikke

15 Haugesund Gi mer støtte til miljøvenlige selskap og utvikling av nye fremstillings metoder.

14 Flesberg Senke bensin og diesel prisene og få vekk Bompenger og utrydde ulv

17 Ålesund Gi oss( ungdomer ) mer info om hva de gjør med klima, gjennom sosiale medier. Eller korte reklamer på Youtube. 
Også kan de roe ned på hvor mye oljende de tar opp/selger/bruker, også i stede bruke olje pengene på å finne noe 
nytt som Norge kan leve av i framtiden. Som er miljøvenlig. De kan også se på maskiner som brukes runt om i 
verden for å hjelpe med å rydde land strand og sjø for plast. Det finnes MANGE maskiner som hjelper mot dette!! 
(Og kanskje finne opp noe slikt «på et stort skala» som kan hjelpe oss i framtiden) 
❗❗!!!Denne er viktig for meg!!!❗ ️
Få et symbol som kan brukes på alle bærekraftige produkter(kan begynne med mat), slik det blir letter å kjøpre 
bærekraftig. (Et symbol som er veldig!!! Synlig!) 
Som ex: 🍃☘️ noe slikt. 
Slik at det skal bli: Den skal jeg kjøpe, for den er bærekraftig!!!. I stede for nå( hum… kjøper den for den er billig.
(ikke bærekraftig) Å hviste ikke at den var bærekraftig??!!) 
DET MÅ VÆRE TYDELIG OG DET SKAL VÆRE SUPER LETT Å HADLE AT TIL MIDDAGEN OG DAGLIG LIVET 
BÆREKRAFTIG!!! 
Takk for meg☘❤️ ️
Til en grønn framtid, vær så snill😭☺

14 Malvik Slutte å lete etter ny olje, og gjøre det lettere å kjøpe ting som varer lengre

17 Lindesnes Gjøre større/mer drastiske endringer. Stoppe oljevirksomheten og utvikle flere klimavennlige løsninger for energi 
(vind, vann osv)

16 Askøy De må prioritere klima og å kutte ned på utslippene i Norge!

16 Bjørnafjorden Nei altså de vil jo fortsatt mangen lete etter mer olje, så føler eg at de har masse tomme ord de ikke har gjort noe 
med:(

15 Trondheim Synes at det er mye lette tiltak som kunne blitt gjort. For eksempel Æ innføre krav om kutt av plastemballasje på 
butikker

16 Bergen Sette mer ambisiøse mål og tiltak som faktisk bidrar. Tørre å ofre økonomi for omstillingen og ikke gjøre alt så sakte. 
Vi må vise resten av verden at det er mulig.

17 Melhus Sette større fokus på det, føler det alltid blir nedprioritert.
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17 Kristiansand Bedre kollektivet 
Stanse oljeleiting 
Avgifter på bensin/diesel 
Bedre goder for elbil 
Forske mer på miljøvennlige alternativer i ulike sammenhenger
Kjøttfri dag i uka
Øke avgiftene på klimaverstingene innen kjøtt

14 Ålesund Dei må gjere det enklare å være miljøvenlig spesielt på bygda. Bruke mindre olje og slutte å borre og til slutt hjelp 
fattige land med å bli meir klimavenlig

14 Lier Bare gjøre mer, jeg føler at det ikke er så mye som skjer

16 Bergen Kutte litt etter litt med oljen, starte opp med mer havvind og vannkraftverk, sette inn miljøavgifter.

16 Kristiansund Slutte å lete etter olje. Vi har funnet mer enn vi kan brenne, men likevel leter vi fortsatt. Det er viktig både for 
klimaet og økonomien å begynne så snart som mulig å omstille oss.

17 Indre Østfold Kutte ned petroleumsvirksomheten

19 Stoppe oljele-
tingen

16 Stavanger Prioritere klimaet og framtiden heller enn kun profitt. Være mindre redd for å innføre upopulære tiltak for å begrense 
landets klimaavtrykk.

17 Nittedal Jeg forstår at det er vanskelig for politikerne å komme med gode løsninger på klimaendringene som samtidig vil 
lønne seg økonomisk og er fremtidsrettet. Likevel kunne de endret infrastrukturen slik at det ble lettere å leve miljø-
vennlig for de som ønsket det. Bedre kollektivtilbud, kortreiste produksjonsvarer, mindre plast (ikke kun kutte ut 
plastsugerør/bestikk som kun er en brøkdel av alt plasten), mer bærekraftig produksjon, og fornybar energi som vi 
faktisk kan tjene noe på (ikke kun satse på energi som gir fortjeneste for utenlandske sektorer) er noen eksempler.

17 Trondheim Slutte med olje, skape nye arbeidsplasser, gjør det raskere.

17 Alver Ha flere nyhetssaker som omgandler klimaendringene for å få folk til å forstå alvoret,  
Gjøre det billigere med vegetarisk kjøtt 
Gjøre det billigere og lettere med solcelle panel 
Ha mere internasjonalt sammarbeid

14 Bærum De har gjort mye bra for å kunne komme i gang, men vi er avhengig av at de ser viktigheten i mer internasjonalt 
samarbeid og så vi kan løse dette med resten av verden

16 Tromsø Ha konkrete mål for hvordan Norge skal begrense utslipp, hvordan vi kan samarbeide med andre land for å begrense 
utslipp og hvordan vi kan nedbygge oljenæringen og satse mer på fornybar energi

16 Kreve flere miljøvennlige alternativer i butikker, sette grenser for plast, slutte å bore eller lete etter olje, spre mer 
kunnskap og engasjement. Gjøre det billigere å velge miljøvennlig. Og ikke minst vise at de bryr seg om fremtiden 
vår på kloden, ikke bare penger, for det har vi ikke bruk for uten et sted å bo.

15 Elverum Vi i Norge tenker for mye på å bevare jobbene til 100 vis av mennesker, ved å gjøre det glemmer politikerne all 
skaden de gjør mot miljøet. Den nye regjeringen vil bevare olje-gass industrien ved det sier de også at dem skal 
gjøre den mer miljøvennlig. Norge burde forhindre skadelige industrier, forske på ny teknologi og høre på samfunnet 
for å kutte ned klima forskjellene vi som et land lager.

17 Bergen Strengere tiltak som ikke rammer de fattige

17 Ålesund Vi har signert Paris avtalen der vi forpliktet oss til å kutte Norges utslipp med så og så mange prosent, men ut ifra 
det jeg hører på nyhetene vil det ikke være mulig for oss å nå det målet om vi fortsetter å planlegge oljeutvinning 
for framtiden. Jeg synes det blir dumt at vi skal kutte så og så mye når vi i det store bildet er et lite land med 
mindre CO2-utslipp enn si Russland og Kina, eller land hvor infrastrukturen er så dårlig at alt søppel hives rett i elva 
— kunne vi ikke gjort mye større forskjell med å bidra til løsninger der? Men samtidig kan vi ikke akkurat belære 
andre land om å bli flinkere på klima om vi ikke klarer å opprettholde vår egen ende av avtalen heller.  
Jeg hørte i en eller annen politisk appell at 100 selskaper står for 70% av verdens CO2 utslipp; hvorfor i alle dager 
har vi ikke gjort noe med dette? Som forbrukere har vi jo mulighet til å legge press på disse selskapene, har vi ikke? 
Vi må gro noen baller og tørre å legge ut reelle sanksjoner for de som bidrar mest til klimakrisen; både for selskaps-
toppene og oss selv.

18 Nordre Follo De må sette seg mer ambisiøse mål også må de faktisk jobbe for å nå de. Målene regjeringen (tidligere og nå) har 
satt er ikke gode nok, det holder ikke. Og når de løftene de kommer med også er tomme, så hjelper det jo ingenting. 
Politikerne må faktisk levere på de løftene de kommer med, vi lever i verdens rikeste land og har faktisk mulighet til 
å være et foregangsland. Politikerne prater om at det ikke hjelper at Norge alene gjør en endring, noe som stemmer, 
men hvis et land setter modellen, så gjør jo det det mye enklere for andre land å komme etter. Noen må gå foran å 
vise hvordan det skal gjøres, da vil det bli lettere for andre å komme etter, Norge har både mulighet og pengene til å 
gjøre dette. Hvis det er så sykt vanskelig å sette mål og utføre dem alene, så kan man inngå lokale avtaler da, 
hvorfor kan ikke Skandinavia sammen statuere et eksempel og legge press på andre land?
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13 Ålesund Plastposer. For å produsere plastposer slippes det ut CO2 og det er ikke bra! Vi i Norge bruker 750 milioner poser!! 
Vist alle hadde brukt posen sin en gang mer hadde vi spart 100 Milioner plastposer! Da sparer vi klimaet også. Vi 
må slutte med olje til vi finner en annen måte som er mer klimavennlig.

