Det Nationale Rettighedsråds
bud på en bæredygtig fremtid
UNICEF Danmarks Rettighedsskoler har hver et Rettighedsråd, som
årligt mødes til et nationalt Børnetopmøde. Rettighedsrådene er
med til at sikre, at børn kan udtrykke deres mening, som der står
i artikel 12 i Børnekonventionen. Det er ikke kun de voksne, som
skal træffe beslutninger, men også børn og unge. For verdens fremtid er børnenes.
I år har Børnetopmødet konkret forholdt sig til Verdensmålene, og
i denne forbindelse har Det Nationale Rettighedsråd udarbejdet
følgende resolution.
Anne Mette Friis, Børn- og ungechef, UNICEF Danmark.

Kære politikere og beslutningstagere. Vi opfordrer jer til at:

■ Sætte mere fokus på begrænsning af plastikforbrug og overforbrug,
både kommunalt og nationalt.

■ Indføre lovgivning som begrænser brugen af plastikemballage.
■ Fokusere mere på bedre udnyttelse af skrald.
■ Afholde elektroniske valgkampagner og bruge reklamekasser i stedet
for at producere valgplakater af pap og papir.
Resolution 2018 vedtaget den 26. oktober 2018 af Det Nationale
Rettighedsråd for UNICEF Danmarks Rettighedsskoler.
Det Nationale Rettighedsråd er talerør for alle UNICEF Danmarks
Rettighedsskoler.
”Vi i Det Nationale Rettighedsråd støtter op om en større klimaindsats,
fordi vi alle sammen skal passe på vores Jord og overlade den i god
stand til næste generation.

Kære relevante aktører og virksomheder. Vi opfordrer jer til at:

■ Bruge andet emballage end plastik - især til fødevarer, allerhelst
organisk materiale.

■ Indføre stof- eller papirsposer lavet af genbrugsmateriale frem for
plastikposer. Der bliver brugt for meget plastik, f.eks. i forhold til
produktionen af bæreposer, og vi skal passe bedre på naturen.

■ Have øget opmærksomhed på genbrug af restmaterialer ved
produktion.

FN’s Verdensmål er vigtige for os børn, for vi vil gerne leve på en sund og
bæredygtig planet og have en grønnere fremtid. Vores resolution bygger
på Verdensmål nr. 12, og vi har valgt at fokusere på skrald og plastik.
Overproduktion betyder unødvendigt skrald, som ender i verdenshavene
eller til forbrænding. Det udleder drivhusgasser og skader dyrelivet. Især
plastik skader miljøet både under og efter produktionen.
Det Nationale Rettighedsråd opfordrer landets politikere, beslutningstagere, relevante aktører og virksomheder til at fokusere på og gøre noget
ved overproduktion, overforbrug og produktion af både skrald og plastik
for at skabe en mere bæredygtig verden”.

■ Have et større fokus på sorteringsskraldespande i kommunerne.
Vi børn skal blive bedre til at sortere skrald. Til det har vi brug for de
rette ressourcer, og vi vil derfor arbejde for følgende:

■ Vi skal blive bedre til at bruge genanvendelige produkter og
bæredygtige materialer fremfor engangsprodukter i hverdagen.

■ Vi skal have større viden om konsekvenserne ved ikke at affaldssortere og der skal være kurser i affaldssortering for skoleelever.

■ Vi skal have skraldespande til forbedret affaldssortering på skolerne.
■ Vi skal undersøge, om vi kan bruge genbrugsmaterialer til at lave
alternative skraldespande.
Det Nationale Rettighedsråd vil lave en handlingsplan for denne resolution i partnerskab med forskellige beslutningstagere, politikere, relevante
aktører og Rettighedsrådene på UNICEF Danmarks Rettighedsskoler.

