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LÆRERINTRO

“ Miljøbevidste og stærke børn og unge er sandsynligvis dem, der vil yde den største
indsats for at beskytte og tage ansvar for vores jord på langt sigt. Mere end 46 procent
af verdens befolkning er nu under 25 år – i alt 3 milliarder mennesker. Deres beslutninger
kan og vil forme vores jords fremtid. De kommende 10 år er væsentlige og byder på
utrolig mange muligheder.”
(UNICEF Climate Change and Children (Klimaforandringer og børn), 2007)

Undervisningsmaterialet Klimaforandringer og børns rettigheder indeholder introduktion,
baggrundsstof, aktiviteter og beskrivelse af disse – alle indenfor emnet klimaforandringer og
hvordan disse påvirker børns rettigheder jævnfør Børnekonventionen.

FORMÅLET MED MATERIALET
• at hjælpe børn og unge til at forstå sammenhængen mellem klimaforandringer og børns
rettigheder
• at få børn til at forstå, at de kan kæmpe
mod klimaforandringer ved at udanne sig til
‘forandringsaktører’

MÅLGRUPPE
Materialet er udviklet til elever i 7. til 9. klasse.
Det kan anvendes fra 5. til 10. klasse, hvis indholdet tilpasses elevernes viden og færdigheder.

Børnene skal ikke føle sig ansvarlige for at redde
kloden, det er de voksnes ansvar, men mange
børn vil gerne kunne handle på den viden, de
har, og børn over hele verden er allerede aktive
forkæmpere for vores miljø. Materialet her kan
inspirere de elever, der vil og kan handle, så de
får mulighed for at blive hørt i klimadebatten.

FAG
Materialet er velegnet til tværfaglig undervisning
mellem et eller flere af følgende fag: samfundsfag, dansk, engelsk, natur og teknik, geografi,
fysik/kemi og matematik.
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VARIGHED
Minimum seks lektioner.

FÆLLES MÅL
Materialet er udviklet med henblik på at øge børn
og unges bevidsthed om klimaforandringer.

LÆRERINTRO

Eleverne vil i forløbet kunne arbejde med et
udvalg af følgende Fælles Mål:
Samfundsfag:
• redegøre for hovedprincipper i bæredygtig
udvikling
• redegøre for centrale problemstillinger knyttet
til sammenhænge mellem økonomisk vækst
og miljø
• forklare betydningen af forbruger- og
producentadfærd for belastningen af miljø
og naturgrundlag
• indgå sagligt i en demokratisk debat om samfundsmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder
• redegøre for FNs Børnekonvention og børns
rettigheder
Engelsk:
• forstå skrevne tekster inden for forskellige
genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans
• anvende engelsk som et internationalt
kommunikationsmiddel
Dansk:
• beherske skriftsproget i forskellige genrer
• indsamle stof og disponere indholdet så det
fremmer hensigten med kommunikationen
• skrive struktureret og med bevidste valg i en
form, der passer til genre og kommunikationssituation
Natur og Teknik:
• kende begrebet bæredygtighed og kunne
redegøre for eksempler på, at menneskets
forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen og vurdere,
hvilke konsekvenser det har for planter, dyr
og mennesker
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• kende træk af teknologiens historie og anvendelse samt følgevirkninger for planter, dyr og
mennesker
• vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og
globalt på baggrund af egen indsigt
Biologi
• forklare årsager, betydning og foranstaltninger
i forbindelse med miljø og sundhedsproblemer
såvel lokalt som globalt
Geografi:
• kende til naturlige klimasvingninger og menneskets påvirkning af jordens klima – herunder
hvorledes CO2 udledes og indgår i naturen
• kende til de miljømæssige konsekvenser af
samfundenes forbrugsmønstre
• anvende geografiske metoder og færdigheder
herunder regional analyse i forståelse og perspektivering af aktuelle naturfænomener og problemer
knyttet til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget: energi, vejr, klima, naturkatastrofer,
forbrug, erhvervsforhold og befolkningsfordeling
Fysik/Kemi
• beskrive vigtige forhold, der har indflydelse på
vejr og klima – herunder menneskelige aktiviteter, der kan påvirke vejr og klima
LÆRINGSMÅL
Aktiviteterne vil kunne sætte eleverne i stand til at:
• gøre rede for, hvad klimaforandringer er, og
hvordan de påvirker børn og unges rettigheder
• gøre rede for, hvordan klimaforandringerne
og deres negative følger kan mindskes ved
at reducere udledningen af CO2 i den industrialiserede verden
• gøre rede for, hvordan de selv personligt kan
bidrage til at nå dette mål
• agere som ‘forandringsaktører’ og tage affær
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Desuden vil de kompetencer, eleverne opnår ved
at udføre aktiviteterne, kunne sætte dem i stand
til at forstå, at de kan gøre en forskel.
MATERIALETS OPBYGNING
Materialet består af 18 aktiviteter med trin-fortrin-vejledninger. Aktiviteterne er udformet sådan,
at eleverne involveres gennem spil, rollespil,
simulationer, fristile med mere.
Aktiviteterne er inddelt i to hovedmoduler:
Modul 1 på side 15 undersøger, hvad klimaforandringer er, og hvordan de hænger sammen med
børns rettigheder. Der gives en generel oversigt
over emnet klimaforandringer for at sikre, at eleverne forstår behovet for at modvirke disse og for
at give dem den nødvendige baggrundsviden, så
de selv kan handle på deres viden.
Modul 2 på side 48 er mere handlingsorienteret
og indeholder en række aktiviteter, der kan give
eleverne kompetencer og motivation til at blive
‘forandringsaktører’ og bidrage til at modvirke
klimaforandringerne. Dette kan opnås ved at
ændre individuelle eller kollektive vaner og adfærd
og ved at samarbejde med beslutningstagere og
andre voksne, som kan fastlægge mere miljørigtige regler i skolen, i samfundet og på
nationalt plan.
Det er ikke nødvendigt at være ekspert i børns
rettigheder og klimaforandringer for at bruge
materialet. Det er naturligvis en god idé at tilegne sig en basisviden, inden man går i gang
med aktiviteterne, men det er ikke nødvendigt.
Undervisningen kan gennemføres ved at følge
anvisningerne og læse oplysningerne i
materialet.
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OM BASIS AKTIVITETER OG VALGFRIE
AKTIVITETER
Afhængigt af elevernes forhåndsviden om
emnerne og den tid, der er til rådighed til
aktiviteterne, kan man vælge at gennemføre én,
flere eller alle de foreslåede aktiviteter. For at
gøre valget enkelt er materialet tydeligt opdelt i
basis aktiviteter, der er beregnet til opfyldelse af
målene for undervisningen, og valgfrie aktiviteter,
der er beregnet til uddybelse eller undersøgelse
af specifikke emner.
Det anbefales, at man som minimum gennemfører de seks basis aktiviteter, hvilket i alt tager
cirka seks lektioner. I kapitlet ’UNICEFs indsats’
kan du finde referencer til andet undervisningsmateriale, hjemmesider og dokumentation udarbejdet af UNICEF og andre organisationer. Det
anbefales at starte med Modul 1, så eleverne
opnår den nødvendige viden til at kunne træde i
aktion i Modul 2.
Alle aktiviteter er bygget op med information om:
• varighed
• mål
• oversigt
• materiale og forberedelse
• vejledning til læreren
• opsamling
• næste skridt
• hvor det er relevant, forslag til mulig
opfølgning
Læreren kan gennemføre hele aktiviteten, udvælge
dele af den eller ændre den efter eget ønske.
HANDOUTS
Ved opstart udleveres de 7 handouts til eleverne.
Her kan de finde vigtige oplysninger, referencer
og gode ideer udarbejdet af unge andre steder i
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verden, relevante forkortelser og et skema,
hvor eleverne kan notere deres kommentarer,
spørgsmål og ideer.
LÆRERENS ROLLE
Gå foran med et godt eksempel. Prøv at minimere CO2-udledningen mest muligt i forbindelse
med aktiviteterne. Det vil sige: brug genbrugspapir og genbrugsmateriale og vælg onlinekommunikation frem for trykt kommunikation. Vær
også den første til at ændre på klima-uvenlige
vaner og adfærd, og snak med kolleger, venner
og familie om det.
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Vær så positiv som muligt. Lad ikke eleverne føle
sig skyldige eller bebrejde sig selv for det, der
sker i verden som følge af klimaforandringerne.
Fortæl dem, at klimaforandringerne allerede
finder sted, men at det er vigtigt, at vi alle
begynder at ændre adfærd. Der er håb, men
vi skal handle nu!

BAGGRUNDSINFORMATION

Dette er en generel introduktion til emnet klimaforandringer, børn og Børnekonventionen.
Ønskes yderligere informationer henvises til listen over tilgængelige referencer på nettet i
næste kapitel.

KLIMAFORANDRINGER OG BØRN
Vores klima forandres, og selv om omfanget
af menneskets bidrag til denne tendens stadig
diskuteres, mener FNs Klimapanel (IPCC)1, at
“drivhusgassers rolle klart kan påvises, og at den
stigende udledning af drivhusgasser tydeligt kan
ses.” De industrialiserede lande er de største
udledere af drivhusgasser. Ifølge IPCC er husholdningerne sammen med landbrug og industri
ansvarlige for en betydelig del af udledningen.
Følgerne af klimaforandringerne går især ud
over verdens mest sårbare lande og regioner.
I dag ved vi, at udviklingslande, der for det meste
er beliggende i varme områder, og hvis største
indkomstkilde er landbrug, er og vil blive hårdest
ramt af forandringer i nedbørsmønstre, ekstreme
vejrforhold, stigende vandstand, flere storme og
oversvømmelser. Forandringer i nedbørsmønstrene vil med stor sandsynlighed påvirke såvel
kvaliteten som kvantiteten af vandforsyningen, og
dermed forværre følgerne af dårlig vandkvalitet,
dårlige sanitære forhold og fejlernæring. Vejrrelaterede fænomener som orkaner og oversvømmelser forventes at tiltage og medføre yderligere
dødsfald, personskader og traumer2.
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I disse lande betaler børnene den højeste pris
for følgerne af klimaforandringerne i form af for
eksempel sultkatastrofer, sygdomme, fordrivelse
af befolkningsgrupper og ressourcekonflikter.
Børnenes ret til overlevelse, udvikling og beskyttelse undermineres i høj grad. Klimaet forandrer
sig ikke kun i udviklingslandene. Børn og samfund
i dele af den industrialiserede verden påvirkes
blandt andet også af følgerne af klimaforandringerne gennem skiftende vejrmønstre, kystnedbrydning, et stigende antal naturkatastrofer3 og
hedebølger.
Der er gjort en stor indsats for at tilskynde unge
verden over til at samles for at dele erfaringer og
bekymringer i forbindelse med klimaforandringer.
For eksempel deltog børn og unge fra cirka 110
lande i 2009 i drøftelser vedrørende klimaforandringer på konferencen TUNZA International
Children and Youth Conference i Korea. Den var
organiseret af FNs miljøprogram (UNEP)4. I 2009
samlede UNICEF 165 børn og unge mellem 13 og
17 år fra 44 forskellige lande til Børnenes Klimatopmøde i København. Her blev børnene enige
om at opfordre verdens ledere til at handle hurtigere på en lang række fronter for at reducere den

BAGGRUNDSINFORMATION

stadigt stigende udledning af CO2. Mange
af de deltagende delegationer rejste hjem og
satte gang i de mest fantastiske klimaaktiviteter
efter topmødet. På Facebook kan børn og unge
debattere i gruppen uniteforclimate og på hjemmesiden www.childreninachangingclimate.org
kan man holde sig opdateret omkring klimaforandringer og deres indflydelse på børns liv.
UNICEF mener, at den måde klimaforandringerne
påvirker børn og unge på, skal betragtes som en
integreret del af alle internationale indsatser, der
sættes i gang for at forhindre globale klimaforandringer. Alle nationale og lokale initiativer, der har
til formål at tilpasse sig klimaforandringerne eller
reducere risiciene i forbindelse med disse, skal
fra starten involvere børn og unge5. Det er ikke
blot en principsag, men en absolut nødvendighed
at inddrage de unges meninger og tilskynde dem
til at deltage i kampen mod klimaforandringer.
INDSATS MOD KLIMAFORANDRINGER6
Man taler i dag om to strategier for håndtering af
klimaforandringer, som skal spille sammen hele
tiden. De engelske ord for disse er mitigation og
adaptation, og det oversættes i dette materiale til
’modvirkning af klimaforandringer‘ og ’tilpasning
til klimaforandringer‘.
Definitioner
Modvirkning af klimaforandringer omfatter
foranstaltninger og tiltag, der har til formål at
reducere udledningen af drivhusgasser, der forårsager klimaforandringer, eller forbedre de filtre,
der optager sådanne udledninger.
Tilpasning til klimaforandringer er enhver
tilpasning af naturlige eller menneskeskabte
systemer som en reaktion på faktiske eller forventede klimatiske stimuli eller følgerne heraf,
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og som begrænser skaderne eller udnytter
gunstige muligheder. Målet med tilpasningen er
at reducere sårbarheden over for klimaforandringer og ustadige forhold og dermed den negative
påvirkning.
Da børns rettigheder klart påvirkes af klimaforandringer, er UNICEF i færd med at gennemføre
programmer, som både støtter børn og samfund i
de mest påvirkede lande, og som øger bevidstheden om sammenhængen mellem klimaforandringer og børns rettigheder.
Børn har ret til oplysning og til at deltage i beslutninger, der påvirker dem. UNICEF mener, det er
afgørende, at børn og unge har en reel mulighed
for at blive hørt i forbindelse med klimaforandringer og ret til at lære at handle i egen interesse i
forhold til, at de vokser op i en verden påvirket af
klimaforandringer.
Det er derfor vigtigt, at børn, der bor i lande, hvor
udledningen af CO2 er stor, lærer om klimaforandringer og følgerne heraf, og at de føler, at
det vedrører dem. De bør udvikle holdninger og
færdigheder til at blive ’forandringsaktører‘ både
i de lande, hvor udledningen finder sted, og i de
lande, der er påvirket heraf. Dette materiale er
udviklet til netop det formål.
KLIMAFORANDRINGER OG
BØRNEKONVENTIONEN
FNs Børnekonvention tilstræber en verden, hvor
børn har ret til at overleve og vokse op i et sundt
fysisk miljø. Alligevel udgør børns rettigheder og
børnene selv sjældent en del af internationale
og nationale drøftelser om klimaforandringer, og
hvordan man kan håndtere disse, selv om erfaringen og forskningen viser, at børn er yderst sårbare over for klimatiske forandringer.

BAGGRUNDSINFORMATION

Klimaforandringer forventes at påvirke verdens
fattigeste befolkninger, herunder børn af den
oprindelige befolkning og af mindretal, uforholdsmæssigt meget. Minoriteter, der ekskluderes fra
samfundsøkonomien og oplever langtidsfattigdom, er specielt udsatte, da deres boliger ofte er
i dårlig stand og beliggende i isolerede områder,
hvilket gør dem specielt sårbare og svære at nå i
tilfælde af nødsituationer og katastrofer7.
Ethvert tiltag, der har til formål at tilpasse sig til
eller modvirke klimaforandringer, skal involvere
børn og unge, også fra de førnævnte marginalise-
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rede grupper, og piger og drenge skal involveres i
lige stor udstrækning. Tiltagene skal være i overensstemmelse med artikel 28 i Børnekonventionen
og være gældende for alle børn uden forskelsbehandling af nogen art og uden hensyn til race,
hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller andet
tilhørsforhold, national, etnisk eller social oprindelse, formueforhold, handicap, fødsel eller anden
status. For eksempel fortjener rettigheder for børn
med handicap en særlig opmærksomhed, da de
sandsynligvis vil være specielt hårdt ramt i tilfælde
af en katastrofe, idet de kan blive ’gemt til sidst
eller forladt i forbindelse med en evakuering‘.9

BAGGRUNDSINFORMATION

FIG. 1: HVORDAN KLIMAFORANDRINGER PÅVIRKER BØRN
Klimaforandringer

Temperaturforandringer

Ændringer i nedbørsmængder

Ændring af
levesteder

Stigning i antallet
af ekstreme
vejrforhold

Hyppigere og mere
intense tørkeperioder

Voldsommere
regnmængder

Vandmangel

Oversvømmelser

(ørkendannelse, oversvømmelser i såvel
kystområder som inde i
landet, temperaturstigninger i højtliggende
områder, øget erosion)

(cykloner, tornadoer,
tyfoner, skov og slettebrande, hedebølger,
ekstrem kulde)

Økosystemet
ændrer sig

Ændringer i
landbrugsudbyttet

(udryddelse af
dyrearter)

(fald i tropiske
områder)

Ufrivillig flytning/migration
af befolkningsgrupper

Dårligere fødevaresikkerhed og
indkomstmuligheder

Stigning i
antallet af døde efter
pludseligt opståede
katastrofer

Stigning i børnedødelighed og
børnesygelighed

Stigning i dødelighed
& sygelighed som
følge af ikke-smitsomme sygdomme
(hjerte-kar-sygdomme,
luftvejssygdomme,
hedeslag, hypotermi)

Øget fejlernæring
blandt børn

Udbredelse og
ændring af smitsomme sygdomme
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Øgede
ressourcekonflikter

(malaria, den gule feber,
vandbårne infektioner,
diarré, nye sygdomme,
f.eks. zoonoser)

Større ulighed
blandt børn

Større fattigdom
blandt børn

Kilde: UNICEF UK, Climate Change Report (Rapport vedr. klimaforandringer) 2008, s. 3
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Tab af ejendom og
eksistensgrundlag

Dårligere
beskyttelse
af børn

Flere børn, der i
kke går i skole

UNICEFS INDSATS

Lande og samfund skal blive bedre rustet til at
håndtere store omvæltninger i forbindelse med
klimaforandringer. Konkret vil det sige større
mulighed for at differentiere inden for områder
som valg af afgrøder og ernæring, færdigheder og
faglig uddannelse og udvikling af hensigtsmæssig
teknologi, der kan hjælpe befolkningen med for
eksempel opsamling af regnvand. Vigtige institutioner som skoler og sundhedscentre skal styrkes. At være bedre rustet betyder også, at man
er i stand til at opbevare mad og vand, håndtere
folkevandringer, og at man indfører offentlige foranstaltninger og katastrofeberedskab, herunder
velfungerende advarselssystemer og offentlige
oplysningskampagner.
Det er en kendsgerning, at nutidens og fremtidens børn vil være dem, der først og fremmest
påvirkes af klimaforandringer. UNICEF vil i den
forbindelse spille en vigtig rolle ved at opfordre
børn og unge til at træde i aktion og tage ansvar i
forbindelse med klimaspørgsmål. Det kan ske ved
at skabe et netværk for børn og unge, ved at gøre
dem mere bevidste om, hvad klimaforandringer
er, og hvordan de kan imødegås, samt ved at give
dem de nøvendige kompetencer til at modvirke
og reducere risikoen for katastrofer.
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UNICEFS REFERENCER VEDRØRENDE
KLIMAFORANDRINGER OG BØRN
Hvis man gerne vil have yderligere oplysninger om disse emner, herunder eksempler på
UNICEFs arbejde på området, kan man finde
informationer i følgende publikationer:

UNICEF, Climate Change and Children
(Klimaforandringer og børn), december 2007
www.unicef.org/publications/index_42166.html

Publikationen undersøger, hvordan klimaforandringer
påvirker børn, og hvordan klimaforandringer har udviklet sig fra at være et rent miljømæssigt emne til et
emne, der kræver kollektiv ekspertise inden for bæredygtig udvikling, energisikkerhed og børns sundhed
og trivsel. Børn og unge taler direkte gennem kommentarer og breve fra UNICEFs hjemmeside ’Voices of
Youth’, børnerepræsentanter på UNEP African Regional
Children’s Conference for the Environment (FNs miljøprograms børnekonference vedrørende miljø i Afrika)
i 2007 og World Scout Jamboree (verdensomspændende spejderstævne) i samarbejde med FNs udviklingsprogram UNDP, der også fandt sted i 2007.

unicefs
indsats

UNICEF Innocenti Research Centre, Climate Change
and Children, A Human Security Challenge (Klimaforandringer og børn, en trussel mod menneskelig
sikkerhed), Policy Review Paper, november 2008
www.unicef-irc.org/publications/pdf/climate_change.pdf

Denne rapport giver et overblik over, hvordan klimaforandringerne påvirker børn og fremtidige generationer
ved at henvise til relevante erfaringer fra forskellige
sektorer og lande med at fremme børns rettigheder og
trivsel. Rapporten skitserer meget detaljeret linjerne
for, hvordan ændringer i temperaturer og nedbørsmønstre skaber flere alvorlige forhindringer for gennemførelsen af de mål det internationale samfund har
sat sig vedrørende børns overlevelse, udvikling og
beskyttelse. Hovedtemaet er børns rolle som vigtige
deltagere og forandringsaktører.

UNICEF UK, Our climate, our children, our responsibility: The implications of climate change for the
world’s children (Vort klima, vore børn, vort ansvar:
Konsekvenser af klimaforandringer for verdens
børn), 2008
www.crin.org/docs/climate-change.pdf

Denne rapport viser, hvordan klimaforandringer kan
påvirke alle aspekter af livet for de mest sårbare børn,
og hvordan børnene selv kan blive centrale i indsatsen
mod disse.
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UNICEFs video om klimaforandringer og børn
(4:14 min.)
www.youtube.com/watch?v=2e75_sYvOOU

UNICEFs involvering af børn og unge på klimatopmødet (børn og unge viser film for og taler til
statsoverhovederne): (UN TV 4:39 min.)
www.youtube.com/watch?v=0LOY-1qgSTw

UNICEFs undervisningsmateriale om
klimaforandringer og børn
Materialet nedenfor er tænkt som et supplement
og kan bruges af undervisere, som ønsker at
uddybe særlige aspekter inden for emnet klimaforandringer og børn.

