
DEMONSTRASJONSSANG 
 

Vi har hørt no’ stort skal skje her nå for klima på vår jord! 

 Men hvordan skal vi tro det skjer når alle går om bord,  

 I privatfly og jet som lager bråk og sur eksos.  

 Så er det no’ rart vi tviler på at de kan være vår los? 

   

Ref: 

Nei bli med oss så vi blir mange, la oss gå i lag! 

Ikke sett deg ned og vent, nei bli med oss på denne dag! 

For ingenting blir gjort om ikke noen passer på,  

Ja la oss sette foten ned og gjøre noe nå! 

 

Mellomspill  

 

De kommer hit og tror at de skal redde Moder Jord! 

Men ingenting kan reddes kun av voksnes store ord. 

La barn og unge komme til for fremtida er vår! 

Slipper vi til og viser vi vil, så tror vi nok at det går! 

 

Ref: 

Nei bli med oss så vi blir mange, la oss gå i lag! 

Ikke sett deg ned og vent, nei bli med oss på denne dag! 

For ingenting blir gjort om ikke noen passer på,  

Ja la oss sette foten ned og gjøre noe nå! 

  
Demonstrantene går ut på 
etterspillet til 
demonstrasjonssangen. 
To dresskledte menn (Dollar og 
Pund) kommer inn på scenen på 
motsatt side av demonstrantene. 
De har dyre klær (dress og slips?), 
mobiler, klokker, hatter med mer. 
Musikken deres starter mens de 
rolig går inn. Begge har solbriller 
som de tar av og pusser på 
forspillet. Ser meget avslappet ut. 
Se forslag til koreografi på DVD 
 



Sammen med Olje og gass: 

VI HAR OLJE OG GASS  
  

Nå må vi komme til, for vi har det som skal til! 
Vi har olje og gass, så slutt med biodass! 
Oljen må pumpes opp helt til det sier stopp! 
Den må brukes fordi den gir oss energi! 

 
Ref: 

Vi vil bore vår brønn, på hav og land uten bønn. 
Vi henter gullet opp, det må’kke stoppe opp! 
Vi tjener penger, for oljen selger 
Og når alt er brukt opp, så har vi nådd vår topp! 

 
Demonstrantene er veldig urolige, og en av dem reiser seg og synger 3. og 4.linje for å 
protestere. 
 

Fra vårt beregningsgrunnlag vil vi vise i dag 
At prisen er bra for gass og olje, hurra! 

 
Demonstranter:  
 De tenker kun profitt, og tar oljen for gitt! 
  Nå må alle snu om, for tenk om oljen går tom! 
 

 
 
Representantene fortsetter uten å la seg forstyrre, og ordstyreren viser demonstranten tilbake 
til gruppen sin. 
 
Ref: 

Vi vil bore vår brønn, på hav og land uten bønn. 
Vi henter gullet opp, det må’kke stoppe opp! 
Vi tjener penger, for oljen selger 
Og når alt er brukt opp, så har vi nådd vår topp! 
 

    
 Demonstrantene reiser seg og går rundt med sine plakater og roper slagord.  

 Alle tenker kun profitt! Oljen kan’ke tas for gitt! 

  Det blir mer og mer uro blant alle energigruppene og musikken til battle starter. 

 

 



Etter drivhuseffekten: 

 

Gobi: Skjønner dere nå? Hvis dere tenker mer på å tjene penger enn på hva som  
er best for miljøet, vil klima bli stadig verre og verre. 

 
Katla: Det er nå vi har sjansen til å redde jorda og alle som lever på den. Vi må 

bare legge en plan og gjøre de riktige tingene!  
 
Demonstrantene: De har rett. Vi må begynne å bruke vett! Vi må bli venner rett og 

slett!  
 
Elevobservatørene: Vi må tenke globalt – og handle lokalt! Kanskje kan det løse alt! 
 

 


	/
	/VI HAR OLJE OG GASS

