
LANSERING AV ACTION2015: 15 MINUTTER TIL Å OVERBEVISE ERNA 
 

• 15 15-åringer møter statsminister Erna Solberg i 15 minutter den 15. januar for å 
kreve at hun er ambisiøs i forhandlingene i 2015. Det er deres framtid det handler 
om. 

• Dette markerer lanseringen av Action2015, en global kampanje med over 1000 
organisasjoner i over 120 land, støttet av Malala, Bono og Desmond Tutu med 
flere. 

 
To viktige FN-toppmøter finner sted i år. Det første i september, der verden må bli enige 
om nye mål for å utrydde ekstrem fattigdom, takle ulikhet og sikre en mer bærekraftig 
planet. Det andre er klimatoppmøtet i desember der vi må sikre at velferden til 
mennesker i dag ikke kommer på bekostning av våre barns framtid. 
 
15 KRAV TIL STATSMINISTEREN 
15 femtenåringer som er engasjert i klima og utvikling møter Erna Solberg på 
statsministerens kontor den 15. januar 2015. På 15 minutter skal de fortelle Erna hva de 
ønsker at verdens ledere skal bli enige om at skal skje innen 2030, og hva Norge må 
gjøre for å sikre bærekraftig utvikling og en rettferdig klimaavtale. 
 
- Jeg synes det er urettferdig at goder ikke når ut til alle. Jeg ønsker derfor at 
Norge skal bidra til å gjøre en forskjell, fordi jeg vet at verden er urettferdig, Natalie 
Andersen, 15 år fra Malm, aktiv i Solidaritetsungdommen 
 
Ungdommene krever at Erna Solberg skal være ambisiøs på vegne av deres framtid, og 
skal følge med på forhandlingene gjennom hele 2015. 
 
- Jeg har tro på at Erna har guts til å styre på en måte som gjør at global 
rettferdighet blir viktigere enn at Norge skal bli rikere på kort sikt, forteller Lasse 
som er aktiv i KFUK-KFUM Global i Bergen. 
 

SUPERSTJERNER OG FREDSPRISVINNERE STØTTER ACTION2015 
Møtet mellom ungdomsaktivister og Erna Solberg markerer lanseringen av Action2015 i 
Norge. Lignende møter mellom ledere og femtenåringer finner sted i mange andre land 
denne datoen, blant annet med David Cameron i England og Ban Ki-moon i USA. 
 
Malala Yousafzai, fredsprisvinneren som risikerte livet sitt for retten til utdanning sier i et 
åpent brev til verdens ledere om kampanjen:  
- En global bevegelse - Action2015 - bestående av borgere rundt om i verden, og 
med unge mennesker i front formes nå. De krever at politikerne forplikter seg til 
ambisiøse tiltak i 2015 og til å levere på løftene de har gitt. Jeg står side om side 
med dem. 
 
I tillegg til Malala støtter mange høyprofilerte aktivister fra Bill Gates til Bono til Ben 
Affleck, og Desmond Tutu og Dronning Rania av Jordan koalisjonen av over 1000 
organisasjoner i mer enn 120 land. Kampanjen krever at verdens ledere blir enige om å 
utrydde ekstrem fattigdom, forhindre farlige klimaendringer og takle ulikhet på årets to 
FN-toppmøter.  
 

KORT OM ACTION2015 
Action2015 er en global kampanje som er startet for å øke engasjementet rundt 
forhandlingene om FNs bærekraftsmål og klimaforhandlingene. Kampanjen ønsker 



handling fra folket og politikerne i 2015 og i Norge skal den bidra til å løfte fram og 
mobilisere til norske organisasjoners aktiviteter i løpet av året. 
 
Visjonen til action/2015 er politisk endring som sikrer rettferdighet og gjør at alle kan leve 
verdige liv, uten sult, vold, undertrykking, diskriminering, og som sikrer en bærekraftig 
utvikling. Målet for action/2015 i Norge er å få den norske regjeringen til å spille en aktiv 
og progressiv rolle i arbeidet med å få på plass en sterk klimaavtale og ambisiøse 
bærekraftsmål i løpet av 2015.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FORSLAG TIL TWITTERMELDINGER OG FACEBOOKOPPDATERING 
Det er bra hvis dere ønsker å twitre, poste på facebook eller instagramme noe om 
lanseringen. Som nevnt i mailen kommer det bilder og film så snart vi får det ferdig etter 
møtet med Erna. Her er noen forslag til tekster man kan skrive: 
 
Tagger: 

• Bruk hashtaggen/emneknaggen: #action2015 
• Tag Action2015 på twitter: @action2015nor 
• Tag Action2015 i facebookoppdatering: Action 2015 Norge (Sett @ foran for å 

tagge siden: https://www.facebook.com/action2015norge - kan hende du må like 
siden først) 

 

Forslag til twittermeldinger: 
• Vi vil se handling i år, @erna_solberg - Norge kan gå foran i forhandlingene om 

nye bærekraftsmål og en ny klimaavtale. #action2015 
• Lansering av @action2015nor : 15 15-åringer får 15 minutter til å overbevise 

@erna_solberg om å jobbe for bærekraftig utvikling. #action2015 
 
Forslag til facebookoppdatering: 

• I dag lanseres den globale kampanjen #action2015. 15. januar 2015 møter 15 15-
åringer @Erna Solberg (husk å tagge siden hennes). De får 15 minutter til å 
formidle sine krav til hva statsministeren skal gjøre for å sikre en rettferdig 
klimaavtale og ambisiøse nye bærekraftsmål. Vi er spente på hva ungdommene 
forteller! Følg med på @Action2015 Norge (tag facebooksiden til Action2015 
Norge)  
(Skriv gjerne litt om ungdommen fra din organisasjon, dersom det er en med fra 
dere) 

 
!