UNICEF and the Alliance of Youth CEOs10, Climate
Change: Take Action Now! (UNICEF og sammenslutningen af unge topledere: Klimaforandringer
– gør noget nu!) En vejledning om, hvordan man
støtter børn og unges indsats på lokalt plan med
særlig fokus på piger og unge kvinder), 2010
www.scout.org/node/6045

Denne publikation viser, hvordan undervisere, projektledere, lærere og ungdomsledere, som hovedsageligt
arbejder i de lande, der er mest påvirket af klimaforandringer, via uformelle indlæringssituationer, såvel i
skolen som andre steder, kan tilskynde de unge til at
gøre noget aktivt for at bekæmpe truslerne fra klimaforandringer. Formålet er at hjælpe underviserne til at
omsætte børn og unges energi og idéer til aktiv handling. Dette kan udmønte sig på mange måder: prakti-

unicefs
indsats

ske projekter som plantning af træer eller produktion
af solcelle-komfurer, bevidsthedsgørende workshops
og events, kortlægning af og forberedelse på naturkatastrofer.

UNICEF Canada, Climate Change, Children and
Youth: Local Connections to Global Issues, Teachers’ Resource Guide (Grades 9–12) (Klimaforandringer, børn og unge: Lokale forbindelser til
globale emner, lærervejledning (overbygningen og
gymnasiet)), 2010
globalclassroom.unicef.ca/en/resources/resource_
guide.htm

Denne vejledning undersøger videnskabelige fakta
om klimaforandringer på en for eleverne tilgængelig
måde. Underviserne kan formidle viden til de unge om
emner, der vil påvirke deres fremtid, give dem redskaber til at undersøge løsninger samt gøre dem bevidste
om deres muligheder for at gøre en forskel. Formålet
med vejledningen er at inspirere både undervisere
og elever til at knytte lokale spørgsmål sammen med
globale forhold og at udvikle de nødvendige holdninger
til at gøre verden til et bedre sted.

UNICEF Canada/tagd, Heat up over climate change
– Exploring climate change and its effects on the
world’s children. A peer education and action pack
(Opvarmning til klimaforandringer – Undersøgelse
af klimaforandringer, og hvordan de påvirker verdens børn. Undervisningsmateriale og forslag til
aktiviteter)
www.unicef.ca/sites/default/files/imce_uploads/
UTILITY%20NAV/TEACHERS/DOCS/GC/Heat_up_
over_climate_change.pdf

14

Klimaforandringer
og børns rettigheder

Materialet kan anvendes af undervisere, ungdomsledere og lærere. Det er udarbejdet med henblik på at
få grupper til at tænke på og handle i forhold til klimaforandringer. Materialet er inddelt i fire afsnit: Få mere
at vide/Undersøg nærmere/Gør mere/Del mere.

Supplerende materiale for børn
og unge om klimaforandringer
udarbejdet af andre organisationer

World Wildlife Fund International,
The NEW climate deal, A pocket guide
(Verdensnaturfonden, Den NYE klimaaftale, en
lommeguide), 2009
assets.panda.org/downloads/wwf_climate_deal_
mar10.pdf

En handy, allround lommeguide til klimaforandringer,
konsekvenserne heraf, politik, historie og drøftelser
under forhandlingsprocessen i forbindelse med FNs
rammekonvention om klimaforandringer i København
i december 2009. Selv om guiden blev udarbejdet til
mødet i København, er den stadig relevant for vores
fremtidige bestræbelser på at sikre en stærk, fair og
ambitiøs klimaaftale.

MODUL 1

KLIMAFORANDRINGER
OG BØRNS RETTIGHEDER
HVORDAN SIKRER VI BØRNS RETTIGHEDER,
NÅR DISSE PÅVIRKES AF KLIMAFORANDRINGER?
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MÅL
Efter dette modul vil eleverne være i stand til at:
• Forklare, hvad klimaforandringer er
• Forklare de vigtigste årsager til og følger af klimaforandringer
• Forklare, hvordan klimaforandringer især påvirker verdens mest sårbare børn
• Forklare sammenhængen mellem klimaforandringer og børns rettigheder
• Forklare begrebet ’modvirkning’ og den rolle børn og unge spiller i den sammenhæng

BASIS AKTIVITETER
1) Børn og klimaforandringer
2) Klimaforandringer og børns rettigheder

VALGFRIE AKTIVITETER
Analyse og gennemgang af børns
rettigheder
1) Gennemgang af børns rettigheder:
‘Ønsker og behov’- kort

Analyse og gennemgang af klimaforandringer
2) Huskespil om klimaforandringer
3) Referencefil om klimaforandringer
4) Har klimaet ændret sig der, hvor jeg bor?
Analyse og gennemgang af klimaforandringer og børns rettigheder
5) At blive eller at tage af sted?
6) Artikel om klimaforandringer og børn
Som afslutning på Modul 1 kan eleverne se
UNICEFs video om klimaforandringer og børn.
www.youtube.com/watch?v=2e75_sYvOOU
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BASIS AKTIVITETER
1) BØRN OG KLIMAFORANDRINGER
Varighed
45 min.
Resumé
Med udgangspunkt i udtalelser fra tre unge klimaambassadører finder eleverne frem til, hvordan
klimaforandringer påvirker verdens børn – især
dem, der befinder sig i de mest sårbare situationer.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand til at:
• Komme med eksempler på, hvordan klimaforandringer påvirker mange børns liv.
Materiale
• Flipover og tusser
• Kopier af de tre udtalelser (side 19, 20 og 21)
Forberedelse
• Gennemgang af udtalelserne og ‘Løsninger’
(side 22)
• Print/Fotokopi af historierne.
Instruktioner til underviseren
1. Start med at spørge eleverne, hvad de ved
om klimaforandringer. Har de tidligere arbejdet
med emnet i skolen? Spørg dem om, hvad
de forstår ved klimaforandringer og bed dem
nævne det første ord, de kommer i tanker om,
når de hører ordet ‘klimaforandringer’. Skriv
ordene på flipoveren. Læs dem højt og inddel
dem i forskellige hovedtemaer.
2. Forklar, at klimaforandringer er specielt synlige
i nogle lande og har påvirket den måde, mange
mennesker – herunder børn – lever på. Forklar,
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at de nu skal læse nogle udtalelser fra unge
klimaambassadører fra tre forskellige lande.
Forklar, hvad klimaambassadører er – se infoboks på næste side.
3. Inddel eleverne i tre små grupper eller seks,
alt efter antallet af elever, og giv hver gruppe/
elev en udtalelse. Giv dem et par minutter til
at læse udtalelsen hver for sig eller udpeg én
elev pr. gruppe, der kan læse udtalelsen højt,
alt efter elevernes læsefærdigheder.
4. Bed hver gruppe om at undersøge, diskutere
og notere deres svar på nedenstående punkter
i netop deres tekst. Skriv de tre spørgsmål på
flipoveren:
a. Hvad er følgerne af klimaforandringer?
Hvad har ændret sig i de pågældende lande
som følge af klimaforandringer – vejret,
fattigdom?
b. Hvilke konsekvenser har klimaforandringer
for de børn, der bor i de pågældende lande?
c. Hvordan reagerer landenes befolkning på det?
Giv eleverne tid til at diskutere spørgsmålene
i gruppen og bed hver gruppe om at melde
tilbage til samtlige elever ved (1) at præsentere
deres historie for de andre og (2) forklare, hvad
de har fundet ud af med hensyn til spørgsmål
a, b og c. Skriv svarene på flipoveren og tilføj
det, der mangler (se løsninger i bilag 1 på side
22).
5. Fortsæt den indledende brainstorm. Diskutér
klimaforandringer, og hvordan disse påvirker
børn, og sammenkæd alle de punkter, de tre
grupper har fundet frem til.

KLIMAFORANDRINGER
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Opsamling
• Bed eleverne om kort at fortælle, hvordan
aktiviteten gik. Vidste de, at klimaforandringer
kunne have så stor indflydelse på børns liv?
Er alle børn i verden udsat for samme risici?
Hvorfor/hvorfor ikke?
• Fortsæt diskussionen om, hvad eleverne har
lært i denne aktivitet.

Næste skridt
• Fortsæt med de valgfri aktiviteter, hvis emnet
klimaforandringer ønskes uddybet yderligere i
forhold til definition, årsager og konsekvenser.
• Ellers gå videre til næste basis aktivitet ‘Klimaforandringer og børns rettigheder’ for at finde
ud af, hvilke rettigheder der påvirkes af klimaforandringer.

OM KLIMAAMBASSADØRER
I begyndelsen af december 2009 samledes verdens statsoverhoveder i København for
at diskutere klimaforandringer og forsøge at indgå en aftale om, hvordan udledningen af
drivhusgasser kan reduceres. Inden topmødet inviterede UNICEF og Københavns kommune 164 unge repræsentanter fra 44 lande til at deltage i Børnenes Klima Forum (CCF).
De unge gav udtryk for deres tanker og ideer og opfordrede til handling for at skabe en
bæredygtig verden for fremtidige generationer. Dette er blandt andet et spørgsmål om
at sikre børns rettigheder i en verden, der påvirkes af klimaforandringer. Forummet
resulterede i vedtagelse af en endelig beslutning med anbefaling om verdensomspændende tiltag til modvirkning af klimaforandringer. Samtlige deltagere i Børnenes Klima
Forum blev udnævnt til globale klima-ambassadører. Hensigten med forummet var at
skabe et netværk af unge klimaaktivister – et netværk, som kan oplære andre unge i at
engagere deres lokale samfund i klimadebatten.
Se yderligere oplysninger: http://uniteforclimate.org/
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Udtalelser fra klimaambassadører

IAONIMAN (DRENG), 17 ÅR, FRA KIRIBATI

Kiribati (udtales ‘Kiribas’) er en selvstændig republik i Commonwealth og er beliggende i det
centrale Stillehav cirka 4.000 km sydvest for Hawaii. Kiribati tilhører den del af Stillehavsøerne,
der kaldes Mikronesien, og består af 33 koraløer, hvoraf 21 er ubeboede. Størstedelen af
atollerne ligger knap 6 meter over havets overflade11.

“Der er mange synlige følger af klimaforandringer
i mit land. Det, der påvirker os mest, er havets
stigende vandstand, der forårsager kysterosion
og forurening af brøndvandet12. Når brøndvandet forurenes, bliver vi mere afhængige af regnen til at forsyne os med vand, men det regner
mindre og mindre, hvilket betyder, at vi ikke har
ret meget rent vand i dagligdagen. Der er også
mange planter, der dør i mit land på grund af, at
regntiden har ændret sig.
Når havet dækker landområderne, bliver jorden
ufrugtbar, og det er meget vanskeligt at dyrke
planter og afgrøder. En anden ting er, at vi får det
meste af vores mad fra havet, og fisk er en vigtig
indtægtskilde for mange familier, men der er ikke
ret mange fisk tilbage.
Derfor blev nogle familier i Kiribati, især på hovedøen Tarawa, tvunget til at forlade deres hjem,
som lå tæt på kysten. Havet kom for tæt på og
ødelagde oven i købet nogle af husene. Nogle
familier er bange for at miste deres jord og har
selv bygget mure ud mod havet. Det er meget
dyrt, og nogle familier har ikke flere penge. Det
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har betydet, at mange fædre er blevet deprimerede, fordi de ikke kan forsørge deres familier.
Nogle af dem er rejst væk, og andre bruger de få
penge, der er tilbage, på alkohol.
Alt dette har en rigtig stor betydning for børnene.
Nogle af dem kan ikke længere gå i skole, fordi
familien ikke har råd til at betale skolepenge og
materialer. Unge piger bliver gift meget tidligt blot
for at komme væk fra familiens problemer. Det
er helt almindeligt med teenagemødre og bestikkelse. Der er også flere og flere børn, som tigger
om penge eller mad på gaderne.
Følgerne af klimaforandringer er blevet mere
synlige, og befolkningen er derfor bevidst om det,
der sker, men de forstår ikke, hvorfor det sker for
dem, da de jo ikke er ansvarlige for årsagerne.
Regeringen laver projekter for at bekæmpe alle
disse problemer. Lige nu installerer de rør, som
skal skaffe vand til hele hovedøen, og de arbejder
på flere projekter til gavn for vores land. Men da
vi mangler ressourcer, har vi alligevel brug for
mere hjælp fra andre lande.”
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Udtalelser fra klimaambassadører

NDEYE (PIGE), 16 ÅR, FRA SENEGAL

Senegal er et land i Vestafrika. Det ligger ud til Atlanterhavet mod vest og grænser op til
Mauretanien mod nord, Mali mod øst, og Guinea og Guinea-Bissau mod syd. Senegal
omslutter næsten fuldstændig Gambia, som grænser op til Senegal mod nord, øst og syd,
med undtagelse af Gambias korte kystlinje ud til Atlanterhavet. Klimaet er tropisk med
to årstider: sommer og vinter.

“Der er mange synlige følger af klimaforandringerne i mit land, Senegal. De mest alvorlige
er oversvømmelser, tørke, Sahara-ørkenens
spredning, temperaturstigninger og kysterosion
på grund af den stigende vandstand i havet.
En fiskerlandsby ved navn Djiffer, som ligger i
Saloum-deltaet, er for eksempel ved at forsvinde.
Jeg vil fortælle om de store mængder regn, der
kom for nylig, og som forårsagede oversvømmelser. Mange familier mistede deres huse og
har ikke nogen steder at bo. Mange børn er ikke
kommet i skole igen efter oversvømmelserne,
fordi skolens bygninger ikke er blevet sat i stand.
Nogle af børnene fik også malaria, fordi det
stillestående vand fik antallet af myg til at stige
kraftigt. Også andre sygdomme13 som bilharziose14 og kolera15 bredte sig.
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Desværre er klimaforandringer ikke noget, som
folk generelt bekymrer sig om, men sammen
med andre klimaambassadører vil jeg gerne lave
kampagner og projekter for at gøre befolkningen
mere bevidst om emnet. Regeringen i Senegal laver også projekter. De har for eksempel
igangsat et projekt, der kaldes ’Den grønne mur’
(‘Great Green Wall’) sammen med andre afrikanske lande, hvor målet er at plante 7.000 km
træer i en linje fra Dakar til Djibouti for at standse
ørkenspredningen.”
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Udtalelser fra klimaambassadører

SABRINA (PIGE), 16 ÅR, FRA CANADA

Canada er et land i Nordamerika. Det ligger ud til Atlanterhavet mod øst, Stillehavet mod vest,
Det Arktiske Hav mod nord, og det grænser op til USA mod syd. Der er ikke så koldt i Canada
hele året, som nogle tror. Om vinteren falder temperaturen ned under frysepunktet i det meste
af landet, men ved den sydvestlige kyst er klimaet forholdsvist mildt. I de sydlige provinser er
der ofte en høj luftfugtighed om sommeren med temperaturer på op over 30 grader celsius.
I den vestlige og sydøstlige del af Canada regner det meget, mens det er meget tørt i prærieområderne.

“Der har været mange følger af klimaforandringerne i mit land. Først og fremmest smelter permafrosten mod nord ekstremt hurtigt på grund af
stigende temperaturer. I byerne mod nord falder
de huse sammen, der er bygget direkte på jorden, og beboerne må flytte andre steder hen. Og
mens vintrene bliver varmere og vådere, bliver
somrene i det sydlige Canada varmere end det
globale gennemsnit og mere tørre. Disse ændringer har meget stor indvirkning på økozonerne og
det naturlige miljø i hele Canada. De ekstreme
vejrforhold, vi i stigende grad har oplevet de
senere år, har betydet, at der er forsvundet store
skovområder på grund af brande. Endvidere har
der været store oversvømmelser, isbjerge har
revet sig løs fra den antarktiske halvø, og der
har været flere hårde vinterstorme og orkaner.
Klimaforandringerne i Canada påvirker også børn
og børns liv, især dem, der bor i den nordlige del
af landet, som er hårdest ramt af klimaforandringerne.

I de senere år er folk blevet mere miljøbevidste
og er begyndt at genbruge ting for at vise, at de
tænker på miljøet. Unge canadiere og canadiere i almindelighed er i dag bevidste om, hvad
der foregår rundt omkring i verden. Regeringen
ønsker dog stadig ikke at se problemet i øjnene,
men befolkningen er parat til at gøre noget.
Klimaforandringer er rent faktisk et hot emne i
Canada. Man snakker også om det i fjernsynet,
radioen og aviserne!
Som sædvanlig er de unge mere bevidste om
dette internationale spørgsmål end de ældre.
Derfor skal vi ikke blot selv handle, vi skal også
være med til at give vores medmennesker de
værktøjer, der skal til for at gøre en forskel. På
den anden side må man ikke glemme, at der
stadig er meget, der skal gøres for at øge folks
bevidsthed om klimaforandringer, også på
internationalt plan.”

Hvis du vil vide, hvad Sabrina og de andre klimaambassadører gør i Canada for at informere og lære
andre om klimaforandringer, så læs afsnittene ‘Gode idéer’ i de udleverede papirer. Der finder du også
mange andre gode idéer fra andre lande rundt omkring i verden!
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BILAG 1: LØSNINGER (TIL UNDERVISEREN)
SPØRGSMÅL 			
IAONIMAN (KIRIBATI)
NDEYE (SENEGAL)

SABRINA (CANADA)

Følger af
klimaforandringer

- Varmere og vådere vintre
- Flere hårde vinterstorme og
orkaner
- Ændringer i økozoner og det
naturlige miljø
- Tab af skovarealer pga. brande
samt oversvømmelser

-

Stigende vandstand i havet
Kysterosion
Forurening af brøndvand
Mindre regn/
ændringer i regntiden
- Mange planter dør
- Mangel på fisk
= Stigende vandstand
i havet og tørke

-

Oversvømmelser
Stigende vandstand i havet
Kysterosion
Højere temperaturer
Spredning af
Sahara-ørkenen
- Tørke
= Oversvømmelser,
stigende vandstand
i havet og tørke

I DET NORDLIGE CANADA:
- Permafrosten smelter hurtigt
- Løsrivelse af isbjerge
- Huse falder sammen
I DET SYDLIGE CANADA:
- Varmere og mere tørre somre
= Isen smelter, ekstreme vejrforhold, årstiderne ændres

Konsekvenser for
børn og voksne

- Flytter fra huse ved kysten
- Bygger beskyttelsesmure
(dyrt)
- Fattigdom
- Mange fædre bliver alkoholikere eller rejser væk
- Piger bliver tidligere gift/
gravide som teenagere
- Bestikkelse
- Børn må tigge om penge
= Fattigdom

PÅ GRUND AF
OVERSVØMMELSER:
- Mange huse ødelagt
- Mange skoler ødelagt
- Som følge heraf:
Afbrydelse af skolegang
- Spredning af vandbårne
sygdomme (malaria,
bilharziose, kolera)
= Børn holder op i skolen,
spredning af sygdomme

- Da permafrosten smelter,
bliver mange familier i det
nordlige Canada nødt til at
flytte et andet sted hen
= Tvungen migration

Reaktioner

- Folk forstår ikke, hvorfor
det sker for dem
- Regeringen installerer rør
til transport af rent vand
- Det internationale samfund
burde hjælpe

- Befolkningen er ikke særligt
bekymrede over klimaforandringerne
- Klimaambassadører laver
projekter for at øge
bevidstheden
- Regeringen: projektet
’Den grønne mur’

- Befolkningen, især de unge,
bliver mere og mere bekymrede og parate til at handle
(genbrug, etc.)
- Regeringen vil ikke se
problemet i øjnene
- Klimaforandringer
debatteres i medierne
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2) KLIMAFORANDRINGER OG
BØRNS RETTIGHEDER
Varighed
1 lektion
Resumé
Eleverne får udleveret kort med artikler fra Børnekonventionen og skal finde ud af, hvilke af disse,
der har med klimaforandringer at gøre.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand
til at:
• Forklare hvorfor og hvordan børns rettigheder
påvirkes af klimaforandringer
• Lave en liste over mindst fem af børns
rettigheder, der kan undergraves af klimaforandringer
Materiale
• Kort med artikler fra Børnekonventionen
(se bilag 2 på side 24)
• Flipover og tusser
• Saks
Forberedelse
• Gennemgang af Børnekonventionen, kortene
og løsningerne (se bilag 2 på side 24 og
bilag 3 på side 26)
• Print/Fotokopi og udklipning af kortene ét sæt
til 3-4 elever.

