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Åpning av Grønt Flagg-seminaret  
Miljøsertifisering av skoler på Nedre Romerike 

Da vil jeg få ønske alle velkommen til dette seminaret. Det er hyggelig at 
så mange stiller opp for å høre hva våre foredragsholdere og ordførere 
har å fortelle om hvordan vi kan skape muligheter i vårt område for 
bedre undervisning og gode prosjekter i skolene slik at de kan 
kvalifiserer seg til en Grønt Flagg sertifisering. Skoler som gjennomfører 
et slikt program vil få et grønt flagg som viser at skolen tar miljøet på 
alvor, og mange grønne flagg i kommunen viser at den også tar miljøet 
på alvor.  

Det vitenskapelige miljøet og FNs medlemsland sier at menneskeskapte 
miljø- og klimaendringer er vår tids største utfordring. Det vil ta lang tid 
å løse denne utfordringen, vi må søke løsninger på mange plan, bl.a. ved 
å aktivere skolene slik at barna får kunnskap og holdninger som kan 
drive utviklingen i riktig retning. Satsing på en fagrettet undervisning tror 
vi også vil få flere elever til å velge realfag, kanskje kan de føle at de 
derigjennom kan være med på å skape en tryggere fremtid med 
bærekraftige løsninger. 

Romerike Klimagruppe har støttet utviklingen av Grønt Flagg-skoler i vårt 
område og tatt initiativ til dette seminaret. Vi er organisert under Rotary 
Distrikt 2260 som dekker Akershus og Østfold. Gruppen har medlemmer 
fra rotaryklubbene: Lørenskog og Lørenskog Vest, Nittedal, Lillestrøm, 
Skedsmo Nord, Skedsmokorset, Strømmen og Sørumsand. De dekker 
også Fet og Rælingen. Seminaret er et samarbeid mellom disse 8 
rotaryklubbene, de deltagende kommunene, Kunnskapsbyen Lillestrøm 
og Akershus Energi. Deres støtte har vært avgjørende for å få dette 
arrangementet til. 

Hvorfor har rotaryklubbene tatt initiativet til dette seminaret? Vi frykter 
at kommende klimaendringer kan true levevilkårene for folk i mange 
utsatte områder i verden og kunne skape problemer for våre barn og 
barnebarn. Vi i Rotary har engasjerte medlemmer fra alle yrker, og vi 
ønsker å bidra med vår bakgrunn til å gagne andre, som er vårt motto.  

Å bidra til å redusere fattigdom og hindre nød, bedre helse og styrke 
undervisning og arbeide for fred står derfor høyt på agendaen.  
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Rotary er en stor organisasjon som sitter i FN, den har 35000 klubber i 
rundt 200 land med 1,2 mill medlemmer. Det største prosjektet som 
Rotary tok initiativet til og fortsatt driver, er utryddelse av polio. De siste 
årene har Bill Gates gitt flere hundre mill $ til Rotary som er en effektiv 
hjelpeorganisasjon med under 3% administrasjonskostnader. Bare i vårt 
distrikt gjennomføres 150 samfunnsgagnlige prosjekter og en rekke 
hjelpeprosjekter i utviklingsland.  

Vi i Klimagruppen har nettopp gjennomført et prosjekt i Afrika der vi 
leverte solcellepaneler til elektrisk lys, radioer og mobiltelefoner til 50 
husholdninger i en avsidesliggende landsby. Det er viktig for å bedre 
utdanning, levestandard og helse. En brosjyre som beskriver kort våre 
prosjekter, er lagt ut i foajeen.  

Vi ønsker å formidle pålitelig kunnskap og fremme dialog bl.a. ved at vi 
arrangerte en Klimakonferanse høsten 2009, et seminar om 
energieffektive bygd miljø i februar 2011, hvor flere av dere deltok, og 
nå dette seminaret. I tillegg har vi bidratt til å starte pilotprosjekter med 
Grønt Flagg i våre kommuner som dere skal få høre mer om. 

Svein Fikke, Lørenskog RK, vil lede oss igjennom seminaret. 