16 Narvik Høre på meningene til unge og tørre å gjøre tiltak som kanskje medfører risiko

16 Stoppe oljeletinga

15 Ålesund Jeg synes de snakker slt for mye dritt om klimaaktivister og enkelte parti som er for klima. Dette mener jeg setter 
dem i et dårlig lys og dermed vil folk som kanskje ikke vet så mye om politikk tenke at dette er noe negativt. Vi er 
nødt til å gi klimapolitikken flere farger, heller en svart og hvitt. De burde også sette realistiske mål, for det hjelper 
ikke å sette mål om å kutte halvparten av utslippene i norge, om man bare forventer at det gjøres av seg selv. 
Mindre snakk og mer handling. Vi trenger KONKRETE planer og i tillegg er vi nødt til å innse at vi ikke kan kutte 
utslipp uten å ofre noe, som for eksempel natur når vi snakker om vindmøller osv.

15 Ullensaker Den nye regjeringen har lagt i sine planer at de vil lete etter mer olje. Det er fint at de har bestemt for å la vær å 
røre områdene rundt Lofoten og Senja, men det er nok olje nå. De bør lete etter grønnere alternativer og heller 
satse på eksportering av fisk

15 Ullensaker Gjøre det billigere å være klimabevist. Og også å gjøre det enklere å være klimabevist

15 Søndre Land Oljepolitikken må endres. De kan også hjelpe land som ikke har økonomien til å kutte utslippene sine til å få mulig-
heten til p kutte utslippene sine

17 Kristiansund Jeg mener de som har makt i samfunnet idag må begynne å ta ansvar og ta mer drastiske valg når det gjelder å 
skulle minske klima krisen. Når jeg snakker om de som har makt i samfunnet idag, mener jeg ikke bare politikerne, 
men også influensere, forbilder og generelt personer med makt i nærmiljøene. Om de med størst makt og påvirkning 
endrer adferd vil resten av samfunnet slenge seg på.

13 Årdal Høre på oss unge!

16 Nes Satse mer på grønnere industrier, kutte ned på olje og bidra til mer kollektiv transport

17 Stavanger Prøve hardere å få me alle på en grunnleggende endring. Det nytter ikke at bare små deler av befolkningen tilpasser 
livsstilen sin, vi må få me alle hvis vi vil gjøre endring.

17 Lillehammer Tenke mer langsiktig og fokusere på å utvikle ny teknologi innenfor fornybar energi. Vi må utnytte det at vi er et at 
verdens høyest utdannede land og bruke denne ressursen for alt den er verdt.

14 Arendal bruke mer penger på forskning om klima, støtte hav og marine rydding og aktivt jobbe for å nå målene i parisavtalen

14 Vågå Tenkje meir på Bikbok lokatranaport

16 Arendal Vet ikke helt men jeg synes de kan stoppe de store fabrikkene som slipper ut masse gasser som ikke er bra. Også 
synes jeg de kan få butikkene til og produsere mere ting med mindre plast. 
Også synes jeg de kan bestemme at kommunene i landet skal ta ansvar for og holde det rent og ryddig og at vi 
kanskje kan rydde mer på stranda og i sjøen.

17 Høyanger Faktisk slutte å Leite etter olje og bruke mykje ressursa på å finne ut kva vi skal leve av etter oljen

18 Ringerike Samarbeide bedre med andre land, ikke drive med "symbol" politikk. Gjøre ting som faktisk fungerer, blant annet å 
plukke opp mer søppel fra hav og forske mer på å ta ut CO2 fra himmelen. Teknologi er nøkkelen! Så Norge må gå 
sammen med flere land og bruke flere midler på teknologiske løsninger, for å sikre en mer bærekraftig og langvarig 
løsning som kan fungere i mange år fremover. Vi burde også se litt mer på denne permafrosten, fordi hvis den 
smelter så kan metangass komme opp i atmosfæren og det kan bli katastrofalt.

18 Stjørdal Ta bedre vare på naturen, klimakrise=naturkrise, kartlegg ALL naturen i Norge, vær forbilder og foreslå ting befolk-
ningen kan bidra med, sett inn tiltak som begrenser flyging, forbedre togtilbudet, øk CO2 avgiftene, gjør det lønn-
somt å gjenbruke og finn på tiltak som reduserer matsvinn, ingen bryr seg om agurken er bøyd?? 
Gjør mer for Klima son å kutte utslippene,mer kollektiv istedenfor mer uviktige ting

15 Sandefjord De kan gjøre det lettere å ta miljøvennlige valg som å ta kollektivtransport, sykle eller gå. De kan også finne andre 
metoder enn fossilt brensel, sånn at utslippene kan gå ned.

16 Tromsø Jeg syntes det er kjempe teit at vi fortsatt pumper opp olje, noe som har store konsekvenser for klimaet. 
Jeg syns også at det er dumt at vi ikke har jernbane lenger opp enn til Fauske. Hvis jeg hadde hatt tog tilgjengelig 
så hadde jeg sluttet å ta fly til steder med jernbane, både på grunn av klima, men også flotte turer.
Jeg syntes også at Norge bør investere mer i fornybar energi som sol og vinn, og investere i hydrogen produksjon 
over olje.

14 Oslo Ta fremtiden vår på alvor og våge å bli upopulær/ ta et standpunkt selv om man mister velgere. Våg å gjøre de 
tingene vi vet må til, og holde løfter til barn og unge.

16 Østre Toten Innføre kildesorterings stasjoner rundt i hele landet, gi mer støtte til personer som starter opp bærekraftige bedrif-
ter

16 Østre Toten 1
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14 Kristiansand de burde hente mindre olje fra havet, mindre ting som er lagd/pakket in i søppel, slutte å selge mat med palmeolje 
i, hente mindre fisk fra havet og sånt.

18 Asker - Avvikle oljenæringen
- avskaffe det økonomiske systemet til fordel for felles eierskap av produksjonsmidlene
- føre ett grønt skifte hurtigst mulig
- redusere kjøtt og meieri produksjon

16 Østre Toten Vet ikke

16 Oslo Slutte å lete etter olje. Være konsekvente og bestemte. Ikke noe populistisk eller ’usikkert’. BESTEMTE svar og tiltak

16 Østre Toten Sette inn regler så man faktisk MÅ gjøre tiltak, hvis ikke så gidder ikke folk å gjøre noe

17 Østre Toten Vet ikke

17 Ringerike Det hjelper ikke å ta vekk plast forid det er masse i havet og fisk dør

18 Drammen Vi har de aller beste forutsetningene til å ta kraftig grep, likevel er vi veldig passive særlig i forhold til oljen

19 Fredrikstad jeg vet ikke

18 Østre Toten Finne mindre olje

19 Lier Sette inn flere konkrete tiltak som MÅ gjøres, slik at man ivaretar bærekraftsmålene og strategisk jobber mot å nå 
dem!

13 Lillehammer Kutte ut leting etter olje, jobbe for å finne flere bærekraftige løsninger, bygge mer kollektiv transport og ikke selge 
like mye mat som slipper ut for mye klimagasser.

17 Østre Toten De må ha en bedre plan på hvordan de skal begrense det, ikke bare at de skal det. Nesten alle partiene sier de skal 
gjøre det men fåtallet har en plan på hvordan

18 Brønnøy Kutte ut symbolpolitikk og sette inn støtet der det gjelder. Gå vekk fra en forbruksbasert økonomi og over til noe mer 
bærekraftig.

14 Sunnfjord Dei kan sette opp fleire ladestasjoner i heile Norge slik at fleire kjører elbil.

19 Bergen vi bør fortsette å lete etter olje, men på en mer bærekraftig måte. og jeg lurer på hvordan vi kan få en av de kal-
deste vinterene hvis jorden brenner

15 Klepp Legge press på andre land

16 Gjøvik ?

17 Eigersund Jeg vet ikke helt hva de gjør og hva de ikke gjør

17 Oslo Full stans i oljeleting, redusere utslipp av klimagasser betraktelig, bidra til å gjøre det enklere å leve klimavennlig 
(på en sosial måte) og gå fra ord til handling!