Instruktioner til underviseren
1. Start med en brainstorm om børns rettigheder
for at finde ud af, hvor godt eleverne kender
Børnekonventionen, og/eller genopfrisk, hvad
de tidligere har lært om børns rettigheder. Hvis
eleverne ikke kender noget til børns rettigheder, kan det være en god idé at starte med en
indledende aktivitet (se ‘Ønsker og Behov’ i
dette materiale).
2. Inddel eleverne i små grupper på 3-4 elever
og giv hver gruppe et sæt kort. Bed dem læse
kortene igennem og udvælge de rettigheder,
der påvirkes af klimaforandringer. Giv dem
cirka 10 minutter. Fortæl dem, at de kan finde
den fulde tekst af Børnekonventionen i de
udleverede papirer.
3. Bed en af grupperne om at fremlægge én
rettighed, de har fundet frem til, og forklare,
hvorfor de valgte netop denne rettighed, og
hvilken relation den har til klimaforandringer.
Bed derefter en anden gruppe om at fremlægge og forklare en anden rettighed, osv.
Fortsæt, til der ikke er flere forslag. Notér alle
rettighederne på flipoveren og tilføj dem, der
eventuelt mangler.
Opsamling
• Gennemgå igen notaterne med årsager, følger,
påvirkninger og rettigheder på flipoveren for at
sikre, at alle elever har forstået alle sammenhængene.
• Spørg eleverne, hvad de har lært i denne
aktivitet. Er de overraskede?
Næste skridt
• Fortsæt med de valgfrie aktiviteter i dette
modul eller gå videre til Modul 2.
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BILAG 2: KORT MED ARTIKLER FRA BØRNEKONVENTIONEN
KOPIERES OG KLIPPES UD

Artikel 1:
Et barn =
0–18 år

Artikel 2:
Alle rettigheder gælder for alle
børn (ingen diskrimination)

Artikel 4:
Opfyldelse af
konventionens artikler

Artikel 5:
Ret til vejledning
af forældre

Artikel 7:
Ret til navn og nationalitet
fra fødslen

Artikel 8:
Ret til identitet
(navn, nationalitet)

Artikel 9:
Ret til at bo sammen med eller
opretholde kontakt til begge forældre

Artikel 10:
Ret til genforening
med familien

Artikel 11:
Beskyttelse mod
international kidnapning

Artikel 12:
Ret til at udtrykke sin mening og
blive respekteret for denne

Artikel 13:
Ret til ytringsfrihed

Artikel 14:
Ret til frihed for tanke,
samvittighed og religion

Artikel 15:
Ret til foreningsfrihed

Artikel 16:
Ret til beskyttelse af
privatlivet

Artikel 17:
Ret til adgang til børnevenlig
information

Artikel 18:
Sikring af forældrenes hovedansvar
for opdragelsen; staten skal vejlede
og hjælpe hermed

Artikel 19:
Beskyttelse mod vold og
mishandling

Artikel 20:
Ret til alternativ pleje
og omsorg

Artikel 21:
Sikring af barnets tarv
ved adoption
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Artikel 3:
Sikring af barnets
interesser

Artikel 6:
Ret til livet
(overlevelse og udvikling)
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KOPIERES OG KLIPPES UD

Artikel 22:
Beskyttelse af
flygtningebørn

Artikel 23:
Handicappede børns ret til
den bedste form for hjælp

Artikel 24:
Ret til sundhed og adgang
til sundhedsydelser

Artikel 25:
Ret til kontrol af forholdene
for børn på institution

Artikel 26:
Ret til social sikkerhed

Artikel 27:
Ret til en tilfredsstillende
levestandard

Artikel 28:
Ret til undervisning

Artikel 29:
Sikring af undervisningens
målsætning

Artikel 30:
Beskyttelse af børn fra
mindretal/etniske grupper

Artikel 31:
Ret til hvile og fritid samt
deltagelse i kulturelle aktiviteter

Artikel 32:
Beskyttelse mod
børnearbejde

Artikel 33:
Beskyttelse mod
narkotikamisbrug

Artikel 34:
Beskyttelse mod seksuel
udnyttelse og misbrug

Artikel 35:
Beskyttelse mod handel
med og bortførelse af børn

Artikel 36:
Beskyttelse mod
andre former for udnyttelse

Artikel 37:
Ret til menneskeværdig
behandling under fængsling og
forbud mod tortur og afstraffelse
under fængsling

Artikel 38:
Beskyttelse mod krig

Artikel 39:
Ret til hjælp efter
udnyttelse eller misbrug

Artikel 40:
Ret til særlige hensyn i
retssager

Artikel 41:
Ret til at love, der sikrer børn
bedre end Børnekonventionen,
bliver anvendt

Artikel 42:
Sikring af, at alle kender
denne konvention
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BILAG 3: ARTIKLER I BØRNEKONVENTIONEN, DER KAN RELATERES TIL KLIMAFORANDRINGER
TIL UNDERVISEREN
Den del af det indledende afsnit, der har med Børnekonventionen at gøre, kan også medtages.
Artikel 6: Ret til livet
Klimaforandringer kan have indflydelse på adgangen til mad og rent vand og undergraver de berørte børns muligheder for
udvikling og overlevelse.
Artikel 12: Ret til at udtrykke sin mening og blive respekteret for denne
Børn har ret til at udtrykke deres mening om alle forhold, som har konsekvenser for dem. Da klimaforandringer helt klart har
konsekvenser for børns aktuelle og fremtidige liv, bør børn høres.
Artikel 22: Beskyttelse af flygtningebørn
Klimaforandringer skaber ‘klimaflygtninge’. Det er mennesker og hele familier, som må forlade deres hjem, fordi de ikke
længere kan overleve der (tørkeramte områder, kystområder påvirket af den stigende vandstand i havet).
Artikel 24: Ret til sundhed og adgang til sundhedsydelser
Følgerne af klimaforandringer som f.eks. tørke, oversvømmelse, stigning i antallet af sygdomme, har direkte indflydelse
på børns sundhed.
Artikel 28: Ret til undervisning
Når der forekommer naturkatastrofer som oversvømmelser, orkaner og andre ekstreme vejrforhold, kan skolerne være
lukkede i lang tid, enten fordi de er ødelagt, eller fordi børnene bliver holdt hjemme for at hjælpe til med genopbygningsarbejdet.
Artikel 38: Beskyttelse mod krig
Klimaforandringer kan forårsage konflikter om ressourcer, der er blevet færre af på grund af miljø ændringer (for eksempel
tørke, stigende vandstand i havet).

Der er mange andre af Børnekonventionens artikler, som kan relateres til klimaforandringer og deres konsekvenser for børn.
Eleverne og underviseren vil helt sikkert finde mange flere!
Her er nogle idéer:
- Artikel 11 (Beskyttelse mod international kidnapning)
- Artikel 16 (Ret til beskyttelse af privatlivet)
- Artikel 21 (Sikring af barnets tarv ved adoption)
- Artikel 27 (Ret til en tilfredsstillende levestandard)
- Artikel 31 (Ret til hvile og fritid samt deltagelse i kulturelle aktiviteter)
- Artikel 34 (Beskyttelse mod seksuel udnyttelse og misbrug)
- Artikel 35 (Beskyttelse mod handel med og bortførelse af børn)
- Artikel 36 (Beskyttelse mod andre former for udnyttelse)
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VALGFRIE AKTIVITETER

Aktiviteter i forbindelse med ‘Ønsker
og behov’-kortene

Analyse og gennemgang af børns rettigheder
1) GENNEMGANG AF BØRNS RETTIGHEDER: ‘ØNSKER OG BEHOV’-KORT16
‘Ønsker og behov’-kortene blev udarbejdet af
UNICEF for at oplyse børn og unge om deres
rettigheder ved først at lære dem, hvad forskellen
er på et ‘behov’ og et ‘ønske’. De grundlæggende
behov, som skal opfyldes for, at børn og unge kan
vokse op og blive velfungerende voksne, findes
i Børnekonventionen. Når en regering ratificerer
Børnekonventionen – og det har 191 ud af 193
lande gjort – forpligter den landet til at opfylde
disse rettigheder så godt og så hurtigt som
muligt.

Aktivitet 1
• To og to opdeler eleverne kortene i følgende
kategorier:
MEGET VIGTIG/VIGTIG/MINDRE VIGTIG
• Eleverne beslutter i grupper på fire, hvilke seks
kort de synes, er de vigtigste.
• Klassen som helhed beslutter så igen, hvilke
seks kort der er de vigtigste for klassen (mind
eleverne om, at alle rettigheder (behov) er lige
vigtige, selv om de skal vælge seks af dem).
• Klassen diskuterer: Får alle børn i vores samfund opfyldt disse rettigheder? Hvis der findes
materiale med cases vedrørende børns liv i
andre lande, kan disse passende indgå i diskussionen.
• Klassen diskuterer: Hvad kan der gøres for at
sikre, at alle verdens børn får opfyldt deres
rettigheder?

Behov

Ønsker

Et sted at bo (artikel 27)
Sund mad (artikel 24)
Beskyttelse mod misbrug (artikel 19)
Uddannelse (artikel 28 og 29)
Sundhedspleje (artikel 24)
Ligestilling og beskyttelse mod
diskrimination (artikel 2)
Ren luft (artikel 24)
Ret til at udtrykke sine meninger (artikel 12)
Fritid og hvile (artikel 31)
Rent vand (artikel 24)
Mulighed for at praktisere sin kultur, sprog
og religion (artikel 30)

Smart tøj
En cykel
Rejser
Dit eget værelse
En computer
Et fjernsyn
En musikafspiller
Penge, du kan bruge til, hvad du vil
Fast food
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Aktivitet 2
Efter første aktivitet kan man fortsætte med
at diskutere begreberne ‘ønsker’ og ‘behov’.
Eleverne opdeler nu kortene igen, denne gang
i to kategorier: ØNSKER/BEHOV. Underviseren
kan herefter forklare, at de fleste af børns behov
skal opfyldes af de voksne, fordi de ikke selv
kan opfylde dem, men i stedet må stole på de
voksne.
Der er imidlertid nogle behov, de selv personligt
kan hjælpe med til at værne om og opfylde på
andre børns vegne: beskyttelse mod diskrimination, ret til at udtrykke deres mening og ret til
undervisning.
Diskutér hvordan eleverne kan sikre, at de ikke
forhindrer andre børn, de kender, i at få opfyldt
disse rettigheder.
Aktivitet 3
Hvis man har flere sæt kort, kan man spille alle
former for kortspil:
• Huskespil – To sæt kort i samme farve lægges
med bagsiden opad, og eleverne vender skiftevis to kort ad gangen. Hvis kortene er ens,
beholder eleven dem, og hvis ikke, vendes
de med bagsiden opad igen. Eleverne skal
huske, hvor kortene er, så de på et tidspunkt
kan vælge et ens par. Eleverne fortæller så, om
deres par er et ØNSKE eller et BEHOV.
• Rommy – Her skal der igen bruges to sæt kort
i samme farve, og eleverne spiller på den sædvanlige måde. De to sæt blandes, og to til fire
børn får hver fire eller fem kort. Efter tur tager
de et kort op af bunken og beholder det eller
lægger det tilbage, mens de prøver at samle
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kortene parvis. Når de har fået to ens kort,
lægger de dem foran sig efter at have fortalt,
om det er et ØNSKE eller et BEHOV. Den elev,
der først kommer af med alle sine kort, har
vundet.
Flere aktiviteter til undervisning i
børns rettigheder
UNICEF, Forsvar børns rettigheder, en lærervejledning til analyse og aktiviteter for 11-16-årige
børn og unge (2009)
www.unicef.org/rightsite/files/standupfinal.pdf
Denne vejledning handler om Annas historie – en ung
pige, som er ved at lære om børns rettigheder. Vejledningen indeholder idéer til, hvordan Annas oplevelser
kan bruges til at udvikle de unges bevidsthed om
deres rettigheder. Det varierede materiale indeholder
supplerende aktiviteter, der kan hjælpe de unge med
at undersøge, hvem og hvilken politik, der beskytte
børns rettigheder i deres eget samfund. Vi håber, at
materialet kan være med til at støtte de unge i deres
arbejde med at fremme egne og andre unges rettigheder.
Website of UNICEF UK,
‘Teaching about children’s rights’
www.unicef.org.uk/Education/Resources-Overview/
Resources/
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Analyse og gennemgang af klimaforandringer
2) HUSKESPIL OM KLIMAFORANDRINGER
Varighed
1 lektion

Instruktioner til underviseren
1. Huskespil: Forklar, at der er 10 par kort med
billeder, der har relation til klimaforandringer.
Det drejer sig om at finde de kort, der passer
sammen (almindeligt huskespil).

Resumé
Et huskespil, hvor deltagerne skal sætte to
kort sammen. På kortene er der illustrationer,
der omhandler klimaforandringer. Efter spillet
opfordres deltagerne til at definere emnet ud fra
illustrationerne på deres kort samt oplyse om
årsager til og følger af klimaforandringer. Herefter
introducerer underviseren begrebet ’modvirkning
af klimaforandringer’ som én af løsningerne på
problemet.

Inddel eleverne i små grupper på 3-4 elever og
giv hver gruppe et sæt kort. Forklar hvordan
man spiller: Hver gruppe breder kortene ud
med bagsiden opad. Efter tur vender hver elev
to kort. Når en spiller finder to kort, der passer
sammen, må han/hun prøve igen. Hvis kortene
ikke passer sammen, skal de lægges tilbage
igen med bagsiden opad på nøjagtig samme
sted som før. Næste spiller vender så to kort,
og så videre. Den spiller, der har flest kortpar,
når spillet er slut, har vundet.

Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand til at:
• Give en grundlæggende definition af begrebet
klimaforandringer
• Beskrive de vigtigste årsager til og følger af
klimaforandringer
• Forklare behovet for modvirkning

2. Inddeling i ‘definition af’, ‘årsager til’ og ‘følger
af’ klimaforandringer: Bed eleverne om – ud
fra hvert kortpar, de har – at give oplysninger
om klimaforandringer: definition, årsager og
følger. Skriv KLIMAFORANDRINGER midt på
tavlen/flipoveren. Skriv ÅRSAGER til venstre
og FØLGER til højre.

Materiale
• Et sæt huskekort pr. gruppe på 3-4 elever
(se bilag 4 på side 35)
• Saks og tape
• Tavle eller flipover med kridt og tusser
Forberedelse
• Gennemgang af kortene og inddelingen i
årsager/følger samt begrebet modvirkning
(se Lærerintro på side 4 for yderligere information og referencer).
• Fotokopiering af kortene på kraftigt papir.
Lav et sæt til hver gruppe på 3-4 elever.
Klip kortene ud og bland dem.
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Giv hver gruppe nogle få minutter til selv at
udføre denne aktivitet, og bed derefter eleverne om at klæbe deres kort op på flipoveren/
tavlen i den rigtige kategori. Alt efter elevernes
kendskab til klimaforandringer kan det være
nødvendigt at give forklaringer og eksempler
for hvert billede for at vise forbindelsen til
klimaforandringer.
3. Sammenhæng mellem børn og børns rettigheder: Henvis til den foregående aktivitet om
klimaforandringer og børns rettigheder. Bed
eleverne forklare, hvordan klimaforandringer
påvirker børn og børns rettigheder. Giv eksem-
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pler (brug eventuelt kortene om rettigheder
fra den tidligere aktivitet ‘Klimaforandringer og
børns rettigheder’).
4. Konklusion: Bed eleverne komme med idéer
til, hvad der kan gøres for at reducere den
klimapåvirkning, der sker via menneskers
aktivitet, så situationen ikke bliver værre. Er
der noget, vi selv kan gøre? Diskussionen bør
drejes hen mod nødvendigheden af at reducere udledningen af CO2 i den industrialiserede verden. Det er vigtigt, at eleverne finder
ud af, at vi alle – inklusiv eleverne selv og
deres familier – kan gøre noget ved problemet.
Hvis for eksempel alle holdt op med at køre i
bil for at komme på arbejde og i stedet brugte
offentlige transportmidler, ville der blive udledt
mindre CO2. Et andet eksempel kunne være,
at man tog noget varmere tøj på om vinteren
i stedet for at skrue op for varmen. Kan eleverne komme med flere idéer?
Forklar eleverne, at handlinger og initiativer,
der har til formål at nedbringe CO2-udledningen også kaldes modvirkning af klimaforandringer. Fortæl dem, at der senere i materialet
kommer specifikke aktiviteter, hvor de kan
undersøge, hvordan de selv kan bidrage til
denne modvirkning.
Definition
Udtrykket ‘modvirkning af klimaforandringer’
omfatter samtlige tiltag, der gøres for at reducere
udledningen af CO2, for eksempel brug af mindre
energi eller mere effektiv brug af energien ved
at gøre de samme ting med mindre energi eller
bedre teknologi.
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Opsamling
Spørg eleverne, om de på forhånd vidste noget
eller alt om emnet. Hvor har de hørt om det?
Hvad mener de om det? Forklar dem, at formålet
med disse aktiviteter er at få dem til at forstå,
hvad der sker, og at der kan gøres noget ved problemet, hvis vi alle (inklusiv dem selv) begynder
at handle anderledes. Fortæl dem, at de senere
vil finde ud af hvordan.
Næste skridt
• Fortsæt med de næste to valgfri aktiviteter,
hvis emnet klimaforandringer ønskes uddybet
yderligere.
• Vigtigt: Det er ikke meningen, at dette materiale skal give indgående og videnskabelig viden
om klimaforandringer. Hvis man ønsker at gå
mere i dybden med disse aspekter, henvises
der til yderligere undervisningsmateriale udarbejdet af UNICEF og partnerorganisationer.
Se referenceliste på side 12.
• Hvis man ikke ønsker at uddybe emnet klimaforandringer yderligere, kan man springe de
næste to aktiviteter over og gå videre med de
øvrige valgfrie aktiviteter om klimaforandringer
og børn i Modul 1 eller gå direkte til Modul 2.
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BILAG 4: KORT TIL HUSKESPIL
HUSKE KORT

35

KLIMAFORANDRINGER
OG BØRNS RETTIGHEDER

KLIMAFORANDRINGER
OG BØRNS RETTIGHEDER

HUSKE KORT

1 x ‘Oplysning’
3 x ‘Årsager’
4 x ‘Følger’
2 x ‘Løsninger’

36

Oplysning
1. Drivhuseffekt
Årsager
2. Industri: grå fabrikker
med røg fra skorstenene
3. Transport: biler, lastbiler,
flyvemaskiner, skibe
(med udstødningsgas)
4. Skovrydning: fældning af
træer i en skov
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Følger
5. Isen smelter (Nordpolen)/
stigende vandstand i
havet
6. Ekstreme vejrforhold
+ tørke: tyfon; oversvømmelse (kraftig regn)
7. Varme/tørke/ingen vand:
varm ørken med mennesker, der prøver at dyrke
grønsager
8. Sygdomme: fx. malariamyg

Løsninger
9. Unge på cykel, sparepærer, etc. (modvirkning
af klimaforandringer)
10. Unge ved en ny brønd i
et varmt land
Kortene kan også bruges
uafhængigt af aktiviteten og
materialet som sådan med
henblik på at øge bevidstheden om klimaforandringer.
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Analyse og gennemgang af klimaforandringer
3) REFERENCEFIL OM KLIMAFORANDRINGER
Varighed
2 lektioner
Resumé
Aktivitet med informationssøgning, som indebærer kritisk stillingtagen til klimaforandringer og
børn/børns rettigheder.
Eleverne har enten gennemført dette moduls
valgfri aktivitet nr. 2, ‘Huskespil om klimaforandringer’, eller har i forvejen kendskab til, hvad
klimaforandringer er.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand
til at:
• Forklare i detaljer, hvad klimaforandringer er,
og hvordan de påvirker børn/børns rettigheder,
eller et specifikt aspekt af disse emner.
• Kunne indsamle og udvælge velbegrundet og
relevant information om klimaforandringer,
herunder information fra websites for unge.
Materiale
• Trykt materiale som for eksempel tidsskrifter
(med billeder), der omhandler klimaforandringer, miljøet og konsekvenserne for befolkningen og især børn. Det er vigtigt at have et
bredt udvalg af litteratur, så eleverne kan finde
så mange informationer som muligt.
• Adgang til andre informationskilder (bibliotek,
internet) sammen med referencelisten
• Papir (A3 og A4)
• Tape og saks
• Kuglepenne og tusser i forskellige farver
• Printer/Kopimaskine
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Forberedelse
• Indsamling af så mange oplysninger om klimaforandringer som muligt. Der findes forslag til
links og referencer i indledningen og i det udleverede materiale. Eventuelt også indsamling
af information fra lokale kilder/referencer.
• Indsamling af aviser, tidsskrifter, pjecer, brochurer, kalendere og postkort, der kan klippes i
og bruges som illustration.
Instruktioner til underviseren
1. Begynd med en diskussion med eleverne.
Er de bekymrede over det, de netop har lært
om klimaforandringer i forbindelse med for
eksempel jordens fremtid og børns rettigheder? Var de overraskede eller glade over
at høre, at der findes løsninger, og at vi alle,
også børn og unge, kan medvirke til disse løsninger? Har de bemærkninger eller spørgsmål
til årsager eller følger af klimaforandringerne,
modvirkning af klimaforandringerne, tiltag, som
børn og unge kan gennemføre, eller andre
relaterede emner, de gerne vil undersøge nærmere? Notér emnerne på flipoveren/tavlen.
2. Bed hver elev vælge et emne, som eleven
gerne vil arbejde med, helst blandt de emner,
der netop har været diskuteret (jo ældre eleverne er, jo mere komplekst kan emnet være).
Ud over klimaforandringer kan ældre elever for
eksempel også arbejde med relaterede emner
og forskellen på følgerne i industriserede lande
og udviklingslande.
3. Inddel herefter elverne i små arbejdsgrupper.
Forklar, at formålet med aktiviteten er at udarbejde en informativ ressourcefil med begreber,
fakta og illustrationer, der har med klimaforandringer og børn at gøre, og mere specifikt det
emne, de har valgt. Resultaterne kan hænges
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op i klassen/på skolebiblioteket eller uploades
på skolens hjemmeside, så andre også kan
hente oplysningerne. Eleverne får en time
(eller mere, hvis det ønskes) til denne aktivitet.
4. Vis eleverne det indsamlede materiale og
understreg, at de gerne må bruge anden
eksisterende litteratur og information, både på
nettet og på skolebiblioteket, og tilskynd dem
til at være kreative. Forklar, at de under søgningen – specielt hvis de søger på nettet – måske
finder kontroversiel information om klimaforandringer. Sig, at de endelig må spørge, hvis de
er det mindste i tvivl om nogen af de oplysninger, de finder.
Det valgte emne skal være udgangspunkt for
søgningen efter relevant information, men
eleverne kan også gå bag om emnet. De kan
frit vælge, hvordan de vil præsentere resultatet
af deres søgning. Det kan være i form af en
plakat, en folder, faktablade. Understreg, at
begreberne skal forklares så klart og så kortfattet som muligt. Giv eleverne mindst en time
eller lad dem lave det som hjemmeopgave
og giv dem en dato for, hvornår det skal være
færdigt.
5. Bed hver gruppe kort fortælle de andre
grupper, hvad de har fundet ud af, når alle er
færdige.
Opsamling
• Bed eleverne give et kort resumé over, hvordan aktiviteten gik: Var det interessant? Kunne
de lide det? Var det let eller svært at samle
interessant information? Hvorfor?
• Fortsæt med at diskutere, hvad eleverne
har lært i denne aktivitet. Hvad var den mest
interessante oplysning, de fandt? Stemte alle
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oplysningerne overens? Var der modsigelser
eller fejl? Hvad er deres vigtigste konklusion
om emnet klimaforandringer, og så videre.
Forslag til opfølgning
• Klassen kan i fællesskab lave én ressourcefil,
der kan opbevares på skolebiblioteket og være
tilgængelig for alle.
• Aktiviteten kan udvides til ugentlige ‘tv-nyheder om klimaforandringer’, som eleverne kan
lave. Hver uge følger en gruppe elever med i
de klimarelaterede nyheder i fjernsynet, aviser,
på nettet. De kan derefter forberede et 5-10
minutters resumé af indholdet og præsentere
det for resten af klassen i form af en slags
tv-nyheder. For at gøre det hele mere realistisk
kan klassen lave et ’tv-apparat’ af pap, starte
med en nyheds-jingle, optage en video med
deres smartphone/tablets. På denne måde vil
eleverne blive opdateret og mere bevidste om
klimaforandringer på længere sigt.
Næste skridt
• Fortsæt med næste aktivitet, hvis I gerne vil
undersøge, hvordan klimaet har ændret sig
lokalt.
• Hvis I ikke ønsker at arbejde videre med
klimaforandringer, kan I springe næste aktivitet
over og fortsætte med de øvrige aktiviteter om
klimaforandringer og børn i Modul 1 eller gå
direkte til Modul 2.
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Analyse og gennemgang af klimaforandringer
4) HAR KLIMAET ÆNDRET SIG DER, HVOR
JEG BOR?
Varighed
• 30 min. til forberedelse
• Selve interviewet (hjemme- eller gruppearbejde)
• 1 lektion til tilbagemelding og diskussion
Resumé
Eleverne forbereder og gennemfører interviews
med folk i deres lokalområde for at finde ud af,
om – og i givet fald hvordan – klimaet har forandret sig i de seneste 20-50 år.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand
til at:
• Forklare, om – og i givet fald hvordan – klimaet
har forandret sig i de seneste år der, hvor de
bor.
• Forberede og lave et interview.
Materiale
• Flipover eller tavle
Forberedelse
• Planlægning af aktiviteten over to dage, da eleverne skal interviewe ældre voksne derhjemme/i lokalområdet.
• Lidt research om klimaforandringer i byen/
lokalområdet/landet.
Instruktioner til underviseren
1. Diskussion: Spørg eleverne, om de synes,
klimaet har forandret sig i deres by (fri diskussion). Hvis der er nogen, som synes det, så
bed dem om at give eksempler på det (mulige

