
Reporter 1 
Reporter: Ja, kjære seere, Tv Headline er nå direkte inne på arenaen der alle 

lands delegater nå strømmer til for det store klimatoppmøtet her i 

København. Vi har nettopp sett et utdrag fra åpningsseremonien. 

Den skal visstnok si noe om hvem som kommer. (Blir avbrutt av 

demonstranter som kommer inn på scenen)  

Noen demonstranter kommer opp på scenen med bannere og plakater. Der står for eksempel: 

Spar naturen ,Tenk på miljøet, Bruk fornybar energi  

Ikke vent på andre – redd naturen nå!, Kjøp klimakvoter – nå! 

Fjernvarme er miljø i rør!, Tomme ord redder ikke klima!  

Start kildesortering nå! 

(Lag gjerne slagord som passer lokalmiljøet der dere bor). For eksempel: Rens elva vår – nå! 
 
To politifolk kommer inn på scenen og forsøker å jage demonstrantene vekk, til store 
protester. Reporteren går frem til midten av scenen sammen med kameraføreren. Står først og 
ser litt på demonstrantene som blir jaget vekk mens han/ hun prater. Demonstrantene løper 
foran og bak reporteren mens han/hun prater. 
 

Reporter: Som dere ser er det en del demonstrasjoner. Det finnes dem som tror at 

klimatoppmøtet ikke vil få store resultater, og mange har reagert på at 

representantene fra Utlandia ankom konferansen i private jetfly. Ja, det er 

vel kanskje ikke særlig miljøvennlig det! (Ler litt av sin egen vits før han/hun 

samler seg igjen) Det har altså vært flere tilløp til demonstrasjoner både 

utenfor og her inne, og politiet jobber nå med å få satt opp sperringer for å 

sikre at delegatene kan komme seg trygt på plass uten for mange 

forstyrrelser.  

 
(Reporteren holder på øreproppen og ser urolig mot utgangen der man hører slagord fra 
flere demonstranter og protester mot at de blir jaget av politiet. Noen av demonstrantene 
stiller seg opp bak reporteren og viser fram bannerne sine) 

 
Som dere sikkert hører og ser, er det svært mye uro blant demonstrantene, og 

politiet jobber på spreng for å få kontroll over situasjonen. 

 
(Reporteren blir avbrutt av demonstranter som roper slagord, og dytter han/henne foran seg. 
De stiller seg opp med plakatene på hver side av scenen, og forspillet til 
demonstrasjonssangen begynner.) 
 