14 Sunnfjord Veit ikke

14 Oslo Kan bli flinkere med å bruke mer papir/papp istedenfor plast, satse mer på gjenbrukbar energi og ikke øke oljeleting

17 Lunner Ta klimaendringer mer på alvor, slutte å lete etter olje, anerkjenne Norge sitt ansvar, kutte egne utslipp, hjelpe 
andre land å kutte utslipp, ikke legge ansvar over på enkeltmennesker

17 Bømlo Legge opp til fleire bærekraftige løysningar og ordningar som gjer at det blir lettare å velga dei mest miljøvennlige 
alternativa. F.eks. Gjer ulike bærekraftige varer og tjenester billigare enn dei som er skadelige for miljøet

15 Oslo de kan engasjere og inkludere unge mennesker mer. de kan gjøre det til hovedprioritet. også begrense oljen eller 
slutte helt med den.

19 Bergen Utrede bygning av kjernekraftverk i Norge,

17 Oslo Regjeringen burde starte med å fase ut oljenæringen, det er noe de egentlig burde gjort for lenge siden. Vi vet at 
fossile brensler er klimaverstinger, men Norge velger fortsatt å tjene penger istedenfor å passe på at kloden er 
levelig til videre generasjoner. Regjeringen burde gjøre det billigere med kollektiv transport, satse på tog og elferger 
istedenfor vei og være enda strengere med bruken av plastikk i blant annet matvarebutikker.

16 Drammen Jeg vil at de skal bruke mere penger på overgangen mellom å gå fra ikke fornybare energikilder til fornybare energi-
kilder.

17 Ålesund - Slutte å lete etter mer olje og være et forbilde for andre land.
- Satse mer på kollektivtransport. Endre NTP og skrinlegge ferjefri E39.
- Verne mer hav- og landområder.

17 Nittedal Tenke langsiktige skikkelige løsninger istedenfor for eksempel bare å bannlyse sugerør. Heller invedtere i et bedre 
tilbud av søppelkasser

19 Bærum Viktig å sørge for god økonomi for alle i Norge

15 Fredrikstad Ta på alvor at dette er en reell krise

14 Sunnfjord ta meir drastiske tiltak



53

VEDLEGG U-REPORT

16 Trondheim For eksempel slutt med oljeleting.

13 Lørenskog Høre mer på hva etterkommerne sier aka oss unge. Vi har gode ideer og sammen jobber vi bedre. De før oss har 
ødelagt verden, og vi må fikse det. Det minste de kan gjøre er å høre på oss.

17 Ullensaker Legge mer fokus på miljøet i hverdagen

17 Sykkylven Fokuserer på feil ting. Om dei hadde faktisk brydd seg og ikkje berre gjort akkurat nok for å ha folk med seg hadde 
det blitt betre

16 Oslo vet ikke

16 Oslo Få plastposer pantemaskin. Flere ville ha pantet dem å ikke bare hive dem vekk

16 Oslo Kanskje vis de hadde vært like gode til å snakke om klimaet som de er med corona. Sånn som på vg der man har 
masse statistikk om korona. Kanskje man kunne gjort noe av det samme med med klimaet.

16 Oslo Jeg vet faktisk ikke?

16 Oslo Mindre plastikk, vi har startet men de er fortsatt en stor jobb å gjøre.

16 Oslo Jeg vet ikke helt hva de kan gjøre bedre, men alltid kan man forbedre seg

15 Oslo De kan ta større tiltak, slutte å lete etter olje, osv.

16 Oslo - Man kan for eksempel minske bruken av plastposer  kanskje man produsere en pose som er litt dyrere men tåler 
mer. Slik kan man bruker den samme posen flere ganger og dette vil på sikt bli mer miljøvennlig.  dette kan man 
kalle for Oslo prosjektet for eksempel. Jeg har selv gjort dette da jeg var i Frankrike og det fungerte veldig bra og 
det var noe de fleste fulgte

17 Oslo Papp poser i butikk, pante mulighet på Svalbard, andre alternativer til hva man kan ha frukt og grønnsaker i, bot til 
butikker som kaster klær og mat

15 Oslo Skjønne alvoret

16 Oslo Bry oss mer om klima enn penger

17 Oslo sette tiltak

16 Oslo Fokusere på bærekraftige løsninger og faktisk utføre de

17 Oslo De kan få opp flere vindmøller og sånn

15 Sveio Vet ikke helt egentlig

17 Lillehammer For å begrense klimaendringer trengs det et omfattende internasjonalt samarbeid. Norge kan ikke gjøre dette alene. 
I tillegg fokus på mer miljøvennlige transportalternativer (f. eks hydrogenbiler) og kollektivtransport. Det er også 
viktig å utgjevne økonomiske forskjeller i samfunnet så alle har råd til å velge miljøvennlig!

17 Oslo gjøre det mulig for fremtidige generasjoner å ha et godt liv som vi har nå bærekraftig utvikling. Men det betyr at vi 
må fortsette med oljeboring hvis vi vil opprettholde den levestandarden vi har nå.

17 Sunnfjord Meir drastiske tiltak

15 Gildeskål De kan prioritere klima og miljøtiltak. Lytte til kravene til miljøengasjerte og omsette det til praksis. Jobbe får å nå 
bærekraftsmålene.

15 Sandefjord Jeg føler at de bare snakker om å begrense klimaendringer, men det skjer aldri noe. Eneste jeg merker at at bensin-
prisen går opp. Og det er ikke nok. Synes også at mange av de politiske partiene ikke har noen konkrete tiltak

13 Bodø De kan slutte å lete etter olje.

17 Nærøysund veit ikke

15 Nittedal komme med flere lover mot klima

16 Øvre Eiker X

15 Molde Konkrete, reelle endringer som har ekte påvirkning.

15 Nordre Follo Klimapolitikken i den nye regjeringen er ikke bra nok for at klimaet skal bli bedre

17 Sør-Varanger De må være strengere, gjøre større endringer. Resirkulering burde bli innført på alle offentlige institusjoner som 
skoler.

16 Eigersund Usikker, fokusere enda mer på grønne arbeidsplasser og få vekk oljen. Innføre resirkulering i alle offentlige bygg. 
Rapportere alt klimafotavtrykk i landet og jobbe for å forminske det. Jeg vil være anonym

16 Karmøy .

15 Tysnes Gjøre konkrete endringer som er positive for klima.  
Lage avtaler med andre land som gjør at de skjerper egne tiltak. 
Hjelpe befolkningen med å informere om hva man kan gjøre som enkeltmenneske.
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18 Fredrikstad Behandle krisen med det alvoret som er nødvendig, erklære klima- og naturkrise, innføre strengere tiltak og 
begrense det ekstreme vekstsamfunnet med unødvendig overflod. En konkret, radikal, men rettferdig utfasing av 
oljeindustrien.

18 Ringsaker Større fokus på at klimaendringene skjer nå, ikke bare fokusere på hva som kommer til å skje

15 Færder Fokusere mer på fornybar energi! Sol, vind og kjernekraft også. Og stoppe leitinga etter ny olje

18 Oslo Lage en konkret plan og få en felles definisjon på hva bærekraft er for noe

19 Oslo Kutte ned på mange ting

15 Lillehammer Begyn å tenk på hva Kina gjør og hjelp de, Norge har det mer enn miljøvennlig nok

17 Tønsberg Stanse leting etter olje, og plassere klimaskammen der den hører hjemme, nemlig hos de store selvskapene. Det må 
gjøres billig å velge miljøvennlig, og pengene på prioriteres annerledes.

