
Aksjonsbank 
Her kan du få tips og inspirasjon til kule aksjoner lokallaget ditt kan ha

Sykkelparkeringsaksjon

Du trenger: sykler og kanskje penger til parkeringsautomaten

Prinsippet er enkelt: Stå opp tidlig en lørdag morgen før butikkene åpner og fyll en offentlig 
parkeringsplass med sykler. Om det er parkeringsavgift der, betaler dere som om sykkelen skulle 
vært en bil. Mens dere er på parkeringsplassen kan dere jo like gjerne ha det gøy. Dere kan 
for eksempel ha piknik, synge, ha vannkrig, eller spille noe, for eksempel fotball, gitar, flygel, 
badminton eller kort. Spis muffins, del ut løpesedler og snakk med folk om det dere gjør.
Pass på at plassen er offentlig. Om en butikk eier plassen, kan butikkeieren ringe politiet og få 
dere fjernet. På en offentlig plass har ingen rett til å flytte dere. Hvis politiet kommer, sier dere at 
dere flytter dere hvis de kan si at det dere gjør er ulovlig. Det er nemlig fullt lovlig å parkere en 
sykkel på en parkeringsplass og betale avgift.

Sykkelfelt- og bussfeltaksjon

Du trenger: hvitmaling, brei pensel, kjegler, sykler, markeringsmaskin

I mange byer trenger man bil for å komme seg rundt. Hvis bussene går sjelden og sykling er farlig 
og vanskelig, kan dere aksjonere. En del av løsninga på problemet er gjerne å skaffe egne sykkel- 
og bussfelt i veien, der syklistene kan sykle trygt, og bussene kan komme seg fram raskere enn 
bilene i rushtrafikken.

Da Oslo NU ville vise at det var på tide å bygge ut det planlagte sykkelfeltet sentralt i Oslo, gikk de 
til aksjon: de sykla sakte langs den planlagte ruta for sykkelfelt, og lot bilistene kjøre i kø. Oslo NU 
gav seg ikke med busskampen etter sykkelturen. De gikk isteden mer drastisk til verks, og malte, 
med hjelp fra venner i busselskapene, opp et sykkelfelt i en gate. Det smarte med en slik aksjon 
er at det tvinger andre til å reagere. Det er lettere for politikerne å la være å gjøre noe enn å gjøre 
noe. Det er lettere å vente med å lage et sykkelfelt enn å fjerne ett som allerede er der.

Hvis dere skal male opp sykkel- eller bussfelt, bør dere gjøre det om natta, når det er mindre 
trafikk. Sperr av området der dere har tenkt til å male, men helst ikke en hel gate. Bruk kjegler. 
Oslo NU fikk låne en «ordentlig» veimalemaskin av noen allierte i bussjåførenes fagforening. 
Det går også å bruke en slik banemarkeringsmaskin man bruker på fotballbaner. Spør en lokal 
idrettsklubb om å få låne. Dere kan også bruke vanlig pensel og hvitmaling. Bruk en tråd eller 
lignende til å få stripa rett. Husk også å male en sykkel slik ordentlige sykkelfelt har. Lag gjerne en 
stensil.

OBS: denne aksjonsformen kan gi dere en bot.

Sang

Du trenger: Bannere, håndplakater, mennesker, sangtekster og kakao.



Er det noe du er ufornøyd med, eller vil endre på, så er dette en fin måte å vise det på.
Still opp utenfor kommunestyrets møtelokaler mens politikerne har møte. Det kan være fint å 
sjekke når ca. møtet er ferdig, så dere slipper å vente i mange timer. Så er det bare å finne frem 
banner og håndplakater, og begynne å varme opp stemmene. Sørg for at presse er i nærheten og 
snakk litt med dem, er det kaldt ute er det lurt å gi dem litt kakao så de ikke blir utålmodige og går 
hjem.

Når politikerne kommer ut er det bare å sette igang. Stram opp banneret, sett i gang og syng, og 
hold gjerne appell som avslutning på de hele. Selve aksjonen varer ikke så lenge, men de kan bli 
en del venting, hvis for eksempel møtet er blitt utsatt en time.

Da er det lurt å gi pressefolka litt mer kakao hvis det blir mye venting, for dem er det viktig å ha.
 

