Vi barn planter ikke trær fordi vi ønsker å bli skogeiere –
vi planter trær fordi vi må gjøre noe med fremtiden vår.

Å bli med og hjelpe er veldig enkelt.

Melik, 11 år
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En mygg kan ikke utfordre et neshorn, men 1000 mygg
kan sammen få et neshorn til å endre retning.
Jule, 13 år

Hvorfor ønsker voksne å lagre CO2 i bakken? Trær har
lagret CO2 i mange millioner år. Det er best vi skynder
oss å plante så mange trær som mulig.
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Alina, 11 år

Meld deg på et akademi nær deg på våre
hjemmesider.
Hjelp oss å organisere et akademi for barna i din by.
Bli med vår globale initiativ.
Spons en ambassadør for klimarettferdighet
med 25 € i måneden.
Donér penger til å kjøpe flere trær! For hver 10 € vi
får, planter vi 10 trær med partner organisasjoner i
Namibia, Costa Rica, Kongo, Equador og Malaysia.
Du vil motta en kvittering og et diplom, slik at du kan
se hvor trærne er plantet.
Støtt oss igjennom din organisasjon.

Hvis barn i alle verdens land planter trær, vil vi sammen
forme en global samfunnsånd. Det vil gjøre oss sterke!



Felix, 12 år

Vi barn har skrevet boken «Tree by Tree». Her kan du
lære alt om vårt arbeid.

vi trær.
ter, planter
ra
p
re
d
n
a
Mens

Wangari Maathai, Peace Nobel Price Laureate, supports 12-year-old Eugene from Haiti.
Eugene and her friends will plant 1 million trees in every country of the world.
You too can join the children on their quest for climate justice.
Visit www.plant-for-the-planet.org

Eugene (Haiti) og
Wangari Maathai
(Kenya)

Maiken (Botswana) og
H.S.H. Prince Albert
av Monaco

www.plant-for-the-planet.org
www.facebook.com/plantfortheplanet
9 desember 2009, foran
byråden i Berlin.

Contact:
Plant-for-the-Planet Foundation
Lindemannstr. 13
82327 Tutzing, Tyskland
info@plant-for-the-planet.org
Tel.: +49 (0)8808 9345
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Bankkonto:
Plant-for-the-Planet
Account Number 212 0000 212
BLZ 251 205 10 Sozialbank

Vi barn redder
nå verden.
Et elev initiativ
som krever klimarettferdighet.

Vi barn ønsker også en fremtid.
For mange voksne betyr fremtiden bare 20 eller 30 år;
men for oss barn betyr den 80 eller 90 år.
Hvis havnivåene stiger med 1, 2 eller til og med 3 meter,
kan det bety liv eller død for oss barn; mens for mange
voksne er dette bare et akademisk spørsmål, Max 12 år.

Som en verdensfamilie planter vi sammen
trær for klimarettferdighet.

Snakk hindrer ikke isbreene fra å smelte.
Studentinitiativet Plant for the Planet ble lansert i 2007
og har sine røtter fra en hjemmeoppgave om
klimakrisen, skrevet av da 9 år gamle Felix. Som en del
av undersøkelsene til oppgaven sin, kom han over
arbeidet til den kenyanske miljøforkjemperen og Nobelprisvinneren Laureate Wangari Maathai, som
igjennom sitt enorme engasjement har plantet 30
millioner trær over 30 år. På slutten av oppgaven sin så
Felix for seg en fremtid hvor barn kunne bidra med å
plante 1 million trær i hvert land i hele verden.
Et tre renser 10 kg CO2 ut av luften hvert år og hele 3
tonn igjennom sin totale levetid.
For oss, er hvert tre et symbol på klima rettferdighet.
Sammen ønsker vi barn å vise alle at vi kan gjøre noe
for vår fremtid og at vi sammen, som en verdens familie,
kan løse globale problemer.
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Plant-for-the-Planet akademier.
I løpet av våre akademier informerer vi barn, andre
barn om klimakrisen, rettferdighet og viktigheten av en
global samfunnsånd. I tillegg gir vi dem fullmakt til å
bli ambassadører for klimarettferdighet. Vi viser at alle
kan påta seg ansvar og aktivt forme fremtiden ved å
organisere plante fester, holde taler og motivere andre
til å bidra.

Det er urettferdig at folk som lever i land som er mest
utsatt for global oppvarming, også er de som har minst
skyld i det. I gjennomsnitt slipper en amerikansk innbygger
ut 20 tonn CO2 hvert år. En europeisk innbygger slipper ut
10 tonn, en kinesisk 4 og en afrikansk mindre enn et halvt
tonn. Det er i gjennomsnitt 4 tonn per person per år.
For å forhindre at den gjennomsnittlige temperaturen
stiger mer enn 2°C, må alle jordens innbyggere ikke
produsere mer enn 600 milliarder tonn CO2.
Vi barn krever derfor at:
1. All CO2 må inn på museum. All teknologi for å
muliggjør en CO2 fri hverdag eksisterer allerede idag.
2. Fordel de 600 milliarder tonn med CO2 likt mellom alle
jordens innbyggere, med 1,5 tonn CO2 per person per
år. De som ønsker mer betaler mer.
3. Plant tusen milliarder av trær som ekstra CO2 lagring.

20 August 2009, Sør Korea: «Alle som ønsker å plante 1 million trær i sitt land, kom på scenen».

Plant-for-the-Planet organisasjonen.
Vår organisasjon er styrt av et råd av barn samt støttet
av voksne. Vi er aktive i over 100 land. Innen 2020,
håper vi å ha fått gitt klimaambassadør fullmakt til over
1 million barn i løpet av 20 000 akademier.
Som et stort nettverk av klimaambassadører, kan vi
sammen endre verden !

Her jobber vi og planter trær sammen !