16 Levanger gjøre det enklere å kjøpe varer uten plastemballasje (spesielt matvarer), stoppe masseprodusering av dyr og heller 
sette opp prisene på kjøtt eller no

15 Nittedal Roe ned på borring etter olje og fokusere på menneskeskapte klimaendringer bade i samfunnet men også i hjem-
mene

15 Nesodden Tørre å ta upopulære valg. Gi slipp på olja. Mindre prat, raskere handling. Bygge ut jernbanen, skrinlegge store vei-
planer, gjøre kollektivtransport mer tilgjengelig utafor byene. Forbi sjødeponi

17 Moss Pass

17 Ringsaker Vet ikke

17 Kviteseid Gjøre realistiske ting som hjelper, og som ikke slår hardt om enkelte, og finne løsninger som funker, isteden for korte 
gjennomtenkte ideer som gjør til at vi gjør det vi må for å få det som vi vil

17 Malvik Lage en ordning for å selge brukte klær billigere og regulere fast fashion. Lovfeste ansvaret hver enkelt klesprodu-
sent har på å ta inn klær som er ødelagye til reparasjon og resirkulering når de er slitte

18 Nærøysund Stanse oljeleting, gir mer midler til å utvikle grønne alternativer, få det inn i hverdagen til folk flest

19 Seljord Høre på de som kan det

16 Oslo Ha politikk i tråd med bærekraftsmålene. Og tørre å vedta og stå for politikk som kanskje ikke er det mest lønn-
somme på kort sikt, men som er det beste og riktigste. F.eks. Fase ut oljenæringa, si nei til utdeling av nye oljelis-
senser og heller satse på tog og klimavennlige alternativet samtidig som man gjør det klimafiendtlige dyrere. De bør 
også gi mer penger til klimabistand i andre land.

18 Drammen Satse mer på grønne arbeidsplasser og øke folkets kunnskap om klimapolitikk og klimaendringer

13 Bergen De må komme med løsninger. Det de kommer med nå er for svakt og skape ingen trygghet i fremtiden til oss 
ungdom. Ta valg som faktisk hjelper, ikke sett opp bensin prisen eller flere bompenger.

17 Larvik Gi mer fokus på store miljøvennlige endringer i samfunnet kontra små ting som litt dyrere drivstoff og å forby 
engangsplast.

13 Sokndal Høre mer på forslag fra unge

18 Bodø STØRRE fokus på bærekraftig utvikling, grønn industri, kollektiv transport, og avslutningen av oljeboring. det er også 
viktig at de unge blir opplært til å ta vare på kloden.

17 Skien Høyere bompengeavgift for dieselbiler, stoppe oljeboringen (!!) og passe på å hjelpe land som er i krise - når de er i 
krise.

17 Trondheim Generelt satse mer på miljøvennlige løsninger innen forskjellige områder, og etter hvert slutte å lete etter ny olje

15 Sula De må begrense utslipp av CO2 uten å gjøre det dramatisk. Med å gjøre det vil de bare få folk til å ikke stemme på 
dem i valg

14 Rana De burde generelt gjøre mer og de burde gjøre gode valg.

14 Rana Ta mer hensyn til dyr og mennesker

17 Molde De må begynne å LYTTE, både til ungdom, forskere og klimaforkjempere. Oljeutvinning er ikke forsvarlig lengre - vi 
må begynne å fase det ut!

18 Oslo Billigere muligheter for å ta et miljøvennlig transport

18 Oslo Vet ikke

17 Oslo Usikker

18 Oslo Sørge for mindre avfall og opplyse folk bedre, invistere mer i bærekraftige løsninger, feks vindkraft, og kutte ned oljen

18 Oslo For gunstig å kjøre bil kontra kollektivt

18 Oslo Legge mer tid og penger på  å stoppe klimaendringene

18 Bamble Føler man må finne en bedre løsning på oljen og FAKTISK BRUKE DEN I PRAKSIS.
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17 Oslo Vet ikke

18 Oslo Sette bedre mål og gjøre en drastisk endring og ikke langsiktig

18 Oslo Minske utslipp

18 Oslo Fullføre kravet

18 Oslo komme mer sterkere tiltak, og gjøre folket mer oppmerksom på hva som vil skje hvis de ikke følger målene

18 Oslo Vet ikke

16 Oslo De må ta Norge ut av Olja og ordentlig starte en ny grønn omstilling. De må også forstå alvoret og at de ødelegger 
for de neste generasjonene ved å ikke håndtere denne krisa så mye som den må gjøres.

18 Oslo Jeg kan ikke si hva de kan gjøre bedre fordi de gjør allerede godt job

17 Tønsberg Komme med tydeligere informasjon. Ha klarere mål som er lette å tolke og mulige å gjennomføre. Ta ansvar for 
egne handlinger og ikke nøle med å sette i gang tiltak

16 Ulstein KUTT OLJEHENTING. avskaff kapitalistiske tankar fordi klimaendring er eit DIREKTE resultat av kapitalisme. Ta 
dokke sammen, små ting hjelpe ikkje.

18 Moss Det eneste vi hører om er at de snakker om grønne arbeidsplasser, grønn utvikling, «det grønne skiftet», men det er 
så lite som faktisk blir gjort og gjennomført. Jeg tenker at man bør ha dyrere avgifter på fossilt drivstoff, bedre til-
rettelagt for at man skal kunne kjøpe- og kjøre elbil, fase ut oljeletingen og gjøre det enkelt å velge grønne valg.

15 Arendal Flere tiltak

18 Nordre Land Flere tiltak fortere

17 Oslo ->kutte ned klimautslippene 
-> tenke miljøvennlig
-> gjøre det lettere å kjøre el bil ved at det burde vært mindre utgifter, gratis ladere/lave priser for strøm, stor til-
gjengelig for el-bil ladere
->burde ha større tiltak og mer konsekvenser for om man ikke tenker miljøvennlig, det vil si at de/den menneskene/
bransjen som kanskje er med på forbruk burde få straff i en form som igjennom å betale ekstra utgifter, med skattw-
avgidt ->ikke spar på Oljefondet bruke det til å gjøre Norge mer klima vennlig og bygge noe som kan bidra til å for-
sterke den norske økonomien som Oljefondet gjør i dagens samfunn

17 Oslo Gjøre mer for klimaet generelt på alle områder

17 Kristiansand Ha mere fokus på det i skole og samfunnet. Lære og dele kunnskap på en enkelt og verdig måte

17 Drammen Klimapolitikken vår handler bare om oss selv. Vår olje, våre biler. Ingen snakker om faktiske løsninger. Klimakrisen 
handler ikke om at det blir oversvømmelser i Norge. Det handler om at millioner av mennesker i Asia og Afrika 
kommer til å bli utryddet, og millioner av fattige mennesker i U-land kommer til å sulte i hjel. Hvis vi ofrer vår 
velferd, pleier vi bare samvittigheten vår, det er ikke sånn vi vil lykkes i å begrense menneskelig lidelse. Vårt bidrag 
burde være teknologi, krisen må løses på flere måter enn å bare kutte utslipp. Vi må hjelpe U-landene med vår tek-
nologi og bistand til å utvikle mer klimavennlige økonomier, vi må forstå at klima er globalt!

16 Sandnes Lage strengere tiltak som alle må følge

18 Tolga Generelt gjøre flere og større tiltak, og effektivisere tiltakene

14 Bærum Jeg synes vi skal slutte å lete etter olje

19 Bergen De kan ta SV inn igjen i regjering og la de bestemme, miljøpolitikken deres er best

19 Siljan Bedre søppel sortering

18 Haugesund faktisk gjøre en innsats for å utvikle grønn energi

19 Vadsø Slutte å lete etter olje. Slutte å bore etter olje. Slutte å forbrenne olje. Ta kontroll over det frie markedet som ikke 
vil kunne løse klimakrisa.

17 Arendal Legge mer til rette for å kunne ta miljøvennlige valg i hverdagen, og gjøre det vanskeligere å velge det som er 
mindre miljøvennlig! Også ta større standpunkt og klare å ta vanskelige valg

17 Oslo Ta klimaendringene seriøst og prioritere det. Ikke bare politikere, men alle store mennesker i samfunnet. Penge som 
vy brukte på å endre navn fra NSB kunne renset all plastikk i havet, det et sykt useriøst

16 Alta Faktisk gjøre store tiltak. Slutte å bry seg om kortsiktig popularitet før valg ved å love ting de ikke holder og sette 
seg store tydelige mål

14 Oslo Norge er en klimaversting. Både ny og gammel regjering ønsker å fortsette å lete etter olje, noe som vi vet at vi må 
slutte med for å nå FNs klimamål. Vi er et stort, sterkt og rik land, vi kan stå fremst i innsatsen for klima.

