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Si ;D – for deg mellom 13 og 21 år

Ung debatt

D en 22. mars streiket 40.000 
skoleelever i Norge fordi det 
hastet. Uken før den historis-
ke markeringen var vi seks på 
Debatten hos NRK. Vi fortalte 

og forsvarte hvorfor de unge streiket. Nå 
har det gått to måneder, og regjeringen 
har ennå ikke rikket en finger. 

Det er ikke feil å si at denne regjerin-
gen har gjort mer enn noen før dem, 
men ingen tidligere regjering har visst 
så mye om konsekvensene av klimaend-
ringer og hva som må gjøres for å stoppe 
dem. Likevel blir altfor lite gjort. Finan-
sieringen av tiltak er for dårlig, og vi må 
begynne å stramme inn tøylene på olje-
produksjonen. Målet vårt om å kutte 45 
prosent av utslippene, er under hva FN 
anbefaler. Mangel på tiltak styrer jorden 
mot 3 eller 4 graders oppvarming. 

Elleve år igjen
I dag slår norske skoleelever seg sammen 
med hundretusener av barn og unge ver-
den over. Vi krever en levelig framtid for 
vår generasjon og alle generasjoner som 
kommer etter oss.

Skolestreikenes krav skal opp til ved-
tak i Stortinget 4. juni. Da skal parlamen-
tarikere votere over vår fremtid. Vi vil 
ikke stoppe med streik før kravene våre 
er innfridd. 

Vi hører ofte at skolestreik ikke er rik-
tig måte å fremme sin mening på. Men 
vi har faktisk hevet stemmene våre len-
ge. Unge har ropt så høyt at kravene skul-
le vært tatt på alvor lenge før streik ble 
nødvendig. Forskerne har vært tydelige 
i lang tid: Våre utslipp skaper katastro-
fale klimaendringer, og bare radikale 
kutt kan stanse dem. Politikerne skulle 
tatt de rette valgene for mange tiår siden!

Mange løfter
Vi må mer enn halvere verdens utslipp 
innen 2030. FN konstaterer at verden 
har kort tid på å omstille seg til lav- og 
nullutslippssamfunn. Derfor kan ikke 
Norge lete etter mer olje, i hvert fall ikke 
etter olje som skal bli pumpet opp i 2070. 
Oljeindustrien og regjeringen ser ikke 
for seg noen ende på lykkeland selv om 
klimaets tilstand tilsier at vi må tørre å 
sette en utgangsdato. Når vi også har 

I dag streiker vi for klimaet igjen

holdt et mye høyere utslipp enn gjen-
nomsnittslandet i flere år, har vi et sær-
skilt ansvar for fremtiden. 

Nå begynner folk å merke klimaend-
ringene. For å hindre dem må vi handle. 
Kravene vi stiller, er de tiltakene Norge 
er anbefalt å bidra med. Det er blitt sagt 
at vi krever full stans av bruk av olje. Det 
stemmer ikke. Vi ønsker at Norge slut-
ter å tildele nye konsesjoner til oljenæ-
ringen. 

Det vi streiker for
Her er kravene våre:

1. Stans all ny oljeleting
2. 60 prosent kutt i klimagassutslipp
3. 65 milliarder til klimafinansiering
Vi streikere er glade for utviklingsmi-

nister Dag Inge Ulsteins respons på kra-
vet om bistand, men det er på tide at 
alle kravene våre tas på alvor. Derfor har 
vi streikere ett spørsmål: Hvorfor kan 
ikke regjeringen oppfylle disse kravene?

Dette er allerede ramme alvor for 
landbruk, næring og levekår. Når vi strei-
ker i dag, streiker vi for havene og kor-
allrevene, vi streiker for verdens dyre- 
og plantearter, for regnskogene og for 
urfolksområder. Vi streiker for vår frem-
tid. Vi vet at krisen vil forverres om hand-
ling uteblir. Vi vet også at landet vi bor 
i, kan gjøre de nødvendige tiltakene.

4. juni har Stortinget sjansen til å opp-
fylle kravene våre. I dag krever vi klima-
handling!
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kan ikke  
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Dikt

Fortapt
Hva er vi om vi ikke er optimister?

Hvis vi ikke velger å tro at verden 
kan reddes,

at klimaendringene kan snus.
Hva er vi da?

Hva er vi om vi ikke velger å tro?
Tro på en bedre fremtid, et bedre 

liv,
en bedre verden enn den som er  

i dag.
Hva er vi da?

Hva er vi hvis vi ikke står 
sammen?

Hvis vi velger det som er best  
for de få,

men som skader de mange.
Hva er vi da?

Hva er vi hvis vi velger vekk 
solidariteten?

Hvis vi velger å bare tenke  
på oss selv,

og ikke de andre som er  
og som kommer.

Hva er vi da?

Hva er vi hvis vi ikke sier  
at noe kan gjøres?

Hvis vi velger å leve akkurat  
som vi gjør,

bare fordi det alltid har vært slik.
Hva er vi da?

Fortapt?
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