Paneldebatt

Du trenger: politikere, næringslivsledere, eksperter og andre som har peiling, et sted å ha 
debatten, mikrofoner, et banner.

Viktige debatter foregår ofte gjennom avisene eller i lukkede møter. Derfor er det bra å arrangere 
offentlige debatter som alle kan komme på. Hvis det snart skal være valg, eller hvis det er en viktig 
sak som snart skal avgjøres, kan dere arrangere en debatt mellom politikerne. Dere kan også ha 
med andre i diskusjonen, som bedriftsledere, forskere, interessegrupper og lignende. Dere kan ha 
med en egen representant i panelet. Det er bra om temaet er så spesifikt som mulig, det gjør som 
regel diskusjonen bedre.

På slutten av diskusjonen er det vanlig å åpne for spørsmål fra salen, slik at de som hører på kan 
komme med spørsmål eller kritikk til paneldeltagerne. Det er også bra om dere har en liten gave 
til de som stiller opp til debatt. Dette kan være en bra sjanse til å overrekke symbolske «gaver» 
til politikere, hvis dere har fått noen med dere. Det er viktig at folk vet om debatten, slik at mange 
kan komme og høre på. Skoler, biblioteker, kulturhus og lignende er ofte tilgjengelige for sånne 
arrangementer. Hvis været er fint, kan dere holde den utendørs.

Underskriftskampanje

Det er mange måter å lage underskriftskampanje på. En måte er selvfølgelig å samle masse navn 
på en liste, for å vise at det er mange som mener noe om en sak.

Synes du det er litt kjedelig, finnes det mange måter å sprite opp en underskriftskampanje på. 
Dette er naturligvis ikke like lett å gjennomføre hvis det er mange tusen potensielle underskrifter, 
men det passer godt for mindre underskriftsaksjoner. 

Trondheim NU fikk folk fra hele landet til å sende postkort fra sitt hjemsted til Arbeiderpartiet i 
Trondheim, for å vise at hele landet ville at Trondheim skulle få rushtidsavgift. Når man sender 
postkort får politikerne underskriftene en og en, og blir minnet på denne saken hver dag i lang tid 
framover.

Dere kan også ha en «sett foten ned-aksjon»: Fyll et banner med fotavtrykk, og vis hvor mange 
som har satt ned foten mot et miljøskadelig tiltak. Mal budskapet i underskiftkampanjen øverst. 
Når dere har et banner fullt av foravtrykk, kan dere for eksempel overrekke det til en politiker, eller 
henge det på et godt synlig sted.

Det går også an å lage et lappeteppe. Be folk om å signere tøystykker, og sy dem sammen til 



et digert lappeteppe. Dette kan dere overlevere til mottagerne av underskriftene og vise fram til 
pressen.

Overrekkelse

Du trenger: en gave

En overrekkelse er en gave til en politiker eller en annen person dere vil påvirke, som har en slags 
symbolsk verdi. 

Her er noen eksempler på bra overrekkelser: 
Da fylkesmannen i Buskerud sa ja til å bygge motorveibrua i Drammen, gav Drammen Natur og 
Ungdom ham en stor røykpakke og kalte den «drammensluft». 

Da tidligere Senterparti-leder Åslaug Hagamåtte overbevises om å verne skogområdet 
Trillemarka, gav Natur og Ungdom henne et nytt skilt til kontoret hennes, der det stod 
«Senterpartiets asylmottak for truede arter, rødlistearter først i køen». Slik kunne alle dyrene som 
blei hjemløse i skogen få søke om asyl hos Senterpartiet.

Natur og Ungdom i Møre og Romsdal overrakte en selvlaget modell av en tilsølt oljeplattform 
til daværende statsråd Karita Bekkemellem, for å understreke at regjeringa burde stoppe 
prøveboringer etter olje.

Bio eller olje

Du trenger: biopellets (fås kjøpt på statoil og felleskjøpet), oljefyring (bruk for eksempel kull), 
håndplakater, striesekkker (fås på postkontoret), banner.

