
Visne roser

Utfordring:
Alle miljøorganisasjonene har utpekt AP som miljø-sinke nr. 1 
både fordi partiet nøler med å støtte satsing på utbygning av 
fornybar energi og unnlater å ta klart avstand fra oljeutvinning 
i Lofoten og Vesterålen. Siden AP er det partiet med mest 
makt i Norge var det viktig for Natur & Ungdom å feste ans-
varet for manglende klimafokus på dette partiet i innspurten 
av valgkampen, for på den måten å legge økt press på par-
tiet i klimasaken.

Løsning:
Utnytte det faktum at AP er kjent for å dele ut friske røde 
roser. Ved å gi dem visne roser tilbake får kampanjen ekstra 
oppmerksomhet og blir relevant siden saken handler om 
følgene av klimaendringer dersom politikerne ikke handler 
raskt nok.

Resultat:
Oppslag på TV2 i alle nyhetssendingene hele formiddagen 
08.09.2009. Artikler og oppslag bl.a. i Aftenposten og Leder 
i Dagbladet. Oppslag i lokalaviser og på nett: nrk.no/Møre og 
Romsdal, nrk.no/Nordland, budstikka.no, Brønnøysunds Avis 
(banett.no), Vesterålen (vol.no), twitter og blogger + trafikk til 
egne nettsider: naturogungdom.no

TI TUSEN
DØDE ROSER

VIL VI
SKJENKE

DEG.
Kjære statsminister. 

Vi har en klimakrise. Vi vil helst ikke se den, men den er der. 

Den svever over skylaget og ligger på lur under havoverflaten.

 Ny forskning forteller oss at klimaendringene kommer raskere enn 

tidligere antatt. Øker temperaturen med mer enn 2 grader, 

får vi et klima ute av kontroll. Livsviktige ledd i våre 

næringskjeder vil gå tapt og livet på jorda kan visne bort. 

 

I dag deler Natur og Ungdom ut døde roser til medlemmer av ditt parti. 

Vi er skuffet. Vi er skuffet over manglende handlingskraft, store ord, 

tomme løfter og overskrifter uten innhold. Vi gir dere døde roser 

også fordi vi anser arbeiderbevegelsen som en hovedaktør i kampen for 

å stoppe klimakrisen. Dere har makt til å ta beslutninger som ikke 

nødvendigvis er populære i dag, men som i fremtiden vil beundres. 

Dere kan si ja til fornybar energi. Dere kan sette grenser for oljeindustrien. 

Dere kan kutte klimautslippene. Dersom dere vil og dersom dere våger. 

www.nu.no

Rose til stunt Annonse

Kampanjeelementer:



Presse:



TV2 nyhetsklipp:



http://twitter.com/ingeborggjarum/status/3842298253 http://plastichearts.blogg.no/1252439679_visne_roser.html 



NRK – Møre og Romsdal:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/valg_2009_more_og_romsdal/1.6772326 

NRK – Nordland:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/valg_2009_nordland/1.6772449 

Budstikka.no (Brønnøysunds Avis)

http://www.budstikka.no/sec_nyheter/article262082.ece 

banett.no (Brønnøysunds Avis)

http://www.banett.no/nyheter/article290978.ece 

Vol.no (Vesterålen online)

http://vol.no/nyhet.asp?F=A&N=26274 