39

KLIMAFORANDRINGER
OG BØRNS RETTIGHEDER

eksempler kan være: vådere somre, mere
sne om vinteren, flere storme om sommeren,
ændringer i fugle og dyrs træk- og vandringsmønstre, ændringer i plantelivet).
Spørg derefter, om der har været ændringer i
adfærd og aktiviteter, som har haft indvirkning
på klimaforandringerne: Var der lige så mange
biler for 50 år siden, som der er i dag? Købte
folk lige så mange ting, som de gør i dag? Ved
de, om folk for 50 år siden genbrugte noget af
deres affald? Var der forurening?
Note til underviseren: Det er vigtigt at forklare
eleverne, at en enkelt varmere vinter ikke nødvendigvis betyder, at klimaet har forandret sig.
Klimaforandringer handler om langsigtede forandringer og uforudsigelighed. Formålet med
denne aktivitet er derfor at finde ud af, om –
og i givet fald hvordan – klimaet har forandret
sig i de seneste 20-50 år.
Fortæl eleverne, at den bedste måde at finde
ud af, om – og i givet fald hvordan – klimaet
har forandret sig, er at interviewe en voksen
de kender – jo ældre jo bedre. Man kan også
vælge at lade klassen besøge et lokalt plejehjem og lave interviews der.
Udarbejd i fællesskab en række spørgsmål,
der skal stilles i interviewet:
• Har du lagt mærke til, om klimaet/vejret har
forandret sig i din levetid?
• Hvad har forandret sig?
• Kan du give nogen eksempler på det?
• Hvor længe har du lagt mærke til disse
forandringer?
• Har forandringerne haft indflydelse på noget
i dit liv (vaner, adfærd)? Hvis ja, hvordan?
• Har du lagt mærke til, om der er sket for-
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andringer med hensyn til forurenende vaner?
(flere/færre biler, mere/mindre genbrug af
affald, større/mindre miljøbevidsthed).
Disse generelle spørgsmål er kun vejledende
og tænkt som inspiration for såvel underviseren som eleverne, så de selv kan finde på
mere konkrete og præcise interviewspørgsmål. Underviseren bør kontrollere spørgsmålene, inden eleverne gennemfører
interviewene.
2. Interview: Bed eleverne skrive alle spørgsmålene ned og gennemføre interviewet (om
aftenen/i weekenden, eller fastsæt en dato for
besøget i den ældres hjem, hvis man vælger
den løsning). Sig til dem, at de skal notere
alle de interviewede personers svar ned, og
at disse skal præsenteres for hele klassen.
De kan også optage eller filme interviewet og
renskrive det senere.
Bed eleverne kigge efter gamle billeder fra
deres by og finde ud af, hvad der har forandret
sig. De kan spørge den person, de interviewer,
om vedkommende har nogen billeder, de må
låne eller kopiere, men de kan også søge på
nettet eller det lokale bibliotek. Måske skal der
arrangeres en tur med eleverne til biblioteket
eller andre steder, hvor man kan finde noget
om emnet.
3. Tilbagemelding: Spørg alle, om der var nogen,
der interviewede en person, som svarede, at
klimaet i den grad har forandret sig (bed dem
række hånden op). Gennemgå spørgsmålene
og notér svarene på tavlen/flipoveren.
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Opsamling
Spørg eleverne:
• Hvad har I lært af denne aktivitet?
• Var I klar over, at klimaet har forandret sig så
meget? (hvis det er det, de er kommet frem
til)
• Hvad synes I om denne aktivitet?
• Har det givet jer lyst til at gøre noget, og
hvordan vil I gøre det?
Forslag til opfølgning
Alle resultaterne kan samles, og på baggrund
heraf kan eleverne udarbejdes en lille folder med
oplysninger, der kan uddeles til forældrene, eller
de kan lave en udstilling (på nettet eller fysisk).
En anden idé er at arrangere en præsentation på
plejehjemmet for at fortælle om resultaterne og
diskutere spørgsmålet om klimaforandringer.
Næste skridt
• Fortsæt med de øvrige aktiviteter om klimaforandringer og børn i Modul 1 eller gå direkte til
Modul 2.
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Analyse og gennemgang af klimaforandringer
og børns rettigheder
5) AT BLIVE ELLER AT TAGE AF STED?17
Varighed
1 lektion
Resumé
Dette simulationsspil er inddelt i to dele. I første
del konfronteres eleverne med tre forskellige
situationer for tre familier, der bor i en lille landsby
i Swaziland, der er voldsomt påvirket af klimaforandringer. Familierne skal beslutte, hvad de skal
gøre for at tilpasse sig til den nye situation.
I anden del spiller de alle sammen rollen som en
fattig familie, der skal forlade landsbyen. De skal
hurtigt træffe beslutning om de ting/personer, de
vil tage med. Derefter skal de forestille sig, hvordan de ville starte et nyt liv et nyt sted.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand
til at:
• Forklare, hvordan klimaforandringer kan
påvirke mange børn og familiers liv og skæbne,
og komme med konkrete eksempler
Materiale
• Kopier af situationskortene (se bilag 5
på side 44)
• Et ur eller et stopur
Forberedelse
Print/Fotokopi af situationskortene.
Instruktioner til underviseren
1. Se bilag 5 (Kontekst; situationskort nr. 1, 2
og 3) på side 44
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Forklar, at vi i hele denne aktivitet flytter til en
landsby i Swaziland. Fortæl, hvor landet ligger i
Afrika18. Læs følgende scenarie for eleverne:
‘Du og din familie bor i en lille landsby i Swaziland. På grund af klimaforandringer har vejret
i landsbyen ændret sig dramatisk, og det har
stort set ikke regnet i flere måneder. Brønden
er ved at tørre ud, og der er ingen floder i
nærheden. Der er ikke nok drikkevand til alle i
landsbyen.’
Inddel eleverne i tre grupper. Giv hver gruppe
et situationskort. Forklar, at ud fra den situation, der lige er blevet præsenteret, beskriver
hvert kort forskellige familiers situation. Hver
gruppe udgør den pågældende familie og skal
i fællesskab diskutere, hvad de skal gøre? Skal
de blive i landsbyen eller tage af sted? Hvorfor? Hvad vil de så gøre?. Giv dem 5-10 minutter til at diskutere i.
Lad hver gruppe præsentere deres families
situation for hele klassen og bed dem forklare,
hvad de har besluttet at gøre.
Første opsamling: Spørg eleverne, om det var
svært eller let at beslutte, hvad de skulle gøre,
og hvorfor. Forklar, at for dem, der beslutter
at blive, er det vigtigt at tilpasse sig den nye
situation ved at komme begivenhederne i
forkøbet og forberede sig på situationen gennem uddannelse og andre tiltag. Fortæl dem,
at mange familier i Afrika har måttet forlade
deres hjem. De kaldes ’klimamigranter eller
-flygtninge’. Det vil være temaet i anden del af
denne aktivitet.
2. Se bilag 5 (Situationskort 4) på side 44
Forklar, at de tre grupper i anden del af
aktiviteten skal spille samme rolle i form af
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en meget fattig familie, som beslutter at
forlade landsbyen. Giv hver gruppe situationskort nr. 4. Forklar, at der er flere oplysninger
om deres situation på kortet herunder nogen
ting, de kan vælge at tage med fra landsbyen.
Deltagerne i de enkelte grupper skal arbejde
sammen og udvælge 10 af disse muligheder,
hvoraf nogle kan være personer, for eksempel
en læge, og andre kan være ting, for eksempel
tøj. De har tre minutter til at beslutte sig.
Stop diskussionen efter tre minutter. Forklar, at fordi der er meget lidt tid tilbage, før
deres familie skal af sted, og ressourcerne er
knappe, må de nu kun vælge fem ting/personer, de kan tage med. De har ét minut til at
beslutte sig.
Efter ét minut samles grupperne, og hver
gruppe fortæller, hvilke fem ting/personer,
de har valgt.
Anden opsamling: Spørg eleverne, hvordan
de havde det med at skulle vælge så hurtigt.
Kan de forestille sig, hvordan det ville være
at skulle forlade deres hjem så hurtigt? Og at
efterlade de fleste af deres ting og personer,
de kender og elsker? Hvilke børnerettigheder
bliver påvirket i denne situation?
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3. Se bilag 5 (Situationskort 4) på side 44
Forklar, at deres familier nu er ankommet til
deres nye hjem, en lille landsby i den vestlige
del af landet, hvor nogle fjerne slægtninge
har en lille gård. Bed grupperne om at sætte
sig sammen og diskutere, hvordan deres
familien kan tilpasse sig til deres nye liv –
de har kun de få ejendele, de har taget med
sig, og er kommet til slægtninge, der selv er
fattige, men som alligevel vil lade dem bo hos
sig. Bed hver gruppe om at forestille sig og
beskrive, hvordan de første to måneder ville
være. Giv dem 5-10 minutter, hvorefter der
diskuteres i hele klassen.
Tredje opsamling: Spørg eleverne, om det var
let eller svært at forestille sig, hvordan det ville
føles at skulle starte helt forfra et andet sted,
langt væk fra venner og kendte omgivelser.
Nogle af dem har måske allerede prøvet noget
lignende, da de skulle flytte med deres familie? Hvad er vigtigt, når der sker sådan nogle
ting?
Næste skridt
• Fortsæt med de øvrige aktiviteter om klimaforandringer og børn i Modul 1 eller gå direkte til
Modul 2.
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VIL DU VIDE MERE OM EMNET, KAN DU LÆSE MERE HER:

Center for undersøgelse af flygtningeforhold
Mennesker der af miljøårsager er tvunget til at flytte: Beskrivelse af relationerne
mellem miljøforandringer, eksistensgrundlag og tvungen migration, 2008
“Det bliver mere og mere klart, at alvorlige og relativt hurtige ændringer i økosystemer forårsaget af klimatiske og antropologiske faktorer direkte og indirekte påvirker samfund, som
– når andre hjælpemekanismer er opbrugt – ikke har andet valg end at tvangsforflytte mennesker som en permanent eller midlertidig form for hjælp. Skønt udtrykket ‘miljøflygtninge’
ikke har international status, henleder den udbredte anvendelse af udtrykket opmærksomheden på, hvor vigtigt det er at beskytte menneskerettighederne for de mennesker, der bliver
fordrevet på grund af miljøforandringer.”
http://www.childtrafficking.com/Docs/rsc_env_displaced_people_0309.pdf

Tidsskrift vedrørende tvungen migration 31, 2008
Klimaforandringer og migration
”På grund af det stigende pres på landområder og eksistensgrundlag flytter mennesker,
og samfund tilpasser sig. I dette nummer af Forced Migration Review, tidsskrift vedrørende
tvungen migration, debatteres antal, definitioner og midler – og spændingsfeltet mellem
behovet for forskning og behovet for handling. 38 artikler udarbejdet af FN og en række
akademiske, internationale og lokale aktører analyserer omfanget af den potentielle krise
vedrørende migration, samfundstilpasninger og hjælpestrategier, samt søgningen efter
løsninger.”
http://www.childtrafficking.com/Docs/fmr_31_change_displacement_0109.pdf
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BILAG 5: SITUATIONSKORT
KONTEKST
Du og din familie bor i en lille landsby i Swaziland. På grund af klimaforandringer har vejret i landsbyen ændret sig
dramatisk, og det har stort set ikke regnet i flere måneder. Brønden er ved at tørre ud, og der er ingen floder i
nærheden. Der er ikke nok drikkevand til alle i landsbyen.

Situationskort nr. 1 (familie 1)
Jeres familie er meget fattig, og I har ikke længere vand nok til dyrene eller til at vande jeres grønsager med.
(Diskussion: Vil I blive eller tage af sted? Hvorfor? Hvad gør I, når I har taget beslutningen?)

Situationskort nr. 2 (familie 2)
En dag kommer nogle FN-folk til jeres landsby og fortæller jer, at de gerne vil lære jer, hvordan I kan opsamle regnvand og
bruge det mere effektivt. De fortæller også, at de gerne vil finansiere noget udstyr, som kan være til hjælp i forbindelse med
vandproblemet.
(Diskussion: Vil I blive eller tage af sted? Hvorfor? Hvad gør I, når I har taget beslutningen?)

Situationskort nr. 3 (familie 3)
I er den mest velstillede familie i landsbyen. I har en stor gård. I har mistet noget kvæg, og tørken går også ud over jeres
marker, men I kan stadig nemt overleve – i det mindste i nogle få sæsoner mere.
(Diskussion: Vil I blive eller tage af sted? Hvorfor? Hvad gør I, når I har taget beslutningen?)

Situationskort nr. 4
Jeres familie er meget fattig og kan ikke overleve ret meget længere i landsbyen. I beslutter at forlade landsbyen. For at
overleve skal I tage af sted inden for meget kort tid. Det vil ikke være muligt for jer at tage alt det, I behøver, med.
Ud over jeres mor og far skal jeres gamle bedstemor med, jeres søster (på 1 år), jeres bror (på 7 år) og familiens seks geder.
I er ikke sikre på, hvor I vil rejse hen, men I har noget familie i den vestlige del af landet og håber, at det regner mere der.
Vinteren nærmer sig, og nætterne er ved at blive koldere. I ved ikke, hvor længe I skal være undervejs. I har ingen biler eller
okser, så I skal finde alternative transportmåder.
(Ting/personer, I kan tage med: tæpper, varmt tøj, vand, majsmel, brød, bleer, medicin, bøger, en læge, en lærer, en religiøs
leder, tallerkener, gryder, brænde, radio, fjernsyn, telt, underlag, reb, spand, frugt, mælk, pude, sko).
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6) ARTIKEL OM KLIMAFORANDRINGER OG
BØRN
Varighed
20 min. plus hjemmearbejde
Resumé
Eleverne er journalister, der skal skrive en artikel
om krænkelser af mange af børns rettigheder på
grund af klimaforandringer.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand
til at:
• Sammenfatte på skrift, hvad de har lært, og
forstå sammenhængen mellem klimaforandringer og børns rettigheder
Materiale
• Papir og kuglepenne
• Kopier af bilag 6 på side 47
Forberedelse
• Materialet om klimaforandringer og børn
samles sammen og gøres tilgængeligt for
eleverne
• Print/Fotokopi af bilaget til denne aktivitet med
råd om, hvordan man skriver en artikel
Instruktioner til underviseren
1. Begynd med at diskutere, hvad eleverne netop
har lært om klimaforandringer, og hvordan
de påvirker børn og børns rettigheder. Tror
eleverne, at vi ved nok om emnet? Hvordan
kan man gøre andre mere bevidste om det?
Forklar, at en måde at gøre det på er gennem
medierne.
2. Bed eleverne forestille sig, at de er journalister,
der skal lave et indslag om klimaforandringer
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og børn. Det kan være til nyhederne i tv, en
artikel i en avis eller på nettet eller et andet
medie. En anden mulighed kunne være at lave
en lille film og lægge den på YouTube. Hvad er
de fem nøglebudskaber, som skal formidles?
Lav en fælles brainstorm og skriv nøglebudskaberne på flipoveren.
3. Sig til eleverne, at de kan basere deres indslag
på én af de tre udtalelser fra klimaambassadørerne fra Kiribati, Senegal eller Canada se den
første basis aktivitet på side 19, 20 og 21. De
kan også vælge andre lande, men det kræver
mere research.
4. Når alle har valgt et emne, inddeles eleverne
i små grupper, som hver især arbejder på et
indslag, der skal oplyse danskerne om, hvordan klimaforandringer påvirker børn i de pågældende lande. Uddel og/eller gennemgå den
tekst, der giver råd om, hvordan man skriver
en artikel (se bilag 6 på side 47). Alt efter hvor
meget tid der er til rådighed, kan man enten
lave denne aktivitet som hjemmearbejde eller
i undervisningen, individuelt, to og to sammen
eller i små grupper.
5. Tilrettelæg en kreativ tilbagemeldingstime,
hvor hver gruppe selv vælger, hvordan de vil
præsentere deres resultat: hvis en gruppe
har besluttet at lave et indslag i aftenens
tv-nyheder, kan de eventuelt lave et midlertidigt tv-studie. Har de valgt at lave en avisartikel, kan de kopiere en rigtig avisside og
sætte deres artikel ind i den.
Opsamling
Spørg eleverne, hvad de syntes om aktiviteten.
Var det let/svært at finde og formidle nøglebudskaberne til folk, som ikke vidste ret meget om
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emnet i almindelighed? Var det let/svært at lave
indslaget?
Forslag til opfølgning
• Du/I kan eventuelt kontakte de lokale medier
og spørge, om de ville være interesserede i
at tage emnet klimaforandringer og børn op,
og forklare, at klassen har arbejdet med dette
emne, og at eleverne gerne vil medvirke.
• Hvis eleverne var meget optaget af denne
aktivitet, kan det være en ide at lave en hel
avis om klimaforandringer og børn med forskellige artikler om specifikke emner skrevet af
eleverne. Avisen kan uddeles til skolens øvrige
elever og deres familier.
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Næste skridt
• Fortsæt med de øvrige aktiviteter om klimaforandringer og børn i Modul 1 eller gå direkte til
Modul 2.
Som afslutning på Modul 1 kan eleverne se
UNICEF’s video om klimaforandringer og børn.
www.youtube.com/watch?v=2e75_sYvOOU
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BILAG 6: HVORDAN SKRIVES EN ARTIKEL19
PRINTES/FOTOKOPIERES OG UDDELES TIL ELEVERNE
En artikel kan både handle om en nyhed og om et emne generelt. Den handler normalt om et emne af almen
interesse.
‘Artikel’ eller ‘Nyhed’
Det primære formål med en nyhed er at informere. En artikel kan underholde, fortolke, more eller overraske.
I artikler diskuterer man ofte overraskende facts eller uventede begivenheder.
Artikelskrivning – hvad kan man, og hvad kan man ikke?
Når man skriver en artikel, har man stor frihed rent sprogligt. Man kan beskrive, bruge anekdoter, lege med ordene og
overraske læseren. Når du skal skrive en artikel, kan du bruge følgende vejledning:
•

Brug et enkelt sprog, der nærmer sig talesprog. Brug korte sætninger og korte afsnit. De fleste afsnit bør kun bestå af
et par sætninger, sjældent tre og aldrig fire.

•

Strukturen er vigtig. Begynd med at strukturere dine informationer. Brug lidt tid på at notere de vigtigste punkter og
på at beslutte i hvilken rækkefølge, de skal komme. Oplysningerne i din avisartikel skal ikke nødvendigvis komme i
samme rækkefølge, som du fik dem. Du kan ændre rækkefølgen af fakta og oplysninger for at gøre artiklen flydende.

•

Når du disponerer stoffet, skal du også beslutte, hvilke oplysninger der skal med, og hvilke der ikke skal med. Du
behøver ikke bruge alt det materiale, du har indsamlet til artiklen. Hvis den bliver for lang, kan læseren let miste
interessen.

•

Begynd med en spændende og interessant indledning, der får læseren til at tænke: ‘Jeg vil gerne vide mere om dette
emne’. Indledningen skal beskrive det, du selv synes, er det mest interessante aspekt i historien – det, der fanger
opmærksomheden først og fastholder den. Nogle journalister begynder med at skrive indledningen og går derefter
videre med selve artiklen, mens andre skriver artiklen først og indledningen til sidst. Prøv begge dele for at se, hvad der
virker bedst for dig. Hvis det stadig er svært at få startet på artiklen, så snak med din lærer om det. Ved at fortælle om
emnet finder du sandsynligvis ud af, hvad de vigtigste elementer er.

•

Indsæt citater undervejs i artiklen. Artikler og nyhedsindslag skal indeholde citater for at være interessante. Vær sikker
på, at citaterne er nøjagtige gengivelser af, hvad der er blevet sagt.