Mal de to striesekkene, den ene grønn og den andre svart. Fyll den grønne med biopellets og den 
svarte med kull. Så er det bare å avtale en overekkelse med ordførern, og gjerne få med avisa, 
eller lokalTV. Still dere opp på overrekkelsesstedet med bannere og håndplakater. På banneret 
kan det gjerne stå ting som «Bio er hot, olje er not». Hold en appell for ordføreren, og avslutt 
appellen med at dere spør om han vil ha biopelletsen eller kullen. Forhåpentlighvis vil han velge 
biopelletsen og dere kan gå glade og fornøyde hjem. Velger han kullet, er det bare å fortsette og 
ikke gi seg, før dere har fått omvendt han. Bruk gjerne en av de andre aksjonsformene, som er 
beskrevet andre steder på sidene.

Nattaksjon

Du trenger: Bannere, varme klær, nattmat++

En nattaksjon handler om å være våken mens de andre sover, og gi folk i området en liten 
overraskelse på vei til jobben eller skolen. Det er mange ting dere kan gjøre i byen om natta: Dere 
kan henge opp bannere på steder der mange kjører forbi, for eksempel på en gangbro over en 
tungt trafikkert vei. Dere kan også henge opp plakater eller tegne med kritt på gater og vegger. 
Dere kan teipe nye gatenavn over de gamle gateskiltene, feste demonstrasjonsplakater på statuer, 
eller ta på dem noen klær. Kanskje trenger statuene regntøy mot klimaendringene? Husk varme 
klær og litt mat til dere selv, og kanskje kakao eller annen varm drikke hvis det er kaldt. Nattaksjon 
er sosialt, og en god måte for medlemmene i lokallaget å bli kjent på.



Konsert

Du trenger: en scene, et publikum, minst ett band eller en artist, plakater for å reklamere

Å arrangere en konsert er en bra og morsom måte å få oppmerksomhet rundt et miljøproblem på. 
Skaff et sted å holde konserten, enten innendørs eller utendørs, avhengig av årstida og prisen. 
Det kan godt hende dere får låne en scene gratis. Hvis kommunen har et kulturhus kan dere 
spørre om å få låne det. Dere kan arrangere konsert i forbindelse med en stand eller en annen 
aksjon, eller som en markering i seg selv. Det er opp til dere hvor stor konserten er. Den kan 
være stor og bråkete, eller liten og akustisk. Hvis den skal være stor, med utstyr, anlegg og annen 
elektronikk, kan det hende dere trenger å låne utstyr og kanskje noen med peiling, for eksempel 
en lydmann. Kanskje er det noen dere kjenner som driver med musikk som kan hjelpe dere? Dere 
må også naturligvis skaffe noen til å spille. Ofte finnes det mange lokale band som er glade for å 
få en «gig», som det heter på kul musikerslang. Det kan også hende dere får tak i noen skikkelige 
attraksjoner: Hvis en kjent artist eller et band som kommer fra hjemstedet ditt, kan du ta kontakt 
med dem. Det er viktig å huske å reklamere for konserten, sånn at det kommer mange folk.
Et tips for å få mange nye medlemmer er å ha gratis inngang for medlemmer og stå i døra og 
verve.

Klimabotaksjon
 
Du trenger: løpesedler.

Da gasskraftverket på Kårstø blei åpna i 2007, gikk Natur og Ungdoms lokallag i Trondheim, 
Stavanger, Orkanger, Bergen og Oslo til aksjon: Siden utslippene fra gasskraftverket ville 
forurense like mye som 460 000 biler, la de igjen lapper under vindusviskerne på biler i byen, 
der det stod at dere bil måtte avskiltes. Løpeseddelen så ut som en offisiell erklæring fra 
«klimadepartementet», og forklarte at regjeringa hadde valgt å forurense på Kårstø, og derfor 
var nødt til å avskilte biler for å gjøre opp for alle utslippene derfra. CO2-utslipp blir ofte målt 
i antall biler, derfor er dette en god måte å vise at forurensning må få konsekvenser. Trykk 
opp «parkeringsbøter», hvis dere har lite lovlydige eller kanskje litt uheldige foreldre, har de 
kanskje noen ubetalte liggende. Dere får garantert reaksjoner. Dette er en mildere versjon av 
avskiltingsaksjonen, men den rammer flere. OBS: Å gi folk falske bøter er uskyldig moro, men å 
kle seg ut som en politimann, kjøpe et par håndjern, arrestere alle bilister du ser, taue inn bilen 
deres og låse dem inn i kjelleren vil være å gå for langt. Alt med måte.

Gateteater
 
Du trenger: kostymer, rekvisitter og andre hjelpemidler for å sette opp en liten «forestilling», et 
banner.

