Hva kan du gjøre?
Start med deg selv!

For at verden skal bli et bedre sted, må vi alle ta ansvar. Si i fra til en voksen
hvis du ser at noen blir mobbet. Si noe hyggelig til den nye klassekameraten din.
Ta vare på miljøet og slå av lyset når du går ut av et rom. Ta valg og stå for det du mener!
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Meld deg inn i en organisasjon!

Det er lettere å få til endringer om man gjør noe sammen med andre.
Miljøagentene (www.miljoagentene.no) – barnas egen miljøvernorganisasjon. Her jobber
barn for et renere miljø og en bedre framtid for jorden og menneskene som bor på den.
CISV (www.cisv.no) – en organisasjon som jobber for fred ved å skape større forståelse
mellom mennesker fra ulike kulturer.

Hold foredrag!

Finn informasjon om årsaker til fattigdom, miljøproblemer og barns rettigheter.
Hold foredrag for klassen eller hele skolen for å spre kunnskapen din. Bruk
bilder du finner på internett, eller som du selv tar for å vise hva du mener.
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Ta opp ting som engasjerer deg
i elevrådet på skolen din! Bruk
stemmen din til å gjøre noe for
medelever og andre barn som
trenger støtte!
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Lag en fotoutstilling eller en videosnutt!
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Bilder er ofte et godt virkemiddel for å få andre til å bli engasjert. Be rektor om å få henge
bilder med en liten tekst i gangen, eller legg ut en video på Youtube.com eller Vimeo.com
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