•

Du skal sikre dig, at artiklen er objektiv. Du må ikke komme med dine egne meninger i artiklen. Vær sikker på, at du
videregiver et afbalanceret syn på emnet, specielt hvis det er kontroversielt. Du skal ikke nøjes med blot at fremstille
én side af en sag, selv om der er tale om et interessant synspunkt. Vær ikke bange for at tale med alle, der kan hjælpe
dig – og læseren – med at forstå de forskellige aspekter af emnet. Den information og de citater, du får fra andre og
bruger i din artikel, vil hjælpe læseren til at drage sin egen konklusion på historien.

•

Til sidst skal du sikre dig, at alle fakta er korrekte. Tjek og dobbelttjek, at datoer, tal og anden faktuel information er
korrekt. Tjek og dobbelttjek, at navne er stavet korrekt. Brug de korrekte tituleringer som f.eks. Hr. eller Fr., hvis avisen
bruger sådanne titler, og sørg for, at de personer, der citeres eller henvises til i artiklen, omtales korrekt.
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MODUL 2

FORANDRINGSAKTØRER
HVORDAN SIKRER VI BØRNS RETTIGHEDER,
NÅR DISSE PÅVIRKES AF KLIMAFORANDRINGER?
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MÅL
Efter dette modul vil eleverne være i stand til at:
• Forklare, hvordan de selv og andre unge aktivt kan bekæmpe klimaforandringer
• Forklare, hvordan og hvorfor deres indsats kan medvirke til at bekæmpe klimaforandringer
• Gennemføre energibesparende strategier i hverdagen (individuelt eller sammen
med andre)
• Planlægge og gennemføre strategier med henblik på at overbevise andre unge
og voksne om nødvendigheden af at ændre vaner og spare på energien for at øge
modvirkningen af klimaforandringer

INDLEDENDE AKTIVITETER

BASIS AKTIVITET
1) Hvad kan vi gøre?
Aktiviteter til forståelse af energiforbrugsvaner
og identificering af løsningsstrategier

Der skelnes ikke mellem nøgleaktiviteter og
valgfrie aktiviteter i dette afsnit. Underviseren
kan frit vælge.
1) Klimasuperhelt20
2) Lad os forandre os! Lav en plakat eller en
skulptur, der øger bevidstheden om betydningen af energibesparelser
3) Ét minut til at overbevise (elev elevatortale)

Basis aktiviteter
1) Kan vi gøre det bedre? Energispild og
energibesparelser i hverdagen

AFSLUTTENDE AKTIVITETER

Valgfri aktivitet
1) Hvem bekymrer sig om klimaforandringer?

1) Ja, klimaet ændrer sig. Men heldigvis kan vi
alle sammen gøre noget ved det!

Aktiviteter til udvikling af strategier for
samt evnen og viljen til at kæmpe
for en sag
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BASIS AKTIVITET

VALGFRI AKTIVITET
1) Hvad med der, hvor jeg bor?
2) Præsentér eleverne for inspirerende citater
3) Klimaforandringer og børn: Hvem gør hvad?

FORANDRINGSAKTØRER

Indledende aktiviteter

BASIS AKTIVITET
1) HVAD KAN VI GØRE?
Varighed
1 lektion
Resumé
Dette er den indledende aktivitet i Modul 2.
Eleverne opfordres til at komme med idéer til alle
former for handlinger og foranstaltninger, man kan
iværksætte for at øge modvirkningen af klimaforandringer. Derefter skal de finde ud af, hvem der er
nøgleaktør(er) og ansvarlig(e) for, at idéerne bliver
ført ud i livet på forskellige niveauer og diskutere,
hvad de, som unge, selv kan gøre for at fremme
og øge modvirkningen af klimaforandringer.

Forberedelse
Gennemgang af den ‘socioøkologiske ansvarsmodel’ (se Bilag 7 på side 52).
Instruktioner til underviseren
1. Henvis til en passus i udtalelsen fra Iaoniman,
klimaambassadør fra Kiribati (se Modul 1,
første basis aktivitet, ‘Børn og klimaforandringer’) og læs den højt: “Følgerne af klimaforandringer er blevet mere synlige, og befolkningen er derfor bevidst om det, der sker, men
de forstår ikke, hvorfor det sker for dem, da de
jo ikke er ansvarlige for årsagerne.”

Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand
til at:
• Præsentere strategier, der har til formål at
fremme og øge modvirkningen af klimaforandringer
• Sætte navn på nogle af de tovholdere, der er
ansvarlige for at gennemføre handlinger og
tiltag, der har til formål at øge modvirkningen
af klimaforandringer
• Forklare, hvordan de selv, og unge generelt,
kan blive aktive og bidrage til denne udvikling

2. Spørg eleverne, hvad de mener om denne
passus. Mind dem om, at følgerne af klimaforandringer er mere omfattende i nogle
dele af verden end i andre, hovedsageligt
udviklingslandene, hvor der også er andre
problemer (fattigdom, sult, hiv/aids). Det er
ikke retfærdigt, men sådan er virkeligheden.
Mennesker i den industrialiserede verden kan
imidlertid gøre noget ved dette, og nøgleordet er ‘modvirkning’. (“Der skal handles for at
reducere udledningen af drivhusgasser. Det er
et spørgsmål om at ændre den måde enkeltpersoner, regeringer og industrien producerer
og forbruger energi på, ændring af adfærd med
henblik på at reducere eller fjerne udledningen
af disse gasser og at udvikle en ren og effektiv infrastruktur de steder, hvor en sådan ikke
eksisterer for øjeblikket”)21.

Materialer
• Flipover og tusser
• Post-its
• Papir og kuglepenne

3. Lav en brainstorm over alle de strategier, der
kunne gennemføres for at øge denne modvirkning i Danmark. Skriv dem på flipoveren, indtil
du har cirka 10 forslag fra eleverne.
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4. Tegn en ‘socioøkologisk ansvarsmodel’ med
seks niveauer på flipoveren (se et eksempel
på modellen i Bilag 7 på side 52) og giv hvert
niveau et navn: DIG SELV/DIN FAMILIE/DIN
SKOLE/LOKALSAMFUNDET/REGERINGEN/
DET INTERNATIONALE SAMFUND. Forklar,
at ordene repræsenterer de forskellige
ansvarsniveauer, hvor de forskellige handlinger skal gennemføres.
5. Forklar eleverne, at de for hver af de foreslåede handlinger nu skal finde frem til én eller
flere aktører, som kan være ansvarlig for at
gennemføre handlingen på forskellige (ét eller
flere) niveauer i modellen. Fortæl dem, at de
måske vil finde ud af, at nogle af handlingerne
kan gennemføres af forskellige aktører på forskellige niveauer. Hvis den foreslåede handling
for eksempel er ‘at spare på vandet’, kan der
gøres noget på alle niveauer i modellen:
man kan selv spare på vandet (‘DIG SELV’niveauet), ens familiemedlemmer kan spare på
vandet derhjemme (‘DIN FAMILIE’-niveauet),
skolen kan beslutte at udskifte defekte vandhaner eller udarbejde nye regler for vandforbruget (‘DIN SKOLE’-niveauet) og på ‘LOKALSAMFUNDS’- og ‘REGERINGS’-niveauet kan
man for eksempel lave nye regler og love.
Gennemgå ét eller to eksempler i fællesskab.
6. Inddel eleverne i små grupper på to eller tre.
Fordel de handlinger, der blev foreslået i
starten af aktiviteten mellem de forskellige
grupper. Giv dem et par minutter til at diskutere og finde frem til, hvilken eller hvilke
aktører, der efter deres mening bør være
ansvarlige for at gennemføre de enkelte
handlinger, på hvilket niveau, og hvad der kan
gøres. Bed så hver gruppe notere deres idéer
på Post-its (ved siden af handlingen), placere
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dem det rigtige sted i ansvarsmodellen og
begrunde deres beslutning.
7. Spørg grupperne – om de nu, hvor de har overblik over de forskellige ansvarsniveauer, har
nye idéer til handlinger. Tilføj disse i modellen.
8. Spørg grupperne, om og hvordan de som unge
kan bidrage til, at handlingerne bliver gennemført af de forskellige aktører. Nogle handlinger
vedrører selvfølgelig dem selv (dem på ’DIG
SELV’-niveauet), men hvad kan de unge gøre
for at få handlingerne gennemført på ‘LOKALSAMFUNDS’- og måske ‘REGERINGS’-niveau?
Nøgleordet her er ’aktivt engagement’ – evnen
og viljen til at kæmpe for at få disse aktører til
at gennemføre handlingerne. Hvordan? Lav
en brainstorm over de nødvendige strategier
(kampagner, offentlige debatter, bevidsthedsskabende handlinger). Notér dem på flipoveren.
Opsamling
• Spørg eleverne, hvad de har lært i denne aktivitet. Vidste de, at unge kunne gøre så meget?
• Føler de sig parate til at iværksætte handlinger
eller til at ændre nogle af deres vaner? Tror de,
det vil være let/svært? Hvorfor?
Næste skridt
• Fortsæt med de øvrige aktiviteter i Modul 2.

FORANDRINGSAKTØRER

BILAG 7: SOCIOØKOLOGISK ANSVARSMODEL

DET INTERNATIONALE SAMFUND

REGERINGEN

LOKALSAMFUNDET

DIN SKOLE

DIN FAMILIE

DIG SELV
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Aktiviteter til forståelse af energiforbrugsvaner og identificering af løsningsstrategier

BASIS AKTIVITET
1) KAN VI GØRE DET BEDRE? ENERGISPILD
OG ENERGIBESPARELSER I HVERDAGEN
Varighed
• 15 min. (brainstorm)
• Hjemmearbejde
• 1 lektion (diskussion)
Resumé
Eleverne observerer og fortæller om vaner
og adfærd i forbindelse med energiforbruget
hjemme i deres familie, på deres vej til og fra
skole, i skolen og i deres lokalsamfund/nabolag.
For hver observation opfordres eleverne til at
foreslå energibesparende løsninger eller strategier individuelt eller sammen med andre.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand til at:
• Komme med fem miljøvenlige strategier i
hverdagen, som de personligt kan gennemføre

2. Fortæl eleverne, at de nu – uden at lave om
på deres vaner eller sige noget til andre –
skal observere sig selv og deres familie i en
bestemt periode fra en enkelt dag til en uges
tid. De skal observere og notere deres egne
energiforbrugsvaner, og om disse vaner er
gode eller dårlige for miljøet, følgende steder:
derhjemme, på vej til og fra skole, i skolen og
i deres lokalsamfund/nabolaget. På den ikke
udtømmende liste i de udleverede papirer, der
viser, hvordan man kan reducere sit CO2-aftryk, kan de tjekke, om deres vaner er gode
eller dårlige.
3. Når observationsperioden er forbi, diskuteres
aktiviteten med alle eleverne. Hvad syntes de
om aktiviteten? Lærte de noget nyt?
Bed et par elever om at præsentere deres
observationer. Notér deres observationer om
vaner på flipoveren. Lad andre elever supplere
listen med deres egne observationer, indtil der
ikke er flere forslag. Diskutér i plenum, hvordan vaner og adfærd, der er dårlige for miljøet,
kan ændres til gode vaner.

Forberedelse
Gennemgang af listen med eksempler på miljøvenlige vaner.

Inddel eleverne i små grupper på 4-5 elever.
Bed hver gruppe gennemgå listen på flipoveren og for hvert forslag beslutte, om de
mener, det vil være svært, lidt svært eller let
for dem personligt at gennemføre ændringerne
på listen med det samme. Bed grupperne
komme med en tilbagemelding efter
10 minutter.

Instruktioner til underviseren
1. Lav en brainstorm over energiforbrugsvaner
(elektricitet, brændstof, vand) i elevernes hverdag. Bliver de kørt i skole? Hvad med elforbruget derhjemme? Og i skolen?

Spørg dem, om de vil være parate til at gennemføre mindst én handling, som de har klassificeret i kategorien ‘let at ændre’. Hvad skal
de gøre? Skal de overbevise deres forældre,
søskende, venner, eller kan de gøre det alene?

Materiale
• Flipover og tusser
• Liste med eksempler i de udleverede papirer
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Hvordan kan de overtale deres familie til også
at ændre vaner? Diskutér i fællesskab strategier til at forbedre familiens miljøbevidsthed.
Dette kan eventuelt resultere i, at eleverne
laver en folder eller organiserer et infomøde,
som de selv står for – naturligvis med underviserens støtte.
Opsamling
Lærte eleverne noget nyt i denne aktivitet? Kan
de forestille sig, hvad der vil ske, hvis alle skolens
elever ændrede mindst én dårlig vane?
Forslag til opfølgning
• Med henblik på mere præcist at vurdere den
indvirkning, elevernes handlinger har på miljøet
og i særdeleshed på klimaforandringerne, kan
man opfordre eleverne til at beregne deres
personlige eller deres families CO2-aftryk.
Der er mange beregningsmodeller på nettet.
I de udleverede papirer er der angivet nogle
referencer.
• For at opretholde vedvarende interesse
omkring emnet kan det være en god idé regelmæssigt at vende tilbage til denne aktivitet (for
eksempel hver anden måned) for at se, om
eleverne har været i stand til at ændre deres
vaner i mellemtiden, og for at diskutere udfordringer og løsninger på de forhindringer, de
måtte være stødt på.
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Næste skridt
• Fortsæt med de to næste aktiviteter, hvis
emnet vaner og adfærd ønskes uddybet
yderligere.
• Hvis man ønsker at gå direkte videre til aktiviteter, der har til formål at udvikle elevernes
evne og vilje til at kæmpe for en sag, kan de
to næste aktiviteter springes over.

FORANDRINGSAKTØRER

VALGFRI AKTIVITET
1) HVEM BEKYMRER SIG OM KLIMAFORANDRINGER?
Varighed
1 lektion
Resumé
Spørg eleverne, om der er nogen, der kunne
tænke sig at være med i et lille improviseret
teaterstykke, hvor emnet er fastlagt på forhånd
og handler om en klimauvenlig vane i hverdagen.
Stykket spilles først én gang uden afbrydelse, så
alle bliver klar over de medvirkendes roller, hvem
er hvem, og hvem gør hvad. Så spilles stykket
igen, og tilhørerne kan nu afbryde de medvirkende og overtage én af deres roller med henblik
på at ændre handlingen til noget mere klimavenligt.
Denne aktivitet er en forenklet version af det
originale Forumteater (se infoboks i slutningen af
denne aktivitet).
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand
til at:
• Præsentere strategier, der har til formål at
udvikle mere klimavenlige vaner i deres
hverdag
• Præsentere strategier, der har til formål at
overbevise deres familie, venner og bekendte
om, at det er vigtigt at tillægge sig klimavenlige vaner
Materiale
Situationskort (se Bilag 8 på side 57).
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Forberedelse
Tag fotokopier af situationskortene.
Instruktioner til underviseren
1. Inddel eleverne i små grupper på 5-6 elever.
Giv hver gruppe to eller tre situationskort
(se Bilag 8 på side 57). Bed dem vælge ét af
kortene. Forklar, at hver gruppe skal forberede
et lille teaterstykke, der illustrerer situationen
på kortet. De skal selv finde på, hvad de vil
sige. Giv dem 10-15 minutter til at forberede
stykket.
2. Forklar, hvordan Forumteater er opstået, og
hvad reglerne er: Forumteater er en teaterform, der blev udviklet af den nyskabende og
indflydelsesrige instruktør og teaterpædagog
Augusto Boal som en del af det, han kaldte
‘De undertryktes teater’. Under stykket kan
skuespillerne eller tilhørerne standse en forestilling, ofte en lille scene, hvor en person på
én eller anden måde bliver undertrykt. Publikum kan foreslå forskellige handlinger, som
skuespillerne skal udføre på scenen i et forsøg
på at ændre udfaldet af forestillingen. Forumteater er et forsøg på at opbløde den traditionelle afstand mellem skuespillere og publikum
og engagere tilhørerne, så de får mulighed for
at udøve indflydelse på handlingen.
3. Lad den første gruppe starte med at spille
deres stykke én gang uden afbrydelse. Når de
spiller det anden gang, må publikum/de andre
elever afbryde forestillingen og overtage én
eller flere af skuespillernes roller. Det er bedst
kun at udskifte én skuespiller ad gangen.
Spørg bagefter gruppen, om de kan finde på
en endnu bedre slutning. Hvis de kan det, så
spil stykket én gang mere.

FORANDRINGSAKTØRER

4. Gentag øvelsen med de andre gruppers
stykker.
Opsamling
Spørg eleverne, om de lærte noget nyt i denne
aktivitet. Synes de, det var let/svært? Er sådanne
situationer almindelige i deres familie eller blandt
deres kammerater? Kan de gøre noget for at
ændre dem i det virkelige liv? Hvordan?
Forslag til opfølgning
Hvis gruppen synes, det kunne være en god idé,
kan man fortsætte diskussionen om, hvordan
man kan overbevise familie og venner om, at de
skal ændre vaner med henblik på at udvikle fælles
strategier.
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Næste skridt
• Fortsæt med næste aktivitet, hvis emnet vaner
og adfærd ønskes uddybet yderligere.
• Hvis man ønsker at gå direkte til aktiviteter
beregnet til at udvikle elevernes evne og vilje
til at kæmpe aktivt for en sag, kan de næste
aktiviteter springes over.

FORANDRINGSAKTØRER

BILAG 8: SITUATIONER
FAMILIEN HANSEN
Mor: Mette, 45 år, arbejder i den lokale bank
Far: Robert, 51 år, sygeplejerske på byens sygehus
Datter 1: Sarah, 14 år, skoleelev
Datter 2: Elise, 8 år, skoleelev
Søn 1: John, 11 år, skoleelev
Familien bor i et parcelhus i nærheden af centrum. De har en lille have og en bil, og de tre børn har hver en cykel.
1.

Det er tid til morgenmad. Familiens medlemmer skal af sted i skole eller på arbejde og har travlt. Da de alle endelig står
uden for huset og er klar til at tage af sted, ser de, at der stadig er tændt lys i køkkenet, men de har ikke tid til at gå ind
og slukke det.

2.

Familien skal have ny vaskemaskine. Om lørdagen tager de ind i en forretning og beslutter at købe den billigste, men
mindst energibesparende model.

3.

Hver lørdag formiddag tager hele familien Hansen på indkøb. Robert elsker avocadoer, og Mette kan ikke lade være
med at købe mangoer.

4.

Familien Hansen spiser kød hver dag. De siger, det er meget sundt for børnene, fordi de stadig er i voksealderen.

5.

Hver aften tager Sarah et 20 minutter langt brusebad. Hendes mor siger, hun ikke må bade så længe, da vand er dyrt,
men Sarah hører ikke efter, da hun synes, det får hende til at slappe af efter dagens anstrengelser.

6.

Hver morgen kører Robert børnene i skole. Der er 5 minutters kørsel til Elises skole og yderligere 10 minutters kørsel til
Sarah og Johns skole i den anden ende af byen. Derefter kører Robert på arbejde inde i centrum 3 minutters kørsel fra
skolen.

7.

Familien Hansens hus er temmelig gammelt. Om vinteren giver centralvarmeanlægget ikke nok varme til, at de kan
holde varmen. Derfor har familien to små, transportable elektriske varmeapparater, som de tænder, hver gang de fryser.

8.

Robert vil gerne investere i en ny computer til familien. Den gamle fungerer endnu, men er blevet langsommere. Han
kunne godt give den noget mere hukommelse, men den lokale computerforretning har udsalg for tiden.

9.

Mette vil gerne i gang med at dyrke grønsager i haven, men hun er bange for, at hun ikke vil have tid nok til at passe
en køkkenhave. Ved middagsmaden fortæller hun familien om sine planer. Robert synes, det er lettere at købe grønsagerne i det lokale supermarked.

10.

Efter at have set en meget interessant tv-dokumentar begyndte familien Hansen for et halvt år siden at genbruge og
sortere deres affald. Men her et halvt år senere smider de igen det hele i den samme affaldsspand. Beholderne til papir,
aluminium og andre materialer står i garagen. De diskuterer det, mens de spiser aftensmad.

57

KLIMAFORANDRINGER
OG BØRNS RETTIGHEDER

FORANDRINGSAKTØRER

AKTIVITETER TIL UDVIKLING AF
STRATEGIER FOR SAMT EVNEN OG
VILJEN TIL AT KÆMPE FOR EN SAG

Materiale
• Flipover og tusser
• Rollekort (se Bilag 9 på side 60).

Der skelnes ikke mellem basis aktiviteter og
valgfrie aktiviteter i dette afsnit. Underviseren
kan frit vælge.

Forberedelse
Tag fotokopier af rollekortene.