Et gateteater innebærer at dere dramatiserer en problemstilling eller en sak. Det kan gjøres på 
flere måter. At et teater kan være en bra måte å påvirke makta på, veit alle som har sett Reisen 
til julestjernen. Det er viktig at budskapet kommer klart fram, derfor bør det ikke være noe langt 
stykke i flere akter, men heller en tydelig framstilling av en konflikt ved at dere lager et kappløp, en 
boksekamp eller lignende. Folk som slåss i kostyme er alltid moro, selv om det bare er på liksom. 
Hvis dere vil vise hvordan en politiker er styrt av særinteresser (for eksempel oljeindustrien) kan 
dere framstille ham eller henne som en fjernstyrt robot eller en marionett. Dere kan også arrangere 
fiktive «begravelser» hvis politikeren vil «drepe» busstilbudet eller ta livet av fisken utenfor kysten.



Fotfølgingsaksjon
 
Du trenger: løpesedler, bannere, håndplakater, noe å overrekke
 
Hvis politikerne der du bor har glemt gamle miljøløfter, eller oversett miljøet fullstendig, gjelder det 
å minne dem på det. Følg etter personen dere vil minne på noe overalt der de går, på kontoret, 
på vei til jobben, og på møter. Under valgkampen 2005 ville Natur og Ungdom vite om Kristelig 
Folkeparti egentlig var mot gasskraft. Siden de ikke kom med noe klart svar, okkuperte Natur og 
Ungdom KrFs kontorer i flere dager, og minnet alle KrFerne på hvorfor de måtte si nei til gasskraft. 
Slike aksjoner bør være godt planlagt, slik at dere får fulgt politikeren en stund. Det er viktig å 
respektere «offerets» privatliv. Det er ikke greit å slå leir i hagen til vedkommende eller plage 
familiemedlemmer.

Det kan være lurt å planlegge det slik at dere aksjonerer i en avgrensa tidsperiode, for eksempel 
fram til et valg eller fram til en viktig avgjørelse skal bli tatt. Ellers kan det være vanskelig å vite når 
aksjonen skal slutte. En fotfølgingsaksjon er gjerne noe man bruker hvis alle andre forsøk på å 
overtale politikeren mislykkes.

Fisking på torget
 
Du trenger:  små lekefiskestenger, plastikkfisker.

Denne aksjonen er en enkel og morsom måte å få oppmerksomhet rundt fisk på. Kjøp inn små 
fiskestenger i en lekebutikk, eller lag dem selv med pinner og hyssing. Gjør slik man gjør i en 
barnebursdag: la forbipasserende, eller helst en profilert person som ordføreren eller lignende, 
prøve fiskelykken. La snøret henge ut fra en kant, for eksempel ned fra en liten bro eller en annen 
avsats der noen kan gjemme seg under og binde fast «fangsten». 
Fangsten kan være pappfigurer av døde eller giftige fisk, en liten flaske med olje, eller noe 
annet kjipt. Sånn går det når man ikke tar vare på lokalmiljøet. Sørg for at fiskerne viser den 
deprimerende fangsten til journalistene dere har invitert.

Demonstrasjonstog

Du trenger:  håndplakater, bannere, fakler, kanskje et lite korps.

Antall deltagere: så mange som mulig, et tog på tre personer kan være litt for lite.

Et demonstrasjonstog kjenner de fleste av oss til. Det viser hvor mange som er enige om en sak, 
og skaper fine bilder til avisene. For at demonstrasjonstoget skal bli vellykka er det viktig at det er 
tydelig hva dere marsjerer for eller mot. Derfor gjelder det å lage bannere og håndplakater som 
viser hva dere mener. Et demonstrasjonstog trenger et sted å starte og et sted å stoppe. Ofte går 
toget gjennom et sentralt område, og fram til et sted som har med saken å gjøre, for eksempel 
kommunehuset, torget eller liknende. Fakler i tog er en gammel slager, særlig hvis det er mørkt. 
Det kan dere få kjøpt flere steder, blant annet på fakler.no (det finnes virkelig en nettside for alt). Å 
ta med noen eller noe som kan lage lyd er bra. Trommer, spedbarn, sekkepiper, sanger og slagord 
skaffer oppmerksomhet. Kanskje kan dere skaffe et lite korps? Et demonstrasjonstog kan også ha 
en appell. En appell er en liten tale om saken dere demonstrerer for eller mot. Hvis det er mange 
organisasjoner eller grupper som er med på demonstrasjonen, kan representanter for hver gruppe 
holde en appell. Et demonstrasjonstog trenger ikke foregå over så fryktelig lange avstander. Av 
og til holder det å gå fram og tilbake over et fotgjengerfelt veldig sakte. Dere kan ta med dere 
håndplakater der det står «tut for et bedre miljø», så er det ingen som kan tute uten å støtte dere. 