15 Drammen Gi bot til de som forsøpler. Lover og straffer for de som forsøpler eller gjør andre skadelige ting for miljøet. Redusere 
nedskogingen, og plante fler trær. Selge mer miljøvennlige produkter i Norge—> MINDRE PLAST

15 Karmøy Vet ikke

16 Bodø Faktisk kutte, og ta ansvar på et globalt nivå
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19 Nordre Follo Det er vanskelig å si når alt henger sammen. Vi har bare en viss mengde penger, og om vi skal bruke mer på noe, 
må noen få mindre. Noe som alltid blir et ramaskrik. Men kansje å bygge ut nye fornybare energikilder, typ flere 
vindmøller, vannstasjoner og potensielt atomkraft

14 Hamar jeg vet ikke

14 Hamar få litt strengare tiltak når det kommer til plast og søppel. Få folk til å kaste søpla si og få litt føler søppeldunker ute

13 Hamar få flere søppeldunker, å få fram tema mye bedre for at folk skal skjerpe seg

18 Bergen Syntes at de som bryr seg og jobber for et bedre klima burde blitt mer belønnet slik at andre kan få lyst å gjøre det 
samme. Jo flere jo bedre☺️

17 Eidsvoll De bør forhandle med andre land og gjøre tiltak i Norge som IKKE går på bekostning på menneskers økonomi.. Feks 
drivstoffprisene, at de økes kommer bare til å skape problemer i form av at man ikke kommer seg tur retur jobb og 
barnehage.. kollektivtrafikken er for dårlig for å takle det presse

15 Vestre Toten Vet ikke

14 Hamar de kan f.eks stopp like mye ved å ha søppelkasser i flere steder enn 1 søppelkasse per 500m

16 Eidsvoll vet ikke

16 Stavanger Vi kan kutte ned klimautslipp ved å få enda bedre kollektiv transport og slutte å lete etter olje

15 Sarpsborg Vet ikke

13 Oslo Jeg synes at det skap bli satt inn større klimavennlige tiltak. For eksempel å slutte med olje og satse mer på kollek-
tiv trafikk. Klimaendringene skjer nå, og hvis vi ikke handler blir konsekvensene verre enn de hadde blitt hvis vi 
hadde handlet.

16 Bergen Usikker. Et helt grønt Norge er ikke lett uten at de rike klarer seg og de fattige blir fattigere, eller at alle blir fatti-
gere

17 Midt-
Telemark

Gjøre det lettere å velge de beste alternativene, for eksempel i forhold til matvarer.

15 Østre Toten Idk

18 Bergen Ikke åpne for nye oljefelt, og ut fase den allerede eksisterende oljeutvinningen.

17 Haugesund Faktisk gjøre det de sier de skal gjøre.

18 Lier Øke tilgjengeligheten og redusere prisene på bærekrafig og særlig veganske matprodukter. Reklamere for gjenbruk. 
Innføre matkastelov for butikker. Internasjonale samarbeid. Legge en plan for hvordan vi kan erstatte oljenæringa 
uten å etterlate mange arbeidsløse

19 Oslo Ikke bore etter mer olje

17 Vestby Støtte gjenbruk. Ikke bare gjenvinning og kildesortering av søppel, men også produkter som kan gjenbrukes som 
gjenbrukbare flasker, lage en stor rabatt for å kjøpe refill poser istedenfor å kjøpe en hel ny flaske, dette går ikke 
bare for såpe, men sjampo, melk etc. Støtte norske og lokale produkter, som å ha flere markeder i byer hvor de har 
lite tilgang til lokale gårder. Ikke la familier som ønsker å gi barna deres havremelk på skolen betale ekstra, fordi 
tine har monopol på skolemelktilbudet. Bringe hverdagslige produkter som man kan kjøpe i gjenbrukbarform i mat-
butikker, som beewax sheets som erstatter plastikkfolie, vaskemiddeltabletter som gjør at man gjenbruke sprayflas-
ker, klesvaskmiddel som kommer i gjenbrukbar flaske/innpakning som ecoegg eller ha tabletter som kommer i en 
lett resirkulerbar innpakning. Normalisering av å kjøpe godteri og frukt i gjenbrukbare poser/glass/bokser (normali-
seres gjennom reklame og salg av gjenbrukbare poser i butikken), gjenbrukbar bakepapir i butikker, generelt refill! 
Og mer støtte på grønn mat, f.eks ha mandager hvor man får tilbud på grønnere matvalg. Investere mer i offentlig 
transport som går på grønn energi. Gjøre det billigere å ta tog fra Oslo til Trondheim, så tog tar lengre tid, men er 
billigere, mens fly til

15 Bergen Slutte å finne nye steder å bore

16 Østre Toten Sette i gang flere betydelige tiltak. Det de gjør nå er ikke nok for p stoppe klimaendringene

14 Sunnfjord Strengere regler for plastbruk og forsøpling

14 Karmøy Heller satse på grønne arbeidsplasser isteden for olje

17 Østre Toten strengere oppfølging

17 Kristiansand Gjøre ting kjappere

16 Lørenskog Legge en plan for å trappe ned oljeletingen og finne nye arbeidsplasser fortere kanskje, om ikke de har gjort det 
allerede. Kan ikke så mye om dette

17 Indre Fosen De kan sette en sluttdato på oljeernæringen

18 Bærum Kutte ut alle tiltak for å begrense klimaendringer fordi de er naturlige og det er ikke noe menneskene kan gjøre med 
det

15 Indre Fosen Gjøre det enklere/lettere å velge miljøvennlig.
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18 Asker Stoppe leting av olje og gassfelt, begynne avvikling av olje og gassfelt og satse mer på vindkraft

17 Lillehammer Mye forskjellig

15 Båtsfjord Bedre ku-mat, bytte ut drivstoffet til de dårlige fabrikkene og mer miljøvennlig transport

18 Drammen Vi må stoppe med olje produksjon, ikke bare leting. Vi må begynne med atomkraftverk. Det er miljövänlig og det er 
bærekraftig. Sats mere på kollektivtransport og gjør det vanskeligere å kjøre bil, alle må ha tilgang på buss slik at 
det ikke er en unnskyldning for å kjøre. ikke lag nye motorveier med 120 sone. (Selv om det kommer til å irritere 
store deler av landet)

16 Melhus Den nye regjeringen gjør har mange gode planer, men skal vi omsette oss til en grønn hverdag må det lønne seg for 
lommeboka. Hvis ikke går ingen med på det.

17 Ålesund vet ikke. det er nok veldig vanskelig å utføre visse tiltak

15 Kristiansand De kan kutte ned på bruken av fossil energi, og heller satse på mer bærekraftige alternativer. Det hadde sikkert vært 
effektivt å gi alle en flykvote hver; altså hvor mange ganger man kan fly på et år. Som et klippekort, nesten.

15 Kristiansand Tror de burde gjøre noe med det som forurenser mest: olja. Utfasing av olja og satse på fornybart. Og satse på kol-
lektivtrafikk i stedet for fly. Gjøre det enklere å leve, spise og transporteres miljøvennlig. Ja til nye løsninger

19 Lørenskog Alt egt, lage bedre kvoter og lover/regler på ting som skaper store klimautslipp

17 Bergen lavere pris på kollektiv og generelt å minske CO2 utslippene

14 Sunnfjord Må ha mål/tiltak som er overkommelige og som alle kan bidra med. Ein må løyse denne krisa saman

16 Asker Gjøre det lettere å velge grønt. Bedre kollektivtilbud, billige med sunn mat osv.

18 Nannestad Fase ut oljeutvinning

13 Drammen de kan korte ned på utslippene sine

14 Sunnfjord Vet ikke

16 Øygarden Mer fokus på fjerning av plast i natur, bedre alternativer til materialer som plast og mer penger invistert i forskning 
og oppfordring til innovative løsninger for klima f.eks bærekraftig energi alternativ.

16 Lillestrøm Jeg skulle ønske klimaendringene var høyest prioritert. Dette er en såpass stor krise at bare alt er bra nok. De må 
gjøre alt. Alt i sin makt.

13 Øygarden Føler ikke at det har skjedd så masse endringer de siste årene, noen ting de kan gjøre er å 1) Redusere utslippene 
bedere 2) siden Norge har en av de beste olje industrier for miljøet burde vi hjelpe andre å få det 3) mer fornybar 
energi, så de burde satse mer på fornybar energi en ikke fornybar energ

15 Oslo Større endringer som krever mer mot. Pluss ikke få norsk olje til å virke mer miljøvennlig enn andre land sin olje. 
Ingen olje er miljøvennlig

15 Lillestrøm De kan slutte å pumpe opp olje. Gjøre slik at det blir lettere å ta kollektivt transport sånn at folk ikke trenger bil. 
Gjøre medborgere obs på hva de selv kan gjøre for å forbedre klimakrisene, som for eksempel kjøpe bærekraftige 
produkter, resirkulere, gjenbruk osv.