1) KLIMASUPERHELTE

22

Varighed
1 lektion
Resumé
Rollespil, hvor otte potentielle ansøgere bliver
interviewet med henblik på optagelse i ‘Klimasuperheltenes dreamteam’. Ansøgerne består
af en journalist, en politiker, en erhvervsleder,
en kampagneleder, et ungt menneske, en videnskabsmand, en NGO’er i et land, der er påvirket
af klimaforandringer, en aktivist i et industrialiseret land og en lærer. Hver ansøger får to minutter
til i mindre grupper eller over for hele forsamlingen at overbevise de andre om, hvorfor han eller
hun skal være en del af teamet. Derefter stemmer hele gruppen på de tre mest overbevisende
ansøgere. I tre mindre grupper, én pr. superhelt,
opfordres eleverne til at foreslå handlinger, som
deres superhelt med baggrund i sin position kan
iværksætte for at støtte/øge modvirkningen af
klimaforandringer.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand til
at:
• Forklare, at tiltag, der fører til større modvirkning af klimaforandringer, kan støttes af forskellige tovholdere, som supplerer hinanden
• Præsentere mindst tre af disse tovholderes
rolle og mulige tiltag
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Instruktioner til underviseren
1. Indled aktiviteten med at spørge eleverne,
hvem eller hvilke institutioner, der er vigtigst
i bekæmpelsen af klimaforandringer, og hvorfor? (politikere/myndigheder, medierne, skolen,
foreninger.)
2. Fortæl eleverne, at de i denne aktivitet skal
interviewe potentielle ansøgere med henblik
på optagelse i ‘Klimasuperheltenes dreamteam’. Interviewpanelet består af samtlige
elever. Præsentér ansøgerne og sørg for, at
alle ved, hvad disse står for.
3. Inddel eleverne i otte små grupper. Giv hver
gruppe et rollekort (et eksemplar til hver elev).
Forklar, at de skal spille den pågældende person og overbevise interviewpanelet (resten af
eleverne) om, hvorfor netop denne person skal
optages i ‘Klimasuperheltenes dreamteam’.
4. Giv grupperne lidt tid til at studere deres kort
og bed dem derefter diskutere, hvorfor netop
deres person er væsentlig i forbindelse med
bekæmpelse af klimaforandringer. Sig til dem,
at de skal forberede en tale eller præsentation
på to minutter med henblik på at overbevise
interviewpanelet. Giv dem 10 minutter til at
forberede dette.
5. Når grupperne er færdige, samles alle eleverne, og hver gruppe får to minutter til at
overbevise interviewpanelet om, at netop
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deres person skal optages i dreamteamet
(der er kun tre pladser til rådighed!).
6. Når alle eleverne har præsenteret deres
kandidat, skal grupperne stemme på de tre
personer, der efter deres mening skal med i
dreamteamet. De kan ikke stemme på deres
egen ansøger.
7. Når medlemmerne af dreamteamet er fundet, opdeles eleverne i tre grupper (én pr.
superhelt), og hver gruppe får til opgave at
foreslå en række handlinger, som netop deres
superhelt kan iværksætte i bekæmpelsen af
klimaforandringer. Giv eleverne 5-10 minutter
til dette og bed derefter hver gruppe melde
tilbage. Afslut aktiviteten med en opsamlingsdiskussion.
Opsamling
• Spørg eleverne, hvad de synes om denne aktivitet. Var det let/svært at spille en anden persons rolle? Har de lært noget i denne aktivitet?
• Tror de, at de tre superhelte kan bekæmpe
klimaforandringer alene? Hvem/hvad skal
ellers være med, hvis den store udfordring skal
lykkes? Hvad med de øvrige personer?
• Forklar, at vi alle skal være med til at bekæmpe
klimaforandringerne, og at der er meget, man
kan gøre, alt efter hvem man er, og hvilket job
man har, men at det er nødvendigt, at hver
enkelt tager affære, hvis vi vil opnå noget!
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Næste skridt
• Fortsæt med de næste to aktiviteter, hvis
emnet udvikling af elevernes evne og vilje
til at kæmpe for en sag ønskes uddybet
yderligere.
• Ellers gå direkte til den afsluttende basis
aktivitet.
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BILAG 9: ROLLEKORT

JOURNALIST
Du kan være med til at afdække, hvordan situationen reelt er, og
fortælle andre om det. Du kan lægge pres på regeringer og videnskabsmænd ved at rapportere, om de fremskridt, der er opnået.
Du kan også fortælle om de samfund, der allerede er påvirket af
klimaforandringer og sætte fokus på de steder, hvor der er brug
for støtte og hjælp.
MEN – Folk lægger måske ikke mærke til det, du siger, eller den
avis, du arbejder for, er måske ikke interesseret i at offentliggøre
artikler om klimaforandringer. Måske er der ikke nok, der læser
det, du skriver.
POLITIKER
Du har magt til at træffe vigtige beslutninger og lave love, som
kan begrænse den mængde CO2, erhvervslivet må udlede. Du
kan sørge for, at alle biler i landet er brændstofeffektive. Du kan
støtte videnskaben økonomisk, så der kan udvikles ny, grøn
teknologi.
MEN – Der er snart valg, og du vil ikke foretage ændringer, der vil
gøre dig upopulær (f.eks. en forhøjelse af prisen på flybilletter).
Du ønsker at blive ved magten. Og selv når et valg ikke lige er
nært forestående, er der måske manglende offentlig opbakning
til dristige beslutninger!
ERHVERVSLEDER
Du har stor magt til at foretage ændringer. Hvis du er bilproducent, kan du sikre, at alle de biler, du producerer, er brændstofeffektive. Eller hvis du er ansvarlig for et elselskab, kan du bygge
vindmølleparker i stedet for at installere kuldrevne generatorer.
Det ville have enorm indflydelse på klimaforandringerne!
MEN – Du skal tjene så mange penge som muligt til dine
aktionærer, ellers mister du dit job.
NGO’ER I LANDE, DER ER PÅVIRKET AF
KLIMAFORANDRINGER
Du kan hjælpe de lokalsamfund, der allerede er ramt af ødelæggende følger af klimaforandringer. Du kan skaffe myggenet
og undervisning til folk, som ikke er vant til at behandle malaria.
Du kan hjælpe lokalsamfund med at finde løsninger på vand- og
fødevaremanglen. Du kan også bruge din indflydelse til at drive
lobbyvirksomhed over for regeringer og erhvervsliv med henblik
på at reducere CO2-udledningen.
MEN – Du er allerede involveret i en lang række opgaver – du
støtter f.eks. indsatsen mod fattigdom og hiv. Og du har kun
begrænsede økonomiske midler og meget få medarbejdere til
rådighed. Du får donationer fra enkeltpersoner, erhvervslivet og
regeringen, men det er usikkert, om støtten fortsætter uændret.
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UNGE MENNESKER OG BEFOLKNINGSGRUPPER
Du kan reducere dit CO2-aftryk ved at foretage ændringer i
din levevis. Du kan blive ved med at påvirke erhvervslivet og
regeringen for at få dem til at gøre alt, hvad der står i deres
magt for at reducere landets samlede CO2-udledning. Du kan
også arrangere kampagner eller indsamle penge for at sikre, at
samfund over hele verden får den støtte, de har brug for til at
bekæmpe følgerne af klimaforandringer.
MEN – Du har brug for tid, engagement og ihærdighed. Og det er
måske ikke alle, der er interesserede.
VIDENSKABSMAND
Du kan udvikle nye opfindelser og måder at skabe energi på,
der ikke udleder CO2. Dine opfindelser kan måske revolutionere
verden. Du kan også udtænke ting, som kan hjælpe de samfund,
der allerede er påvirket af klimaforandringer, til at klare deres
situation.
MEN – Du er afhængig af de økonomiske midler, du får af
regeringen og erhvervslivet, og du kan kun forske inden for
fastsatte grænser. Endvidere vil det tage flere år at færdigudvikle
dine opfindelser, og de skal også testes, inden de kan sættes i
produktion.
KAMPAGNELEDER OG AKTIVIST
Du kan finde ud af, hvad regeringer og erhvervslivet gør for at
bekæmpe klimaforandringer, og du kan arrangere kampagner
og drive lobbyvirksomhed for at få dem til at øge deres indsats.
Du kan tilskynde befolkningsgrupper til at involvere sig – og give
dem de nødvendige værktøjer til at kontakte deres folkevalgte
politikere, så disse bliver ved med at presse regeringen til at
træffe vigtige beslutninger vedrørende klimaforandringer.
MEN – Du har meget få penge at gøre godt med. Folk lytter
måske ikke til dig. Måske står du over for nogle meget velhavende og magtfulde mennesker.
LÆRER
Du kan oplyse dine elever om klimaforandringer, og hvordan
de påvirker børn over hele verden. Du kan diskutere strategier
med dine elever med henblik på at reducere både deres eget
og familiens CO2-aftryk. Du kan også fortælle dine kolleger
og skolens personale, hvordan de kan reducere skolens CO2udledning.
MEN – Du har kun begrænset tid til rådighed, da du skal følge en
undervisningsplan med meget lidt plads og tid til ekstra emner.
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2) LAD OS FORANDRE OS! LAV EN
PLAKAT ELLER EN SKULPTUR, DER ØGER
BEVIDSTHEDEN OM BETYDNINGEN AF
ENERGIBESPARELSER
Varighed
1-2 lektioner
Resumé
Eleverne laver én eller flere plakater, skulpturer,
videoer eller lignende, der skal udstilles, og som
skal øge bevidstheden om betydningen af at
ændre energiforbrugsvaner.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand til
at:
• Udarbejde kreative nøglebudskaber angående
klimavenlige vaner i skolen eller samfundet
Materiale
• Store ark genbrugspapir, farvet papir, gamle
tidsskrifter og aviser, blyanter, farvede tusser,
saks, maling, lim og andet materiale til fremstilling af plakaten
• Smartphone/tablet
• Flipover og tusser
Forberedelse
Indsamling af materiale
Instruktioner til underviseren
1. Start med at brainstorme over skolens eller
samfundets energiforbrug. (Henvis til basis
aktiviteten ’Hvad kan vi gøre?’ på side 50
hvor eleverne skulle observere og fortælle
om deres energiforbrugsvaner.) Tilskynd dem
til at formulere spørgsmål som for eksempel:
Er der energispild, som med lethed kunne
undgås (lys, der er tændt hele dagen, spild af
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vand med mere)? Bliver eleverne hovedsageligt kørt i skole/til fritidsaktiviteter – og findes
der allerede mulige alternativer?
2. Bed eleverne komme med eksempler på
nøglebudskaber til kammerater og voksne,
der kan være med til at gøre deres vaner mere
klimavenlige. De kan finde inspiration i de
udleverede papirer, som indeholder idéer til,
hvordan man kan reducere familiens, skolens
eller samfundets CO2-aftryk. Skriv idéerne på
flipoveren.
3. Forklar, at formålet med denne aktivitet er at
lave én eller flere plakater, collager, skulpturer
(gerne af genbrugsmateriale) eller videoer,
der skal udstilles, og som har til formål at øge
bevidstheden om klimavenlige vaner blandt
venner, kolleger og folk i almindelighed. Følgende motto kunne for eksempel anvendes:
”Klimaet forandrer sig! DU kan gøre noget ved
det NU!”
4. Hvis der er mange elever i klassen, kan det
måske være en idé at inddele dem i mindre
grupper, som hver kreerer en løsning. Sig til
eleverne, at der ingen grænser er for deres
kreativitet, og at de må bruge alt tilgængeligt
materiale, bare der er tale om genbrug. Lad
dem foretage research på biblioteket eller
internettet og bed dem fordele opgaverne
indbyrdes imellem sig. Giv dem mindst en
lektion, gerne mere, hvis der er behov for det/
det er muligt.
Opsamling
• Spørg eleverne, hvad de synes om aktiviteten.
Var det svært at lave budskaber, der skulle
overbevise et bestemt publikum? Synes de,
deres budskaber havde gennemslagskraft?
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• Hvad synes de om kampagner, der skal øge
bevidstheden om klimaforhold? Hvilken rolle
spiller de? Har de nogen effekt? Hvad skal der
ellers til for at ændre folks vaner?
Forslag til opfølgning
• Bed eleverne komme med idéer til, hvad man
kan gøre med plakaterne, når aktiviteten er
slut. De kunne for eksempel hænges op på
skolen. Man kunne arrangere et møde med
skolelederen eller lave en udstilling, der kædes
sammen med oplysninger om klimaforandringer – udstillingen kunne kobles sammen med
de referencefiler, der eventuelt blev lavet i
Modul 1. Man kunne tilrettelægge en konference, diskutere emnet med skolens elevråd.
• Måske vil eleverne gerne lave en lignende
aktivitet, hvor der for eksempel udarbejdes
foldere med oplysninger om klimavenlige
vaner i hjemmet og i samfundet som helhed.
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Gå selv foran med et godt eksempel! Som
underviser kan du give dine kolleger og andet
personale gode råd om, hvordan jeres skole eller
fritidsordning kan blive mere klimavenlig. Du kan
for eksempel uddele de foldere, som dine elever
har lavet på lærerværelset eller til et personalemøde. Spørg eleverne, om de har andre gode
idéer eller forslag!
Næste skridt
• Gå videre til næste aktivitet, hvis emnet udvikling af elevernes evne og vilje til at kæmpe
aktivt for en sag ønskes uddybet yderligere.
• Ellers gå direkte til de afsluttende aktiviteter.
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3) ÉT MINUT TIL AT OVERBEVISE (ELEVATORTALE)
Varighed
1 lektion
Resumé
Inddel eleverne i mindre grupper, der skal forberede en række hovedbudskaber, som de kunne
bruge, hvis de tilfældigvis befandt sig i en elevator med statsministeren eller deres yndlingssanger. Målet er at overbevise denne person
om nødvendigheden af at bekæmpe klimaforandringer. Derefter opføres situationen som et lille
skuespil.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand til
at:
• Formulere rammende budskaber til særligt
indflydelsesrige personer
• Simulere en diskussion med en indflydelsesrig
voksen person
Materiale
Papir og kuglepenne
Forberedelse
Ikke nødvendigt
Instruktioner til underviseren
1. Start med en diskussion om, hvilken rolle
politikere og andre indflydelsesrige personer,
hvis mening kan gøre en forskel, populære
tv-journalister, rockstjerner, erhvervsfolk, spiller
i forbindelse med klimaforandringer. Hvem
er de? Nævn nogle af dem. De kan være på
forskellige niveauer: i skolen, samfundet, på
regionalt, nationalt eller internationalt plan.
Hvad er de ansvarlige for?
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Hvad er deres største problemer og udfordringer? Kender eleverne nogen ledere eller
berømte personer, som er kendt for at have
gjort miljøvenlige tiltag?
2. Forklar eleverne, at hvis de nogensinde skulle
være så heldige at møde en af disse vigtige
personer – om det så kun er i ét minut – ville
det være ærgerligt ikke at være parat til at
prøve at overbevise vedkommende om nødvendigheden af en mere klimavenlig politik og
at fortælle vedkommende, hvad han eller hun
burde gøre ved problemet. Fortæl eleverne, at
denne aktivitet netop drejer sig om at udarbejde og fremsætte sådanne nøglebudskaber i
en simuleret situation.
3. Inddel eleverne i små grupper på tre til fire
elever. Sig til dem, at de har 10 minutter til
at formulere en række nøglebudskaber, der
kan overbevise: a) deres statsminister om,
at der bør føres en bedre politik med hensyn
til modvirkning af klimaforandringer, eller b)
deres yndlingssanger om, at vedkommende
bør bidrage til at øge bevidstheden om klimaforandringer ved at skrive en sang om emnet.
Bed dem vælge mellem statsministeren og
sangeren og notere deres nøglepunkter som
forberedelse til et simuleret møde med den
pågældende person.
4. Når alle er færdige, samles klassen og får
forklaret, at de nu skal lade som om, mødet
finder sted i virkeligheden. De har kun to
minutter til at overbevise personen (som
spilles af læreren eller en anden, som læreren
har udpeget). Den person, der spiller statsministeren eller sangeren, skal forsøge at opføre
sig som sådan og lytte, men også afbryde den,
der prøver at overbevise eller om nødvendigt
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stille provokerende spørgsmål i lighed med,
hvad en sådan person formentlig ville gøre.
5. Når det første møde er gennemført, så træd
tydeligt ud af rollen, bliv lærer igen og spørg
den/de person(er), som deltog i det simulerede
møde om, hvad der gik godt og hvad der ikke
gik så godt? Spørg også eleverne, om de fik
sagt alt det, de gerne ville. Spørg så resten af
klassen, hvad de synes om mødet.
6. Gennemfør øvelsen med de andre grupper og
stil de samme spørgsmål.
Opsamling
Spørg eleverne, hvad de synes om aktiviteten.
Forløb møderne, som de havde forventet? Lærte
de noget nyt? Føler de sig parat til at møde betydningsfulde personer i virkeligheden?
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Forslag til opfølgning
Hvis klassen er interesseret i det, kan der arrangeres et virkeligt møde med skolelederen eller en
lokal myndighed.
Næste skridt
• Gå videre til de afsluttende aktiviteter

FORANDRINGSAKTØRER

Afsluttende aktiviteter

BASIS AKTIVITET
1) JA, KLIMAET ÆNDRER SIG, MEN HELDIGVIS KAN VI ALLE SAMMEN GØRE NOGET
VED DET!
Varighed
Mindst 30 minutter
Resumé
Dette er den afsluttende opsamling, efter at
eleverne har gennemgået Modul 1 og 2 enten
kun basis aktiviteter eller både basis og valgfrie
aktiviteter. Eleverne udveksler de tanker, spørgsmål og kommentarer, de har noteret i de udleverede papirer. Underviseren styrer diskussionen
om klimaforandringer og om, hvordan såvel unge
som voksne kan blive forandringsaktører.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand til
at:
• Forklare, hvad de har lært ved hjælp af undervisningsmaterialet
• Forklare, hvorfor og hvordan vi alle bør deltage
i kampen mod klimaforandringer

Spørg eleverne, hvad de mener om det. Er de
overraskede? Er de enige/uenige? Hvorfor? Vil
klimaforandringer virkelig resultere i verdens
undergang? Er der håb? Fortæl dem, at formålet med aktiviteterne i materialet var at få dem
til at forstå, at man KAN gøre noget, men at vi
alle må involvere os og ændre vaner i retning
af en mere klimavenlig adfærd og et mere
klimavenligt energiforbrug. Spørg, om de er
enige eller uenige.
2. Spørg eleverne, om de vil dele deres tanker
omkring noget af det, de har noteret i de
udleverede papirer (spørgsmål, kommentarer,
idéer), med resten af klassen. På basis heraf
føres en afsluttende diskussion. Ledende
spørgsmål kan være: Hvorfor er det nødvendigt at handle? Hvad skal ændres og hvordan?
Hvad er de største udfordringer? Hvad er elevernes vision for et bæredygtigt lokalsamfund?
Og på det mere personlige plan: Vil eleverne
ændre nogen af deres vaner? Hvilke? Vil de
prøve at overbevise deres forældre og familie
om, at de skal ændre deres vaner? Hvordan?

Materiale
• Flipover og tusser
• Post-its
• Elevernes noter i de udleverede papirer

3. Spørg eleverne, om de synes, de har lært
noget ved at deltage i aktiviteterne, og i
bekræftende fald, hvad har de lært – har
de lært at lave en tale, der kan overbevise
en beslutningstager, hvordan man indsamler oplysninger om et specifikt emne og så
videre?

Instruktioner til underviseren
1. Skriv følgende på flipoveren:
“I 2007 troede 64 procent af et udsnit af unge
mellem 7 og 14 år i Frankrig, at verden ville gå
under inden for de næste 100 år23.”

4. Bed alle eleverne om hver for sig at skrive op
til tre nøgleord på en Post-it, som illustrerer
det, som aktiviteterne har lært dem om klimaforandringer og modvirkning af disse. Bed dem
derefter hver især præsentere deres nøgleord
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for klassen og sæt de forskellige Post-its op
på flipoveren. Som afslutning på rækken af
aktiviteter kan listen med nøgleord kopieres og
uddeles til alle eleverne.
Forslag til opfølgning
• Elevernes Post-its kan bruges til i fællesskab
at lave et tapet eller et ‘talekor’ med musik24.
• For at være sikker på, at emnet forbliver
aktuelt blandt eleverne, kan man arrangere en
opfølgningstime efter tre til seks måneder for
at diskutere, hvad eleverne har gjort, eller finde
ud af, om det er lykkedes for dem at ændre
deres egne og/eller familiens vaner.
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Næste skridt
• Man kan vælge at afslutte undervisningsmaterialet her.
• Ellers gå videre til de afsluttende, valgfrie
aktiviteter.
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VALGFRI AKTIVITET
1) HVAD MED DER, HVOR JEG BOR?
Varighed
15 minutter til introduktion plus hjemmeopgave
Resumé
Klassen undersøger, om og hvordan deres egen
by/de lokale myndigheder fører en politik, der modvirker klimaforandringer. Politikken kan rette sig
mod offentlige bygninger, lovgivning, miljøforanstaltninger, genbrug, fremme af kompostering.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand til
at:
• Vide, hvor de skal søge oplysninger om lokale
myndigheders tiltag til modvirkning af klimaforandringer
• Udvikle idéer og handlinger, der kan være med
til at overbevise myndighederne
• Lave en handlingsplan, der øger befolkningens
bevidsthed om nødvendigheden af at bekæmpe
klimaforandringer ved at ændre vaner
Materiale
• Adgang til internettet og andre informationskilder
Forberedelse
• Gennemgå den lokale miljøpolitik og find ud af,
om politikerne har forpligtet sig til at bekæmpe
klimaforandringer
• Undersøg, hvem eller hvilken afdeling, der er
ansvarlig for miljømæssige emner på lokalt plan
• Undersøg, om der findes national lovgivning
om modvirkning af klimaforandringer CO2-udledning og lignende
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Instruktioner til underviseren
1. Forklar klassen, at nu hvor de ved mere om
behovet og begrundelserne for at øge modvirkningen af klimaforandringer, skal de undersøge, om de lokale myndigheder allerede har
truffet foranstaltninger hertil og i bekræftende
fald hvilke.
2. Hvis det er muligt, vil det måske være interessant at invitere den person, der er ansvarlig
for miljøet i byen, eller en anden person fra
miljøafdelingen, til at komme og præsentere
de foranstaltninger, der allerede er truffet og
diskutere spørgsmålet med klassen.
3. Sig til eleverne, at de nu skal undersøge, om
og hvordan deres lokale myndigheder fører
miljøpolitik, herunder modvirkning af klimaforandringer. Giv dem et par dage til at lave
research inden for forskellige miljøområder
på nettet, i lokale aviser, gennem besøg hos
de lokale myndigheder eller miljøafdelingen.
Fordel opgaverne.
4. Når tiden er gået, giver alle en tilbagemelding
om, hvad de har fundet ud af. Spørg dem derefter, om de synes, der allerede gøres tilstrækkeligt, eller om der efter deres mening kunne
gøres mere. I bekræftende fald, hvad?
5. Spørg dem, hvordan de mener, vi kan være
med til at ændre situationen. Udarbejd en strategi og drøft, hvordan klassen kan implementere den. Brug den viden og de færdigheder,
der er tilegnet gennem undervisningsmaterialet vedrørende planlægning og gennemførelse
af handlinger!
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Opsamling
• Spørg eleverne, om de til denne aktivitet har
kunnet bruge de færdigheder, de har tilegnet
sig gennem undervisningsmaterialet.
• Har det været interessant at lave research på
virkelige emner? Hvad har de lært?
Forslag til opfølgning
Resultaterne og handlingsplanen kan præsenteres for skolebestyrelsen eller et andet organ eller
institution.
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Næste skridt
• Man kan vælge at afslutte aktiviteterne her.
• Ellers fortsæt med de øvrige afsluttende
aktiviteter.