Dere bør holde på lenge nok til å få oppmerksomhet, men ikke så lenge at folk blir rasende og 
truer dere med juling. Folk er ofte aggressive og sinte når de sitter bak rattet på en bil. Enten er 
det fordi biler gjør deg sint, eller så er det fordi sinnatagger og hissigpropper er gladere i å kjøre 
bil. De lærde strides.

Byttetorg
 
Du trenger:  ting du ikke har bruk for lenger, ting andre ikke har bruk for lenger, noen bord.

Byttetorg går ut på at man tar med seg ting, klær eller dingser man ikke vil ha som f.eks. en 
genser som er for liten, og tar med deg noe som du vil ha med deg hjem, som noen andre ikke vil 
ha. Det ligner på et loppemarked, bare at dere bytter istedenfor å selge og kjøpe.
Byttetorg gjør at folk slipper å kaste ting de ikke trenger lenger. Kanskje en person har blitt skalla? 
Da kan han bytte kammen sin mot en hatt. Kanskje en person har blitt lam i beina? Da kan hun 
bytte bort de små kunstløpskøytene sine mot en liten rullestol. Det er vinn-vinn! Dere kan ha det 
utendørs eller innendørs, avhengig av vær og årstid. Som med andre arrangementer er det lurt å 
melde fra på forhånd, slik at folk veit når og hvor det skjer.

Avskiltingsaksjon
 
Du trenger: skrujern

Hvis politikerne i kommunen din ikke klarer å skaffe dere et skikkelig kollektivtilbud, eller hvis 
politikken deres fører til økte klimautslipp på andre måter, kan dere gjøres som Trondheim Natur 
og Ungdom, og la dem kjenne konsekvensene selv. Avskiltingsaksjon går ganske enkelt ut på å 
skru av bilskiltene til politikerne. Det kan gjøres der politikeren bor, hvis hun eller han parkerer 
bilen sin utendørs, eller utenfor kontoret der politikeren sitter.

Det er ikke lov til å kjøre uten skilter, så da må offeret pent finne en annen måte å reise på. Bruk et 
skrujern, skru av skiltene på bilen, og legg igjen en lapp under   vindusviskeren der dere forklarer 
hvorfor politikeren ikke får kjøre mer bil før de har lagt om politikken sin. Det er viktig med en lapp, 
slik at dere er sikre på at offeret ser at skiltene er borte. Skiltene tar dere vare på, de kan jo byttes 
tilbake mot løfter om å endre miljøpolitikken.

Aksjonér mot tropisk tømmer

Verdens regnskog er trua. Ødeleggelsen av de tropiske skogene skaper enorme klimagassutslipp, 
og gjør at planter og dyr utryddes. Her kan du lese hva du kan gjøre for å bidra til å hindre dette!
Natur og Ungdom er med i Tømmerkampanjen, som sammen med Regnskogfondet kartlegger 
hvilke butikker som selger produkter laget av tropisk tømmer.

Hva kan du gjøre?
1)      Undersøk om det er en butikk som selger tropisk tømmer i nærheten av deg. 
2)      Dra til butikken og sjekk hva de har av tropisk tømmer. Møblene skal være merka med 
tresort, for eksempel akasie, teak, eukalyptus eller mahogni. Ta gjerne med lokalavisa på dette, så 
kan de ”avsløre” at det selges tropisk tømmer.
Her finner du et faktaark med tips om hva du kan ti til media/butikkpersonalet.
3)      Oppfordre forbrukere til å unngå tropisk tømmer! Dere kan for eksempel dele ut 
Regnskogfondets brosjyre om tropisk tømmer utenfor butikker dere veit selger regnskogtømmer.
Brosjyren bestilles hos Regnskogfondet: regnskog(a)regnskog.no