13 Klepp De kan kanskje stenge ned mye av olje, hjelpe andre land til å ikke være avhengige av gass og olje, mer kollektiv 
stransport og mye mer

14 Sandefjord Usikker

15 Lier Jeg syns ideer som hvit asfalt burde tas i bruk. Svart asfalt absorberer for mye sollys, i hvertfall når så mange nye 
veier bli bygd, og hvite poler smelter. En annen ting som land som Colombia for eksempel har hatt i bruk veldig 
lenge er tidspunkter til biler basert på skiltnummeret. Altså, det er åå en måte tidsplan der biler basert på det siste 
nr på skiltet rullerer på ulike tider. Dette gjør at folk må ta mer kollektivtransport og at gatene blir mindre trafikkerte.

17 Lillehammer De må gjøre det mer lønnsomt å produsere fornybar energi i Norge, og stoppe med olje. Å drite i  hva folk synes om 
at de bygger vindmøller i naturen.

15 Lund forske mer på mer effektive vindmøller og mer miljøvennlig olje og gass produksjon. flere vindmølle felt på havet og 
på land. forbedre vannkraftproduksjon og øke produksjon. selge «strøm som er til overs» fra vann og vindkraft. satse 
mer på elbil og få bygd mer effektive veier som hjelper med kortere kjøretid som igjen gjenspeiler med co2 utslippet 
fra en bil.

16 Bodø Fokousere mer på fiskeri oh havnæringen

16 Færder Stoppe med det de vet er en skade for klima, og prøve å finne en annen løsning på det hvis de synes det er vanske-
lig å stoppe det som gir skadet for klima. Altså de som levde for mange mange 1000 år siden levde bra uten det 
som skader klima i dag.

17 Trondheim Kan ikke noe om politikk til å svare

15 Oslo Slutte å lete etter olje. Skuffende at Norge i tillegg driver med lobbying til verdens beste klima forskere for å influ-
ere hva de sier om klima. Sett barnas fremtid fremfor økonomiske interesser

14 Lærdal Prioritere det mer
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13 Selbu Gradvis senke olje og gass produksjon.

17 Asker Vet ikke

14 Nes Bedre tiltak

16 Østre Toten Kutte ned kjøttforbruket, ha strengere regler for produksjonen av klær og ting vi som forbrukere for kjøpt her i norge, 
og bidra til at skolene kan ha mer kjøttfrie valg i kantina

18 Oslo Vi som er et av de rikeste og lykkeligste landene i verden må ta på oss mye mer ansvar for å redde klimaet. Jeg 
synes politikerne alt for lett feier de store problemene bort med at lille Norge ikke kan gjøre en forskjell uansett, og 
at det som faktisk gjøres ikke er nok. Det går alt for sakte! Vi må slutte å lete etter ny olje, og heller investere i for-
nybar energi. Også må kortreist mat med lavt klima-avtrykk bli billigere, mens luksusflyturer burde få myye høyere 
avgifter. Og jernbanen og andre miljøvennlige alternativer må forbedres og gjøres billigere så det er enkelt for folk å 
komme seg dit de skal på en miljøvennlig måte.

19 Lillestrøm Billigere kollektivtransport, så man velger det. Mindre svinn overalt

19 Bodø Satse mer på fornybar energi slik at vi kan produsere ett større overskudd av elektrisk energi vi kan selge til naboer. 
Kunne også satset mer på kjernekraft og andre fornybare teknologier vi kan bruke selv å selge til andre

16 Volda Verne meir natur, redusere klimautslepp, plante meir skog, borre mindre etter olje

17 Lillestrøm Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å bli nå som vi har fått ny regjering, men når høyre og Frp satt i regjeringa 
så jobbet de ikke veldig mye for å stoppe oljeutvininga og selvom de sa de gjorde det så lette de fortsatt etter nye 
oljeplattformer som dermed gjør at det ikke betyr noe hvis vi fjerner en annen eller bare fjerner litt støtte fra en 
annen oljestasjon. Vi burde også få mye billigere kollektiv trafikk, siden den er altfor dyr nå til at noen har lyst til å 
ta den og kollektiv trafikken burde bli bedre for de som bor på landet fordi det vil føre til mindre bruk av bil og 
private kjøretøy, som da når mange slutter å kjøre private kjøretøy vil klima utslippene gå veldig ned.

13 Eigersund Vet ikke

17 Bærum satse på å stoppe leting etter olje

17 Bergen D må innse at klimaendringen kommer raskere en d tror

17 Enebakk Være mer konkrete og legge en god plan

17 Sandefjord Jeg syns vi burde stoppe å lete etter mer olje

16 Sunnfjord Dei må gjere meir for naturen og tenke meir bærekraftig

13 Gloppen Jeg syns de kan avvikle oljeutvinningen for fult og heller satse på en grøn aktiv næringspolitikk. Norge burde produ-
sere mer havvind, solenergi, grøn skipsfart, karbonfangst og -lagring, og energieffektivisering.

16 Lillestrøm De kan sette flere klimakvoter, gjøre det dyrere med bensin

15 Lyngdal de gjør for lite for å forminske co2 utslippet i norge

16 Os 🤷☺

16 Porsgrunn Bruke mer penger på forsking og utvikling av grønn energi.

14 Oslo Stoppe leting etter ny olje, og satse på fornybar energi. Billigere kollektiv transport, og høyere avgifter på fossilbil 
og fly.

17 Lund De kan faktisk begynne å prioritere noe av det viktigste. Klimakrisen handler ikke bare om at vi ikke får en jord å 
leve og trives på, men det går så mye utover andre land som allerede sliter! De burde høre på oss unge og faktisk 
bry seg, kutte ned på oljeproduksjonen og oppfordre til en mer bærekraftig livsstil, gjøre det lettere å velge kjøttfritt 
og ha høyere toll på varer for draktene skyld

17 Sandnes Masse vannkraft

19 Trondheim .

16 Sola De kan investere mer i målene og samarbeide mer med andre land, de kan stoppe utbygging av vindmøller fordi de 
er ikke mer miljøvennlige. De kan satse mer på grønn energi og bli inspirert av andre land som har enklere og bedre 
løsninger. De kan se på det landet som har allerede nådd sine mål om klima, ikke være ignorante og lære mer om 
konsekvensene for ja, du kan være rik og ha masse penger, men hvis planeten fungerer ikke og unnskyld språket,  
går rett til helvete så er det ikke vits å ha penger fordi da er skaden allerede gjort og du kan ikke flykte. De kan 
investere mer i sortering og bli inspirert av land som Sør- Korea,  Japan, Østerrike osv og få selskapene til å skjerpe 
seg og ta ansvar med plastikk og forbruk siden det er de som utslipper mest og ikke enkeltmenneske. De kan gjøre 
målene som de har lovet og ikke være typiske politikere som lover og lover, men gjør ikke noe. Så klart er det ikke 
enkelt og lett, men hvis man virkelig satser og gjør det skikkelig så vil det det bli bedre resultater. De kan stoppe å 
kutte ned treet og natur rundt i landet bare på grunn av blokkering av idyllisk utsikt som blir dekket av natur og treer.