FORANDRINGSAKTØRER

2) PRÆSENTÉR ELEVERNE FOR
INSPIRERENDE CITATER
Varighed
1 lektion
Resumé
Citater af politikere, miljøforkæmpere og andre
aktivister om klimaforandringer, miljøforhold
og borgeraktioner hænges op på væggen. Lad
derefter eleverne gå rundt og læse citaterne og
bed dem vælge det citat, der tiltaler dem mest.
Inddel eleverne i grupper efter favoritcitat og bed
dem forklare de øvrige i gruppen, hvorfor de fandt
det pågældende citat mest inspirerende. Bed
dem hver for sig skrive et brev til citatets ophavsmand/-kvinde.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand til
at:
• Give udtryk for deres motivation til at blive
forandringsaktører og bekæmpe klimaforandringer
Materiale
• Kopi af citater (se Bilag 10 på side 70). Underviseren kan dog frit vælge mellem citaterne
eller tilføje citater
• Papir, tape
Forberedelse
Hæng citater op på væggen. Ét citat pr. ark.
Instruktioner til underviseren
1. Fortæl eleverne, at du har hængt citater af
politikere, miljøforkæmpere og andre aktivister
op på væggen, og bed eleverne gå rundt og
læse dem.
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2. Sig efter nogle få minutter til eleverne, at de
nu skal vælge det citat, de finder mest inspirerende, og stille sig ved siden af det. Bed
de nydannede grupper diskutere, hvorfor de
kunne lide netop det citat, og hvad de fandt
inspirerende ved det. Bed dem også diskutere,
om deres citat gav dem lyst til at handle og
blive forandringsaktører. Hvad er de parat til at
gøre? Og hvordan? Hvad kunne citatet inspirere andre til at gøre? Hvordan ville de gøre
det?
3. Bed efter nogle få minutter de enkelte grupper
udveksle deres tanker med de andre grupper.
4. Bed til sidst eleverne om hver for sig at skrive
et brev til citatets ophavsmand/-kvinde. Forklar, at der er tale om en form for konklusion
på alle aktiviteterne i materialet, og at de her
har mulighed for at udfærdige en endelig
skriftlig overvejelse omkring emnet og deres
rolle som forandringsaktører. Brevet kan laves
som hjemmeopgave. Hvis citatets ophavsmand/-kvinde stadig lever, kan eleverne som
en ide sende brevet til vedkommende.
Opsamling
Spørg eleverne, om de kunne lide aktiviteten.
Kendte de i forvejen nogle af citaternes ophavsmænd/-kvinder?
Næste skridt
• Man kan vælge at afslutte undervisningsmaterialet her.
• Ellers gå videre til den sidste afsluttende
aktivitet.
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BILAG 10: CITATER

”Du skal være den forandring, som du ønsker at se i verden.”
(Mahatma Gandhi, indisk filosof, internationalt anerkendt for sin doktrin om ikkevoldelig protest, 1869–1948).
”Det er ikke fordi ting er vanskelige, at vi ikke tør. Det er, fordi vi ikke tør, at ting er vanskelige.”
(Seneca, 5 f.Kr.–79 e.Kr., romersk dramatiker, filosof og politiker).
”De største problemer i verden er resultatet af forskellen mellem, hvordan naturen fungerer og den
måde, folk tænker på.”
(Gregory Bateson, 1904–1980, antropolog, sociolog, kybernetiker).
”Jorden er det, vi alle har til fælles.”
(Wendell Berry, 1934–, amerikansk forfatter).
”Markedets rolle er at være et instrument til miljømæssig ændring og strategiplanlægning. Vi er alle forbrugere med stort potentiale til at foretage ændringer. Beskyttelse af miljøet starter hos os selv.”
(Noel Brown, tidligere leder af FN’s Miljøprogram).
”Man kan ikke leve én eneste dag uden at påvirke verden omkring sig. Det, man gør, gør en forskel, og
man må beslutte, hvilken slags forskel man vil gøre.”
(Jane Goodall, 1934–, engelsk antropolog, fredsmægler for FN, modtager af World Ecology Award (Verdens
Økologipris),i 1999.
”Miljøkrisen gør det, som ingen anden krise nogensinde har formået i historiens løb – udfordrer os til en
ny forståelse af menneskeheden.”
(Jean Houston, 1937–, amerikansk forfatter og taler).
“Den unge generation kan påvirke dem, der er ældre, og få dem til at forstå de miljøproblemer, vi står
overfor i dag. Ungdommen kan åbne den ældre generations øjne for, hvordan vores miljø bliver mere og
mere ødelagt dag for dag.”
(Chief Oren Lyons, 1930–, indfødt amerikansk høvding og såkaldt ’faithkeeper’ fra indianerstammen ’Wolf Clan’
og forkæmper for de indfødtes rettigheder).
“Vi kan alle bidrage. Ofte ser vi kun de store ting og glemmer, at uanset hvor vi befinder os, kan vi
bidrage med noget. Jeg siger nogle gange til mig selv, at godt nok planter jeg kun et træ lige her, men
forestil jer bare, hvad der ville ske, hvis milliarder af mennesker rundt omkring i verden gjorde noget.
Forestil jer lige, hvor stor betydning, det har, hvad vi gør.”
(Wangari Maathai, 1940-2011, miljø og politisk aktivist fra Kenya, vinder af Nobels Fredspris i 2004).
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3) KLIMAFORANDRINGER OG BØRN:
HVEM GØR HVAD?
Varighed
• 30 minutter i skolen samt tid til research individuelt og i grupper som hjemmearbejde
• 1 lektion til tilbagemelding
Resumé
Kortlægningsaktivitet, hvor eleverne skal foretage
research omkring initiativer taget af enkeltpersoner herunder unge, NGO’er, regeringskontorer og
andre instanser for at modvirke klimaforandringer
på regionalt, nationalt og internationalt plan.
Denne aktivitet supplerer den første afsluttende,
valgfrie aktivitet, ‘Hvad med der, hvor jeg bor?’,
som undersøger lokale initiativer.
Mål
Efter denne aktivitet vil eleverne være i stand til
at:
• Finde oplysninger om forskellige former for
initiativer, der støtter modvirkningen af klimaforandringer
• Liste en række initiativer, der allerede er taget
for at modvirke klimaforandringer
• Præsentere ét af disse initiativer i detaljer
Materiale
Adgang til internettet og trykt materiale
Forberedelse
• Foretag research omkring regionale, nationale
og internationale initiativer. Hvis der findes
trykte oplysninger, så tag kopi til eleverne.
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Instruktioner til underviseren
1. Spørg eleverne, om de har hørt om initiativer
i form af projekter, kampagner, publikationer,
møder, konferencer, demonstrationer og lignende vedrørende klimaforandringer.
2. Forklar, at der findes mange organisationer,
enkeltpersoner, herunder unge og andre
instanser, som har gang i mange forskellige
aktiviteter, der har til formål at støtte eller
fremme modvirkning af klimaforandringer på
både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan. Fortæl eleverne, at de nu skal kortlægge disse initiativer med fokus på projekter, der er udtænkt og gennemført af unge.
Henvis til eller gennemgå i fællesskab ét eller
to eksempler på ‘Gode idéer’ på side 83 i de
udleverede papirer .
3. Inddel eleverne i grupper, der skal foretage
research af initiativer på henholdsvis regionalt,
nationalt og internationalt plan. Bed de enkelte
grupper finde initiativer og andre aktiviteter for
deres respektive område og bed dem lave en
liste med en kort beskrivelse af, hvad de har
fundet frem til. Bed herefter grupperne om en
tilbagemelding på de initiativer, de har fundet
frem til. Du kan kopiere det udarbejdede materiale til hele klassen.
4. Bed hver elev vælge én aktivitet, som de
finder særlig interessant. Det er bedst, at alle
vælger forskellige aktiviteter. Forklar, at de nu
hver for sig skal lave en præsentation på én
side om den aktivitet eller det initiativ, de har
valgt. Lav en fælles skabelon for præsentationen for eksempel: titel, sted, kort præsentation
af organisationen, kort beskrivelse af projektet/
aktiviteten, mål, målgrupper, varighed, og så
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videre. Opgaven tager lidt tid og kan løses
som hjemmeopgave eller som hjemmearbejde.
5. Bed nogle af eleverne præsentere deres
resultater, når alle er færdige. Opgaverne kan
hænges op i klassen, så eleverne kan gå rundt
og læse mere om de forskellige initiativer.
Opsamling
Spørg eleverne, hvad de synes om denne aktivitet. Var de klar over, at der var så mange initiativer
til modvirkning af klimaforandringerne? Fandt
de frem til nogen nye idéer? Var der noget, de
ikke havde tænkt på før? Ville de være parate til
at iværksætte et projekt eller en aktivitet eller
tilmelde sig en organisation og involvere sig i
sagen? Hvis ja, så tilskynd dem til at gøre det.
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Forslag til opfølgning
Nogle af eleverne har måske fået idéer til et
konkret projekt, en konkret handling eller aktivitet. Støt dem mest muligt og hjælp dem gerne
direkte eller sæt dem i forbindelse med lokale
organisationer.

FORTÆL OS
DIN MENING
Vi håber, både du og eleverne har været glade for at arbejde med materialet, og at du vil bruge et par
minutter på at give os feedback. Tak for din tid!
Elevernes alder:

Niveau (f.eks. 7.-9. klasse, ungdomsklub, etc.):

1. Hvad syntes eleverne om materialet?

2. Hvad kunne du godt lide/ikke lide ved materialet?

3. Mener du, eleverne har udviklet nye færdigheder til at blive “forandringsaktører” og bekæmpe klimaforandringer?

4. Hvad så du gerne ændret i materialet?

5. Andre kommentarer?

UNICEF Danmark
FN Byen, Marmorvej 51
2100 København Ø
Att.: Anne Mette Friis
email: amf@unicef.dk
www. unicef.dk
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HANDOUTS

INSPIRATION OG
IDÉER TIL ELEVERNE
HVORDAN SIKRER VI BØRNS RETTIGHEDER,
NÅR DISSE PÅVIRKES AF KLIMAFORANDRINGER?
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HANDOUT 1

BØRNENES KLIMA FORUM I KØBENHAVN OG
KLIMAAMBASSADØRER
UNFCCCs (United Nations Framework Convention on Climate Change) formål er at mindske
udledningen er drivhusgasser. Siden UNFCCC
trådte i kraft i 1995, har de holdt en konference
hvert år for at vurdere fremskridtene i forbindelse
med klimaændringer. Partskonferencerne kaldes
COP (Conferences of the Parties). COP vedtager
afgørelser og beslutninger, som efter hver konference offentliggøres i en rapport. Derefter skal
alle de lande, der er med i FN forsøge at gennemføre beslutningerne. Det kan for eksempel være
en beslutning om at begrænse CO2 udledning.
Beslutninger, der er truffet af COP, udgør det
detaljerede regelsæt, der arbejdes efter i forbindelse med den praktisk og effektiv gennemførelse af konventionen25.
Børnenes Klima Forum i København
I begyndelsen af december 2009 samledes verdens statsoverhoveder i København for at diskutere klimaforandringer og forsøge at indgå en
aftale om, hvordan man reducerer udledningen
af drivhusgasser. Inden dette møde inviterede
UNICEF og Københavns kommune 164 unge
repræsentanter fra 44 lande til at deltage i Børnenes Klima Forum. De unge kom med opfordringer
til handling for at skabe en bæredygtig verden for
fremtidige generationer og dermed sikre børns
rettigheder i en verden under påvirkning af klimaforandringer. Forummet resulterede i vedtagelsen
af en endelig deklaration med anbefaling om
verdensomspændende tiltag mod klimaforandringer.

De globale klimaambassadører
Alle deltagerne i Børneres Klima Forum i 2009
blev udnævnt til globale klimaambassadører.
Hensigten var at skabe et netværk af unge
klimaaktivister, som kunne gå foran med et godt
eksempel og viser andre unge, hvordan de kan
engagere deres lokalsamfund i klimadebatten.
Deklarationens indhold
Efter en uge med intenst arbejde og livlig debat
vedtog forummets deltagere en deklaration, der
forpligtede dem til at foretage ændringer på det
personlige plan, og som indeholdt krav til verdens regeringer om at træffe foranstaltninger,
der beskytter jorden mod følgerne af klimaforandringer. Deklarationen blev præsenteret for
deltagerne i FNs klimakonference i København,
som fandt sted umiddelbart efter Børnenes Klima
Forum.
De vigtigste anbefalinger var, at:
• De industrialiserede lande sætter flere penge
af til at øge deres klimatiltag
• Byerne planlægges på en hensigtsmæssig og
bæredygtig måde
• Der udarbejdes forskrifter og regelsæt for
nødsituationer, så man er forberedt på klimarelaterede katastrofer
• Landene passer bedre på deres grundvand
• Der undervises i projekter om den stigende
vandstand i havene, oversvømmelser og
biodiversitet
Link til deklarationens fulde ordlyd:
www.unicef.org/media/media_51997.html
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HANDOUT 2

Hjemmesider og publikationer med yderligere
information om klimaforandringer og børn
Materialerne, hvis indhold er beskrevet kort nedenfor, henvender sig til børn og unge. Listen er
ikke udtømmende, men den er et godt udgangspunkt, hvis man vil fordybe sig i emnet.

Hjemmesider

UNICEF UK tagd –
Children and Climate Change
www.unicef.org.uk/Get-Involved/Help-with-yourtime/young-supporters/
UNICEF UK tagd er et netværk af unge i England,
som er engagerede i børns rettigheder. Ved at skaffe
penge, lave kampagner og udbrede budskabet kan de
nå ud til hele verdens børn, og bidrage til, at der tales
med én stemme.

Eco Schools
www.eco-schools.org
Eco Schools er et internationalt præmieret program,
som guider skoler frem til bæredygtighed ved at
hjælpe med at udstikke rammerne for indarbejdelse
af bæredygtige principper i skolens dagligdag.

GlobalWarmingKids
www.globalwarmingkids.net
En webbaseret database for unge med mange nyttige
links til andre hjemmesider, online spil, publikationer
og videnskabelige projekter samt idéer til, hvordan
man bedst bekæmper klimaforandringer.
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Young Reporters for the Environment
www.youngreporters.org
Young Reporters for the Environment drives af
Foundation for Environmental Education (i Danmark:
Friluftsrådet). Det er en organisation, der fremmer
bæredygtig udvikling gennem forskellige miljøprogrammer, og som henvender sig til de ældste
elever og deres lærere. De enkelte grupper definerer
selv deres projekt omkring et lokalt miljøemne og
vælger område, aktiviteter og fremlæggelsesmåde.
Der er seks hovedemner: landbrug, byer, kystlinje,
energi, affald og vand. Formålet med projekterne er
at formidle relevante oplysninger til et lokalt publikum.
Den internationale hjemmeside er det sted, hvor
fællesskabets medlemmer udveksler nyheder og
oplysninger.

ENO-Environment Online
www.enoprogramme.org
Et globalt, virtuelt skolenetværk for bæredygtighed
og miljøbevidsthed. Hver uge i løbet af et skoleår
arbejdes der med et bestemt miljømæssigt tema.
Skoler fra 124 lande har deltaget i projektet.

HANDOUT 2

PUBLIKATIONER

VIDEOER

UNICEF, Climate Change and Children,
december 2007
www.unicef.org/publications/index_42166.html
I denne publikation undersøges følgerne af klimaforandringer i forhold til børn, og hvordan klimaforandringer
har udviklet sig fra at være en ren miljømæssigt udfordring til at være en udfordring, der kræver en fælles
indsats inden for bæredygtig udvikling, energisikkerhed og børns sundhed og velfærd. Unge taler gennem
kommentarer og breve, der er indsamlet i forbindelse
med forskellige internationale ungdomsarrangementer.

UNICEFs video om klimaforandringer
og børn (eng) (4:14 minutter)
www.youtube.com/watch?v=2e75_sYvOOU

World Wildlife Fund International,
The NEW climate deal, A pocket guide 2009
assets.panda.org/downloads/wwf_climate_deal_
mar10.pdf
En lille allround håndbog om både klimaforandringer
og følgerne heraf, om den politik, der føres, og om
historien og diskussionerne bag forhandlingerne i
forbindelse med FNs Rammekonvention om klimaforandringer, der blev indgået i København i december
2009. Selv om håndbogen blev udarbejdet i forbindelse med mødet i København, er den stadig relevant
for de næste skridt på vejen mod indgåelse af en
stærk, retfærdig og ambitiøs aftale om klimaforandringer.
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UNICEFs involvering af unge på FNs klimatopmøde
(film om de unges tale til statsoverhovederne):
(UN TV 4:39 min.)
www.youtube.com/watch?v=0LOY-1qgSTw

Pigen, der fik verden til at tie i fem minutter
www.youtube.com/watch?v=uZsDliXzyAY
13-årige Severn Suzuki, som talte på FNs miljøtopmøde i 1992, er kendt som ‘Pigen, der fik verden til
at tie i fem minutter’. Hun har haft enorm indflydelse
på millioner af unge ved at opfordre dem til at engagere sig i kampen for at få truffet globale beslutninger
vedrørende bæredygtighed, byhygiejne samt klimaforandringer.

HANDOUT 3

BØRNEKONVENTIONEN

26

Et barn defineres som en person under 18 år. I
dag er stort set alle enige om, at børn og unge
under 18 år har ret til speciel omsorg og beskyttelse. Men sådan har det ikke altid været. Verden
har kun rådet over et sæt lovmæssige rettigheder,
der gælder for alle børn og unge siden den
20. november 1989, hvor FNs generalforsamling
vedtog Børnekonventionen.
Børnekonventionen er den mest udbredte aftale
om menneskerettigheder i verden. Den består af
54 artikler og indeholder detaljerede oplysninger
om børns rettigheder, og hvordan disse rettigheder skal respekteres.
Børnekonventionen starter med at fastslå, at alle
under 18 år (definitionen på et barn) uanset køn,
oprindelse, religion eller eventuelle handicap har
ret til speciel omsorg og beskyttelse, fordi børn
ofte er meget sårbare. Den slår også fast, at
deltagerstaternes regeringer aktivt skal sikre, at
rettighederne respekteres.
Børnekonventionen har 54 artikler, hvor fire
grundlæggende principper går igen:
• Ikke-diskrimination (artikel 2): Børn må ikke
forskelsbehandles på nogen måde på grund af
deres race, hudfarve, køn, sprog, religion, nationale, etniske eller sociale oprindelse eller på
grund af politisk eller anden anskuelse, samfundsklasse, formueforhold eller fødsel eller på
grund af handicap
• Barnets tarv kommer i første række (artikel
3): Love og beslutninger skal først og fremmest
tilgodese barnets tarv på bedst mulig måde
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• Overlevelse, udvikling og beskyttelse
(artikel 6): Myndighederne i deltagerlandene
skal beskytte børnene og sikre hele deres
udvikling – fysisk, åndeligt, moralsk og socialt
• Medbestemmelse (artikel12): Børn har ret til
at udtrykke deres mening i forbindelse med
forhold, der vedrører dem selv, og der skal
tages hensyn til deres synspunkter

