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Etter at Greta Thunberg startet med sin én-persons klimastreik,  
tar nå tusener av ungdommer til gatene i mange land, i protest mot 
at politikerne ofrer ungdommens framtid for kortsiktig vekst her og 
nå. Heller ikke ungdom i Bergen godtar å bli ranet ved høylys dag.

14. mars blir vi tusener på Torgall-
menningen, under samme banner 
som 2000 demonstrerte under  
i Bergen allerede i 1990:  
No action, no future!
I 30 år har vi blitt holdt for narr med 
optimistiske fjerne målsettinger, som 
ikke har blitt fulgt opp. Klimautslippe-
ne stiger stadig, og dagens ungdom 
kommer til å oppleve klimakatastro-
fen allerede når vi er 50, dersom 
det ikke settes i verk tøffe tiltak nå!

Vi har også rett til et levelig miljø 
når vi blir gamle.

*  No Action–No future! 

* Full stans i alle oljeleiting – Start    
    ned trapping av produksjonen 

* Stigende avgift på alt fossilt  
   100% til folket 

* 30 år med blablabla er nok 

* Fra olje til grønne arbeidsplasser 

* Nei til klimaskadelig vekst 
   Ja til bærekraftig livskvalitet 

* Høyere avgift på plast, og for 
 bud mot éngangs-plast 

* Ingen nye motorveier eller  
    rulle baner 

* Ja til lyntog

Initiativtakere: Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Rød Ungdom, Sosia-
listisk Ungdom, Grønn Ungdom, Arbeidernes Ungdomsfylking, Spire, Unge 
Venstre, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Fremtiden i våre hender, Fagforbun-
det Ung, NTL Ung, KFUK KFUM Global, Den norske kirke St.Jakob, osv osv.

14 mai, Torgallmenningen
Klimastreik fra kl 12 
Demonstrasjon kl 14 
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