15 Bergen De kan gjøre det billigere å handle bruk. Fretex er ganske dyrt nå for tiden. Ta mer hensyn til naturen, og ikkje bygge 
unødvendig store hytter. Slutte å lage vei nye plasser når den gamle veien fortsatt funker. Kutte ned i oljen. Gjøre 
det dyrere å forbruke unødvendig. Gjøre det strengere å resirkulere, eg kjenner folk som ikkje gjør dette, og de 
slipper bare unna. Gjøre det billigere å reparere ting istedenfor å kjøpe nytt. Sette høyere krav til andre land vi får 
varer fra
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14 Vegårshei Slutte å legge skylda på individueller mennesker og forbrukere og heller gjøre noe med lover når det gjelder produk-
sjon av f.eks. klær som er en stor klimavørsting. Og gi store regninger til bedrifter, firmaer og kjeder som forurenser 
mye enten om det er direkte som lokalfabrikker eller indirekte som fast-fashion butikket

17 Grimstad Gjøre tiltak på kommunenivå, og passe på at de blir fulgt, følge opp med kommunene godt liksom

14 Kristiansand De bryr jeg ikke en dritt, bare masse om penger

19 Ringebu Investere mer i grønn industri og energi for å gå gradvis erstatte oljesektoren

16 Grimstad Gjøre det lettere for folk å gjøre små grep for klimaet som billigere busser, dyrere drivstoff og bompenger, billigere å 
kjøpe norske produkter enn utenlandske. Og bruke penger og ressurser på å finne fornybare energikilder og gjøre 
Norge grønnere

17 Oslo Øke CO2 avgift. Investere i fler grønne arbeidsplasser og fornybar energi.

14 Nærøysund Begynne å gjøre noe istede for og bare sei det

14 Nærøysund idk

14 Nærøysund Vet ikke

14 Nærøysund Ønsker at vi bruker mere fornybare energier

14 Nærøysund stoppet klima gass

15 Nærøysund 3

14 Nærøysund Bruke mer fornybare kilder, og forminske CO2 utslipp

14 Nærøysund Begrense å kjøre bil hvis du ikke trenger og bruke mindre plast og resirkuler mer

14 Nærøysund Vet ikke

14 Nærøysund Prøve å kutte CO2 utslippene mer enn nå. Og vi må bare

14 Nærøysund Prøve å begrense CO2 utslippene mer, og satse mer på fornybar energi.

14 Nærøysund Gjøre d enklere å ta kolektiv transport, hogge ned mindre skog, del ut mindre plastposer i butikken, gjøre el bil bil-
ligere, bygge flere togbaner så mann kan ta tog til flere plasser i landet.

14 Nærøysund Gjøre det enklere for barn/voksne å ta kollektiv-transport!  Hogge mindre skog! Korte ned på de massive utslippene 
til store anlegg! Slutte å dele ut plastposer i ulike butikker osv.

13 Nærøysund Vet ikke

13 Nærøysund vet ikke

13 Nærøysund De kan gjøre flere små eller store tiltak.

15 Stavanger Jeg syns de kunne snakket mer om det i media og ha flere diskusjoner rundt temaet. Jeg syns også det burde vært 
bedre informasjon om endringer enkeltpersoner bør gjøre for å hjelpe

16 Lillestrøm Mer satsning på kollektivtransport, momsfritak på elsykler, vurdere lyntog mellom storbyer og se på muligheter til å 
bruke atomkraft i Norge.

17 Sandnes Jeg synes det skal legges mer penger inn i utviklingen av fornybare energikilder og utbyggingen av dette. Jeg vil 
også ha presentert en grundig plan på hvordan og når norge skal slutte å lete etter mer olje. Det bør også legges 
fokus på internasjonalt samarbeid mellom land slik at vi lettere kan løse denne konflikten sammen

18 Melhus Mer inngripende, raskere tiltak.

18 Øvre Eiker Vi må leve mer minimalistisk, og det må Norge legge tilrette for. Grønne løsninger må være hovedfokuset. Stanse 
oljeleting og starte gradvis avvikling av petroleumsvirksomhet. Importere og eksportere mindre, og redusere mats-
vinn. Å reparere ting, isteden for å kjøpe nytt, bør være billigst. Bedre kollektivtransport sånn at flere velger det 
ovenfor bil.

16 Frogn Har ikke satt meg inn i hva de gjør, men uansett føler jeg de kan gjøre mer for å kutte norges høye utslipp kraftig!

14 Karmøy Er litt usikker men senke farten de bruker på å pumpe olje, ikke bygge på god jord og der det er mye trer

19 Kristiansand De kan følge opp målene de selv har satt i Parisavtalen, med å kutte 40% (og helst mer) innen 2030, og innføre tilta-
kene som må til for å klare det. De kan innføre tiltak for å innføre sirkulær økonomi og kutte i ressursforbruket. I 
tillegg kan de gjøre som FNs generalsekretær anbefaler, altså å stoppe produksjonen av olje og gass.

15 Vinje Stoppe sentralisering, gjøre enklere å velge kollektivt, satse på mindre emballasje i plast, gjenvinning og søppelsor-
tering. Skape grønne lunger og parker i byer, stoppe oljeutvinning og satse på rein energi

16 Ålesund Hm

17 Bærum Viken

18 Asker Vet ikke helt
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15 Bergen I løp av 1990 så har Norge kuttet 3.9 prosent av sine klimautslipp, mens Danmark, Sverige og Storbritannia har 
kuttet rundt 20-40%. Vi i Norge er jo forpliktet til parisavtalen, men vi har bare 9 år på oss, og med den klimapolitik-
ken vi fører i dag, så vil vi ikke nå de målene, og vi beveger oss mot 2 grader. Det høres kanskje lite ut men kan bety 
dommedag for f.eks øysamfunn. 
Jeg synes at Norge må høre på FN, naturvernforbundet og andre natur, klima og miljø organisasjoner og møte deres 
krav og anbefalinger til klimapolitikken. Jeg synes regjeringen må høre på den streikende ungdommen. Jeg synes vi 
i Norge burde gå over til grønn industri og fase ut oljen. Jeg synes det er moralsk riktig, vi har et ansvar for fremti-
dige generasjoner.
Vi er også nødt til å innse at det er de 100 største selskapene i verden som står for 70% av utslippene våre. Da er 
de store selskapene nødt til å kutte, de har ressurser penger og mulighet til å kutte. Klimatiltakene må gå utover 
dem ikke småbarnsfamilier med lite å leve på. De med sterkest rygger må bære tyngst!

17 Oslo Stanse all ny oljeutvinning først og fremst! Satse mer på havvind og hydrogen. Stoppe med all sjødeponi - følg med 
i tiden a!

15 Kristiansand Være litt mer sånn "Vi bestemmer" enn sånn "Gjør som dere vil, men det og det er best for miljøet"

13 Bærum Vise at de bryr seg mer om miljøet og at de er villige til å kjempe for miljøet

14 Kristiansand vet ikke skjønte det ikkee

14 Kristiansand De kan holde bærekraftsmålene og følge parisavtalen og holde to gradersmålet

15 Kristiansand Vet ikke helt egentlig men føler de kunne gjort en del bedre. Bare vanskelig å sette ord på

15 Kristiansand De må ta en ting om gangen.

15 Kristiansand De må vise bedre at klimaendringene er en stor ting, og at vi må faktisk gjøre noe nå istedenfor å vente.

15 Kristiansand Ikke bare fokusere på at bilene må bli elektriske ovs, men tenke mer på ting som er mindre og lettere. Fordi aldri i 
verden om fattige folk har råd til en el bil som er kjempedyr. Jeg tenker de heller må fokusere på frabrikkene og 
søppel for eksempel

14 Kristiansand fokusere mere på å fikse det for den neste generasjonen

15 Kristiansand btq jeg bryr meg ikke så særlig

15 Kristiansand De kan dele det videre og snakke om det på alle sosiale medier

14 Hamar Lage en bedre plan for NÅR oljeleting skal stoppe, ikke være uklare på om de vil stoppe i det hele tatt

15 Bærum Jeg synes man skal ha mer fokus på det. Bruke mer penger på det. Og være tydelig på at dette skjer. Politikere er 
veldig flinke til å snakke uten handling. Jeg synes man skal handle nå. Gi folket gode kilder til hvor man kan lese om 
klimaendringer. Gjøre at man lett kan finne ting man kan gjøre for å gjøre en forskjell

14 Fredrikstad Gjøre det lettere for andre mennesker og bre klimavennlige

14 Oslo Faktisk gjøre det de sier de skal gjøre, ikke bare si det

Oslo Jeg vet ikke

14 Oslo Prøve mer

14 Oslo De kan fjerne alle plastposer, og all unødvendig plastikk emballasje

14 Oslo Høre mer på ungdommer

14 Oslo Billigere el-biler.

14 Oslo De kan gjøre mere av å ikke bare ha papp skje og resten av pakken er plastikk. Da er pappskjeen nesten helt ubruke-
lig. Og gjerne lag pappskjen lengre

13 Oslo Vet ikke

14 Oslo Jeg vet ikke

14 Oslo Ver ikke

19 Oslo Vet da faen

14 Oslo De kan gi flere tilgang til offentlig transport

14 Oslo IDK

14 Oslo Vi må bruke mer fornybare energi kilder og finne nye måter og bruke det på

14 Oslo Jeg vet ikke

14 Oslo Vet ikke

14 Oslo Vet ikke

18 Oslo redusere klimautslipp, investere mer penger i fornybarenergi, bytte alt ikke fornybart med fornybar energi

18 Oslo Tøffere klimapolitikk, flere tiltak. Ikke bare mot oslobeboere. Større tiltak
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18 Oslo de kan blant annet tenke mer på naturen og menneskene rundt, kollektiv overalt

18 Oslo Veldig usikker men klimaet er noe av det viktigste i nåtiden så synes vi trenger mye mer fokus på det

18 Oslo Synes man kan bli flinkere til å opplyse og informere befolkningen om det gjennom media!

18 Oslo Prøve å komme med flere tiltak som kan være hjelpsomt for klima. Gjerne prøve hardere å begrense kjøring i 
sentrum, og jobbe hardere mot forsøpling. Flere sorterte søplekasser rundt om i landet. Sette opp fine søplekasser 
som ikke ødelegger opplevelsen på for eksempel fjelltopper og turer så folk kaster mindre i naturen. Jobbe hardt 
mot forsøpling i havet!

18 Oslo Nedtrapping av oljeboring

18 Oslo Det er mulig å gjøre endringer slik at flere folk kan bytte over og ta en del i det grønne skifte. Det er flere tiltak som 
kan gjøres, en ting er bilen, men en annen ting er tog. Det er en enkel og effektiv måte å flytte folk på, og det kan ta 
over noen av de mest flydde fly rutene i Norge. De må også innse at Norge alene ikke utgjør en stor prosent når det 
kommer til å kutte ut disse ”farlige stoffene”, og dermed må samarbeide bedre med andre land.

18 Oslo Har desverre ingen gode forslag

18 Oslo Investere i teknologi relatert til klimaendringer uten å påvirke naturområder på en negativ måte. F.eks karbonfangst 
og liggnende.

18 Oslo jeg føler de gjør det greit de har planer om å ta bort diesel biler og de har tatt bort mye av parkeringsplasser. Norge 
er det mest grønneste landet altså Norge har gjort en god nok jobb så jeg vet ikke hva de kan gjøre bedre

14 Oslo Flere tiltak, de tiltakene som er nå legger vi ikke merke til

13 Oslo Faktisk gjøre noe som kan kjerpe folka som forsøppler

17 Askøy Stoppe oljeleting

18 Porsgrunn Innføre reelle tiltak som vil hjelpe kloden. Ikke kun snakking og valgløfter, hør på de som kan forskningen og ta 
ansvar!

14 Oslo vi burde ta dette temaet mere seriøst, vi burde bruke mere resurser og kanskje lage flere organisasjoner til klima og 
miljø

16 Fredrikstad Jeg synes de bør prioritere klimatiltak i mye større grad. For eksempel mener jeg vi allerede nå bør slutte å lete 
etter mer olje.

13 Karmøy SLUTTE Å LETE ETTER OLJE

15 Oslo De er litt late noen ganger

15 Oslo Prioritere klima mer

15 Oslo Vet ikke

14 Oslo Snakke mer om det

15 Oslo Vet ikke

14 Oslo vet ikke

15 Oslo Endre politikken fra kapitalisme.  Forbrukere er ille, men det er selskapene som er verstingene. Ikke samarbeid med 
slike selskaper, ingen støtte til dem.

14 Oslo Flere klimatiltak

15 Oslo Fokusere mer på søppelplukking i både hav og på land. Begynne å erstatte plastikk med økologiske produkter.

15 Oslo Kutte ned pumping av olje, gratis kollektiv i storbyene.

15 Oslo De kan kutte ned litt i oljeboringen og fortsette å satse på elbiler

15 Oslo Jeg vet ikke

15 Oslo Jeg føler at det blir alt for mye politikk rundt hva som skal gjøres, og mindre fokus på å handle nå.

15 Oslo Ta mer langvarig initiativ

15 Oslo jeg kan engasjere meg mer

15 Oslo Kutte ned all bensinbruk så fort som mulig

14 Oslo Vet ikke

15 Oslo Jeg er ikke helt sikker, men jeg føler at det eneste vi gjør er å snakke om klimaendringer. Assa vi har begynt å gjøre 
ting, men det er ikke nok. Vi er sene fra før av så det vi gjør nå holder ikke

15 Oslo Snakke mer om det delta med og samarbeide med andre land om det. Ikke få inportet like mye og stopp olje produk-
sjon.

15 Oslo Jeg syntes det er mange småting som skjer i hverdagen som kan påvirke klimaendringene på en negativ måte, som 
må bli stoppet men som ikke blir lagt merke til. Som for eksempel kasting av tobakk og tyggis på asfalt.
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15 Oslo De gjør mye for klimaet, men samtidig må vi ta vare på økonomien. Hvis vi skal kutte ut alt av olje, vil det også 
påvirke økonomi.

14 Oslo jeg vet ikke

14 Oslo Kansje det kan bli flere frivillige til å rydde søppel. Og staten sørger for at det blir mindre bilbruk av folka i samfun-
net

15 Oslo De sier bare at de skal fikse alt men det kan de ikkke de kunne ha gjørt alt så mye bedre

13 Oslo Ikke kaste søppel i naturen

13 Oslo Tenke smartere

13 Oslo De kan engasjere flere folk

13 Oslo Vet ikke

14 Oslo - Strengere tiltak

Oslo - Enda dyrere å forurense

15 Oslo Lytte til ungdommen og se etter alternative løsninger til energi. Legg større satsing på bærekraftig utvikling (ikke 
bare klima)☺️

14 Hå Veit ikkje, kankje sei litt mer om det

14 Oslo De kan finne andre alternativer til ting som olje og slikt

14 Oslo Jeg vil at politikerene skal slutte å snakke om at vi må gjøre noe for å redde klimaet uten å faktisk gjøre noe. 
Politikerene må ta seg sammen å gjøre noe nå for å redde kloden!

14 Oslo Jeg vet ikke

14 Oslo Kutte oljen litt, og tenke mer på hva de bruker penger på

14 Oslo Jobbe mer med det

14 Oslo Gjøre flere tiltak

14 Oslo Jeg er ikke helt sikker men kansje de kan stoppe litt med olje men det gjør sånn at norge ikke for så mye penger 
som de pleier

14 Oslo Jeg vet ikke så mye men, kanskje slutte med olje rensning

14 Oslo De burde bruke mer penger på å utrydde plast fra havet

14 Oslo Jeg synes de trenger å finne bedre måter å begrense menneskeskapte klimaendringer som faktisk gir mening og 
som gjør folk mer engasjert til å gjøre en endring.

14 Oslo Tenke mer på natir

13 Oslo Kanskje stoppet med bot

14 Oslo Være litt strengere når det gjelder det å kaste søppel i søppel kassene

14 Oslo Ikke kaste søppel

14 Nærøysund vi har kommet langt men har en vei å gå enda. mer fokus på fornybar energi

14 Nærøysund Sete ut flere søpeldonker

14 Nærøysund De kan sette ut flere søppeldunker rundt om kring

14 Nærøysund Prøve mere

15 Oslo Er ikke en politiker, men jeg føler at i hverdagen så opplever jeg for lite effekt

15 Oslo Bare bli bedre

15 Oslo Få tilbake de jævla plastsugerøra

15 Oslo Være mer produktive

14 Oslo De må gjøre drastiske tiltak. Jeg forstår at de selvfølgelig ikke kan påvirke pengene til landet negativt med handlin-
gene de gjør. Men det er mange tiltak som kan gjøres for å begrense menneskeskapte klimaendringer.

15 Oslo Jeg føler at Norge har langt en plan for framtiden, men samtidig prøver å drøye endringene vi må gjøre helt til det 
er heeeelt nødvendig

14 Oslo Sette opp priser for diesel og bensin i storbyen og tettsteder for å øke bruk av kollektiv transport. Kutte oljebruk. 
Bygge flytende Haavind. Lage mer fornybar energi.

17 Oslo Stoppe klimaendringer
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14 Oslo Problemet er at det ikke er noen nye partier i valget eller mer som de mindre partiene får ikke nok spotlight til å vise 
meningen dems

15 Oslo Gjøre kollektiv transport gratis

15 Oslo De kan høre på innbyggerne

15 Oslo Lage enda strengere tiltak til for eksempel biler

14 Oslo Hjelpe mer til andre land som trenger det mest

15 Oslo Flere dugnader, mindre bil bruk og billigere transportmidler kanskje

15 Oslo Ha litt mer strengere lover om det
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