BØRNEKONVENTIONEN I
KORTE TRÆK
Du kan finde den fulde ordlyd af Børnekonventionen på www.unicef.org/crc.
Artikel 1: Definitionen på et barn
I Børnekonventionen betyder ordet ‘barn’ en
person under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder.
Artikel 2: Ikke-diskrimination
Børnekonventionens princip om beskyttelse gælder
fuldt ud for alle børn uden forskelsbehandling af nogen
art og uanset race, religion og evner, samt uanset hvad
børnene tænker eller siger, og hvilken type familie de
kommer fra. Det er ligegyldigt, hvor børnene bor, hvilket sprog de taler, hvad deres forældre laver, om der er
tale om drenge eller piger, hvilken kultur de har, om de
er handicappede eller ej, og om de er rige eller fattige.
Artikel 3: Sikring af barnets tarv
Beslutningstagere skal altid tage hensyn til, hvad der
er bedst for børnene, når de træffer beslutninger, der
vil påvirke børn individuelt eller generelt. Det gælder
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især budgetlægning, politik og lovgivning samt beslutninger om enkelte børns fremtidige liv.
Artikel 4: Opfyldelse af konventionens hensigter
Regeringerne skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at børns rettigheder respekteres,
beskyttes og overholdes. Eksisterende og ny lovgivning vedrørende børn skal gennemarbejdes og de
fornødne ændringer foretages. Man skal også sikre, at
lovmæssige, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige og sociale instanser har tilstrækkelige ressourcer
til effektivt at beskytte børns rettigheder og skabe et
miljø, hvor de frit kan udfolde sig.
Artikel 5: Vejledning af forældre
Forældre eller andre med juridisk ansvar for barnet er
ansvarlige for at vejlede og opdrage børnene, så disse
med tiden bliver gradvist bedre til at bruge og forsvare
deres rettigheder korrekt. Regeringerne er ansvarlige
for at beskytte og hjælpe familierne i deres rolle som
børns vejledere og opdragere.
Artikel 6: Overlevelse og udvikling
Regeringerne skal gøre alt, hvad der står i deres magt,
for at sikre børns overlevelse og sunde udvikling.
Artikel 7: Registrering, navn, nationalitet og
omsorg
Alle børn har ret til at blive lovmæssigt registreret efter
fødslen og til at få et navn, så de kan blive officielt
anerkendt. Børn har ret til at få en nationalitet (at høre
til i et land). Børn har også ret til at kende og så vidt
muligt blive passet af deres forældre.
Artikel 8: Beskyttelse af identitet
Børn har ret til at bevare deres identitet – en officiel
registrering af deres navn, nationalitet og familieforhold – og regeringerne skal sikre, at denne identitet
ikke ændres på ulovlig vis.
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Artikel 9: Adskillelse fra forældrene
Et barn har ret til at bo sammen med sin/e forælder/
forældre, medmindre det ikke er godt for barnet. Børn,
hvis forældre ikke bor sammen, har ret til at opretholde
kontakten til begge, medmindre den ene eller begge
forældre eventuelt skader barnet.
Artikel 10: Familiesammenføring
Hvis et barn og dets forældre bor i forskellige lande,
skal barnet have ret til indrejse i eller udrejse fra disse
lande, således at kontakten kan opretholdes, eller at
de kan genforenes som familie.
Artikel 11: Kidnapning
Regeringerne skal træffe forholdsregler, så børn ikke
fjernes ulovligt fra deres land. Denne artikel drejer
sig specielt om kidnapning af børn foretaget af én af
forældrene.
Artikel 12: Barnets meninger skal
respekteres
Når voksne træffer beslutninger, der vedrører børn, har
børnene ret til at udtrykke deres mening i sagen, og til
at deres mening bliver respekteret. Børnekonventionen anerkender at barnets mening skal tillægges vægt
i overensstemmelse med barnets modenhed.
Artikel 13: Frihed til at udtrykke sig
Børn har ret til at få og udveksle oplysninger, som
ikke er til skade for dem selv eller andre. I den sammenhæng er børn også ansvarlige for at respektere andres
rettigheder, frihed og omdømme. Ytringsfriheden
omfatter retten til at videregive oplysninger på en
hvilken som helst måde, barnet måtte efter vælge
mundtligt, skriftligt, gennem en tegning og så videre.
Artikel 14: Frihed for tanke, samvittighed
og religion
Børn har ret til at tænke og tro, hvad de vil, og til at
praktisere deres religion, når dette ikke går ud over
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andre menneskers rettigheder. Forældrene skal vejlede deres børn i disse sager.
Artikel 15: Foreningsfrihed
Børn har ret til at mødes og til at slutte sig til grupper
og organisationer, så længe det ikke går ud over andre
menneskers rettigheder.
Artikel 16: Beskyttelse af privatlivet
Børn har ret til et privatliv. Det skal lovmæssigt sikres,
at der ikke sker vilkårlig eller ulovlig indblanding i børns
privatliv (herunder deres familieliv) eller angreb på
deres omdømme.
Artikel 17: Ret til adgang til informationer/medier
Børn har ret til at få oplysninger, som er vigtige for
deres sundhed, velfærd og kultur. Regeringerne skal
tilskynde medierne – radio, tv, aviser og hjemmesider
– til at udbrede oplysninger på en måde, som børn kan
forstå, og til ikke at fremme oplysninger, der kan være
til skade for børn.
Artikel 18: Forældreansvar/statens hjælp
Begge forældre har fælles ansvar for deres børn og
skal altid overveje, hvad der er bedst for det enkelte
barn. Regeringerne skal anerkende dette fælles ansvar
og yde hjælpeforanstaltninger til forældrene, især hvis
de begge er udearbejdende.

disse børn bliver passet ordentligt af personer, der
respekterer deres etniske, religiøse, kulturelle og
sproglige baggrund.
Artikel 21: Adoption
Hvis et barn skal bortadopteres, er den vigtigste
opgave at finde den familie, der er bedst for barnet i
alle henseender. Alle barnets rettigheder skal beskyttes, hvad enten barnet bortadopteres i det land, hvor
det er født, eller barnet skal bo med sine adoptivforældre i et andet land.
Artikel 22: Flygtningebørn
Hvis børn er flygtninge (hvis de er blevet tvunget til
at forlade deres hjem og bo i et andet land), har de ret
til særlig beskyttelse og hjælp ud over de øvrige rettigheder i Børnekonventionen.
Artikel 23: Handicappede børn
Alle handicappede børn har ret til særlig omsorg og
støtte ud over de øvrige rettigheder i Børnekonventionen, så de kan leve et godt og selvstændigt liv.
Artikel 24: Sundhed og sundhedsydelser
Børn har ret til den bedst mulige pleje og behandling
samt til rent drikkevand, nærende mad, et rent og
sikkert miljø og oplysning om, hvordan de kan blive
ved med at være sunde. De rige lande bør hjælpe de
fattigere lande med at opnå dette.

Artikel 19: Beskyttelse mod alle former for vold
Børn har ret til beskyttelse mod fysisk og psykisk vold
og mishandling. Enhver form for anvendelse af vold
mod børn er uacceptabel. Regeringerne skal sikre, at
børn bliver passet ordentligt, og beskytte dem mod
vold, misbrug og svigt fra forældres eller andres side.

Artikel 25: Kontrol af børn på institution
Børn, der er anbragt uden for hjemmet for at få pleje
eller beskyttelse, har ret til periodisk at få gennemgået
deres forhold med henblik på at sikre, at disse fortsat
er passende og nødvendige.

Artikel 20: Børn, som ikke lever i familiemæssige
omgivelser
Børn, som ikke kan blive passet af deres egen familie,
har ret til speciel omsorg. Regeringerne skal sikre, at

Artikel 26: Social sikkerhed
Børn har – gennem deres forældre, værger eller
direkte – ret til at modtage bistand fra regeringen, hvis
de er fattige eller har behov for hjælp.
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Artikel 27: Passende levestandard
Børn har ret til en levestandard, der kan imødekomme
deres fysiske og åndelige behov. Regeringerne skal
hjælpe familier og værger, som ikke har råd til at leve
op til en sådan levestandard, især hvad angår mad, tøj
og bolig.

hjælper til derhjemme eller i familiens landbrug eller
virksomhed, skal deres opgaver være sikre, passe til
børnenes alder og være i overensstemmelse med
den nationale arbejdsmarkedslov. Arbejdet må ikke
forhindre børnene i at få opfyldt deres rettigheder, især
deres ret til undervisning, hvile og leg.

Artikel 28: Ret til undervisning
Alle børn har ret til grundskoleundervisning, der endvidere bør være gratis. Rige lande bør hjælpe fattigere
lande med at opfylde denne rettighed. Unge bør
tilskyndes til at nå så højt et uddannelsesniveau som
muligt. For at børnene får det fulde udbytte af undervisningen, skal skolerne ledes korrekt – men skolens
disciplin skal respektere børnenes værdighed og må
ikke omfatte vold.

Artikel 33: Narkotikamisbrug
Regeringerne skal bruge alle midler for at beskytte
børn mod brug af skadelige, narkotiske midler og mod
at blive inddraget i narkohandel.

Artikel 29: Undervisningens målsætning
Undervisningen skal være med til at udvikle det
enkelte barns personlighed, evner og formåen bedst
muligt. Barnet skal lære at respektere andre mennesker, menneskerettighederne og deres egen kultur.
Undervisningen skal også hjælpe børnene til at leve i
fred med andre og beskytte miljøet.
Artikel 30: Børn fra mindretals- og etniske grupper
Børn fra mindretals- eller etniske grupper har ret til at
lære om og praktisere deres egen kultur og religion
og deres eget sprog, således som det gælder for alle
andre børn.
Artikel 31: Hvile, fritid og kultur
Børn har ret til hvile og leg og til at deltage i forskellige
former for kulturelle, kunstneriske og andre rekreative
udfoldelser.
Artikel 32: Børnearbejde
Regeringen skal beskytte børn mod at beskæftige
sig med arbejde, som er farligt eller kan udgøre en
trussel mod deres helbred eller undervisning. Når børn
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Artikel 34: Seksuel udnyttelse
Regeringerne skal beskytte børn mod alle former for
seksuel udnyttelse og misbrug.
Artikel 35: Bortførelse og børnehandel
Regeringen skal træffe alle nødvendige forholdsregler
til at sikre, at børn ikke bliver bortført eller genstand
for menneskehandel. Nogle har undertegnet en frivillig
tillægsprotokol vedrørende handle med børn, børneprostitution og børnepornografi og har forpligtet sig til
at træffe endnu mere vidtgående forholdsregler med
henblik på beskyttelse.
Artikel 36: Andre former for udnyttelse
Børn skal beskyttes mod enhver aktivitet, som udnytter dem og skader deres sikkerhed og udvikling.
Artikel 37: Frihedsberøvelse og straf
Det er ikke tilladt for nogen at behandle eller straffe
børn på en grusom eller skadelig måde. Børn, som
bryder loven, skal behandles menneskeværdigt. De
må ikke fængsles sammen med voksne, de skal kunne
opretholde forbindelsen til deres familie, og de må
aldrig idømmes dødsstraf eller livsvarigt fængsel uden
mulighed for løsladelse.
Artikel 38: Krig og væbnede konflikter
Regeringerne skal gøre alt, hvad der står i deres magt,
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for at beskytte og drage omsorg for børn i krigssituationer. Børn under 15 år må ikke rekrutteres til hæren
eller deltage i krig under tvang. Nogle lande har undertegnet en frivillig tillægsprotokol vedrørende rekruttering og anvendelse af børn i væbnede konflikter og har
yderligere forpligtet sig til at sikre, at børn under 18
år ikke deltager direkte i væbnede konflikter, og at de
ikke kan være omfattet af tvungen værnepligt.
Artikel 39: Rehabiliterende pleje til børn, der
har været udsat for misrøgt, mishandling eller
udnyttelse
Børn, der har været udsat for omsorgssvigt eller har
været misbrugt eller udnyttet, skal have særlig hjælp til
at blive helbredt både fysisk og psykisk og til at blive
integreret i samfundet igen. Der skal lægges særlig
vægt på barnets sundhed, selvrespekt og værdighed.
Artikel 40: Behandling af børn i retssager
Børn, som sigtes for en lovovertrædelse, har ret til
retshjælp og retfærdig behandling i et retssystem, der
respekterer deres rettigheder. Regeringerne skal fastsætte en alder, hvorunder der ikke kan anlægges sag
mod børn samt regler, der sikrer retfærdige og hurtige
afgørelser. Generelt skal man hjælpe børn til at undgå
lovovertrædelser i fremtiden i stedet for ’kun’ at straffe
dem for tidligere begåede lovovertrædelser.
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Artikel 41: Nationale love, der er gunstigere end
disse artikler, skal respekteres
Hvis et lands nationale love yder større beskyttelse af
børns rettigheder end artiklerne i Børnekonventionen,
skal landets love anvendes.
Artikel 42: Offentlighedens kendskab til Børnekonventionen
Regeringerne er forpligtiget til at gøre voksne og børn
bekendt med indholdet af Børnekonventionen. Voksne
bør også hjælpe børn til at kende deres rettigheder.
Artikel 43-54:
Disse artikler fastlægger, hvordan regeringer og internationale organisationer som UNICEF bør arbejde på at
sikre, at børns rettigheder overholdes.
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GODE IDÉER

England – Don’t Cook the Planet Campaign
(Kampagnen ’Kog ikke planeten’)
Cressida er klimaambassadør fra England og aktiv
i sit lokalområde, Gloucestershire, hvor hun i
skolerne udbreder kendskabet til deklarationen
fra Børnenes Klima Forum, og praktiske tips til,
hvad eleverne kan gøre for at modvirke klimaforandringer ud fra de anbefalinger, der står i deklarationen. Hun har også udviklet sin egen kampagne, ’Kog ikke planeten’, hvor hun opfordrer
børn og unge til at samle penge ind til projekter
mod klimaforandringer og gøre dem mere bevidste om forbindelsen mellem klimaforandringer og
børns rettigheder.

sadører på FNs klimakonference i København,
er medlem af denne forening. Hun fortæller, at
foreningen iværksætter aktiviteter, der har til
formål at øge bevidstheden om klimaforandringer
og uddanne det, hun kalder ‘klimagenerationen’.
I foreningen diskuterer man, hvad de ældste
elever og de unge generelt kan gøre for at påvirke
skolens yngre elever, samt hvordan man kan gøre
en forskel for klimaet. De har gennemført forskellige kampagner på skolen. For eksempel har de
fået indført nye affaldsspande (til papir, organisk
materiale og plast), så alle skolens elever lærer,
hvad der er hvad, og hvordan de bør genbruge og
sortere affaldet.

Tyrkiet – En ny skole finansieret gennem salg
af genbrugsaffald
Over 1000 unge UNICEF-frivillige byggede i fællesskab ’The Peace School’ (Fredsskolen) i Bursa
for at give alle ret til en grunduddannelse. De frivillige unge indsamlede tonsvis af genbrugsaffald
fra deres skoler. Salget af dette affald skulle finansiere bygningen af skolen på en grund doneret af
Nilufer kommune. Som en ekstra gevinst, ud over
de penge de fik ind, forhindrede de, at der skulle
fældes 4.240 træer. De solgte UNICEF-produkter, lavede individuelle projekter og færdiggjorde
første del af byggearbejdet. Skolen, som de unge
fik prisen ‘Bidrag til uddannelse’ for, stod klar ved
skoleårets start 2010/2011.

Målet for foreningen er at gøre skolen CO2-neutral. Deres drøm er, at idéen spredes til alle skoler
i Danmark, Europa og resten af verden. “Som
ringe i vandet,” siger Adile, “Når man kaster en
sten i vandet, synker stenen og den laver også
ringe i vandet. Ringene bliver større og større. Vi
tænker på vores skole som stenen. Vi vil være
inde midt i det hele og skabe ringene i vandet.
Nogen må starte ét eller andet sted, og vi vil
starte her i vores egen skole.”

Danmark – CO2-elevforening:
Børn er de bedste lærere!
Vanløse Skole i Danmark har lavet en ‘CO2-elevforening’. Adile, en af de danske klimaambas-
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Sydkorea –
Større bevidsthed og cykelkampagner
Yongha er klimaambassadør fra Sydkorea og medlem af PEACE-klubben på sin skole. PEACE iværksætter kampagner, der har til formål at få folk til at
cykle i Seoul. Yongha fortæller, at de fleste i Seoul
betragter cykling snarere som en hobby end en
transportform. PEACE uddeler flyveblade med
oplysninger om cyklingens gavnlige indflydelse på
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miljøet. Der står også noget om den mængde kuldioxid, man sparer miljøet for ved at vælge cyklen
frem for bilen. PEACE har også forsøgt at lægge
pres på myndighederne i to af lokaldistrikterne i
Seoul og anmodet dem om at støtte initiativet.

Initiativet var en stor succes, og børnene
ændrede holdning til brugen af vand. Dem, der
fulgte øko-udvalgets vandbesparende anvisninger,
kunne konstatere, at vandforbruget faldt markant.
Folk blev også bedre til at håndtere deres affald.

Grækenland –
Øko-skoler og reduktion af vandspild
Grundskolen i Panagia Thassos har nedsat et
øko-udvalg, som skal beskæftige sig med vand.
Selv om der generelt ikke er vandmangel i landsbyen, er mængden af tilgængeligt vand ikke
særlig stor, og udvalget syntes, det var vigtigt at
handle nu for at undgå problemer i fremtiden.

Panagia Thassos’ ØKO-REGLER:

Skolen gennemførte følgende aktiviteter vedrørende vand og landsbyens brug af vand:
• Analyse af de lokale meteorologiske forhold for
at finde ud af en eventuel sammenhæng med
mængden af de naturlige forekomster af vand
• Undersøgelse af flodens forløb fra udspring til
skolens vandhaner
• Kortlægning af vandets vej fra kloak til biologiske rensningsanlæg og tilbage til havet
• Undersøgelse af forbruget af vand til vanding
og andre formål (brandslukning, vask, madlavning, byggeri og lignende)

I skolen:
1. Brug altid et krus i stedet for at drikke af
hånden
2. Skyl ikke toilettet ud uden grund
3. Husk at lukke for vandhanerne
4. Utætte rør og haner skal repareres med det
samme

Børnene formidlede resultaterne af deres undersøgelser og forslag til løsning af problemerne:
De opførte et teaterstykke for lokalbefolkningen,
uddelte foldere med oplysninger. De som de
havde et møde med de lokale myndigheder.

Hjemme:
1. Husk at lukke for vandhanerne
2. Skyl ikke grønsager under rindende vand
3. Fyld vaske- og opvaskemaskinen helt op før
brug
4. Vask små mængder tøj i hånden
5. Sæt flasker med vand i køleskabet, så du
ikke skal lade vandet løbe, indtil det bliver
koldt
6. Lad ikke vandet løbe, når du børster tænder
7. Luk for bruseren, når du sæber dig ind
8. Vask ikke bilen på vejen. Olie, snavs og andre
forurenende stoffer trænger ned i jorden og
grundvandet
9. Skift kun olie på dertil egnede steder
10. Smid ikke affald i naturen, så det forurener
vandkilder og vandløb

Eleverne fandt ud af, at der var en masse vandspild i lokalområdet. Der blev derfor udarbejdet
et sæt ØKO-REGLER, der viste, hvordan man
kan reducere vandspildet derhjemme, i skolen, i
haven og i kommunen.

I haven:
1. Indsaml regnvand i tønder og brug det til at
vande med
2. Vand ikke med vand fra hanen
3. Brug drypvandingsanlæg
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4. Undgå at bruge gødning i haven, da det forurener grundvandet
5. Anvend insektmidler med forsigtighed, da de
er giftige og forurener luften og vandet

gerne. Man starter med at danne en gruppe for at
få initiativet sat i gang og videreudvikler derefter
samarbejdet i en vidtspændende og kreativ proces, der omfatter:

I kommunen:
1. Byg biologiske rensningsanlæg og slut dem
til alle bygninger
2. Placér affaldsspande på omhyggeligt udvalgte
steder for at undgå forurening af vandkilder
3. Vær forsigtig med at give tilladelse til store
dyrehold. Landbrug bør ikke placeres, hvor
der er undergrundskilder, da disse kan blive
forurenede
4. Åbn kun brønde med forsigtighed og hvis
absolut nødvendigt, da for megen pumpning
kan resultere i, at havvandet forurener vandforsyningen
5. Genbrug affaldet for at undgå forurening af
grundvandet

• Fremme af bevidstheden om olieproduktionens kulmination, klimaforandringer og nødvendigheden at indlede en samfundsstyret
proces for at fremme nytænkning på energiområdet og reducere CO2-udledningen
• Sammenslutning med eksisterende grupper i
samfundet, herunder de lokale myndigheder
• Oprettelse af grupper, der skal undersøge hverdagens nøgleområder: mad, energi, transport,
fysisk og psykisk sundhed, økonomi, arbejde
• Igangsættelse af projekter, der har til formål
at fremme nytænkning på energiområdet, øge
forståelsen af emner der relaterer til klimaforandringer samt øge samfundets engagement
på området
• Udarbejdelse af en lokalt forankret vision for
den fremtid vi ønsker os i stedet for at vente på,
at andre skaber en fremtid, vi ikke bryder os om
• Lancering af en handlingsplan for reducering
af energiforbruget udarbejdet og realiseret på
samfundsplan over en 15-20-årig periode
• Implementering af denne handlingsplan med
lokalsamfundets fulde støtte

England – Indførelsen af en ny, lokal valuta for
at fremme den lokale handel og produktion
I september 2009 indførte Brixton i det sydlige
London en ny, lokal valuta (som supplement til
det britiske pund sterling) til brug for selvstændige lokale butiksindehavere og erhvervsdrivende27. Målet med initiativet var at støtte de
lokale butikker og det lokale erhvervsliv samt at
øge bevidstheden om nødvendigheden af at
reducere CO2-udledningen, bandt andet ved
at købe lokale produkter. Initiativet er ét blandt
hundredevis af projekter under betegnelsen
‘Overgangsinitiativer’, som er udviklet ikke kun i
England, men også andre steder i verden.

Resultatet vil være et koordineret initiativ på
tværs af alle områder af livet med henblik på
fremme nytænkning på energiområdet og reducere CO2-udledningen drastisk.
Yderligere information kan ses på:
www.transitionnetwork.org

Overgangsinitiativer
Overgangsinitiativer er initiativer taget af enkeltpersoner – herunder unge, som er fælles om at
være bekymrede for miljøet og klimaforandrin-
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William Kamkwamba
William Kamkwamba byggede som 15-årig en
11 meter høj vindmølle af materialer, han fandt
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i sin landsby i Malawi, så han kunne producere
energi til sin familie og lokalsamfundet. Han er
siden blevet berømt for sin kamp for det lokale
klima og energiløsninger i mindre målestok, og
for at opfordre andre unge til også at udvikle
sådanne løsninger.

VIDEOER

Yderligere information kan ses på:

UNICEFs video om børn og unges initiativer
til bekæmpelse af klimaforandringer
UNICEFs involvering af børn og unge på klimatopmødet i september 2009, hvor de unge fremhæver lokale tiltag i en film, der blev vist for over
hundrede statsoverhoveder:

en.wikipedia.org/wiki/William_Kamkwamba

www.youtube.com/watch?v=0LOY-1qgSTw
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KLIMAVENLIGE LØSNINGER I HVERDAGEN
Hjælp med at modvirke klimaforandringer ved at reducere dit og din families CO2-aftryk
Et ‘CO2-aftryk’ er en måling af den påvirkning,
menneskelig aktivitet har på miljøet, og især på
klimaet. Det vedrører den mængde drivhusgasser, der produceres i vores hverdag ved afbrænding af fossile brændstoffer til energi, opvarmning, transport. Et CO2-aftryk er et udtryk for alle
de drivhusgasser, vi hver især producerer. Det
måles i tons (eller kilo) kuldioxid-ækvivalenter.
Alle europæere udleder i gennemsnit cirka
10 tons kuldioxid om året, hvilket er langt over
gennemsnittet på 4,3 tons pr. person på verdensplan. I Nordamerika er tallet ca. 20 tons28.
Hvis du gerne vil finde ud af den nøjagtige størrelse af dit eget aftryk, findes der mange beregningsmodeller på nettet.
Her får du to referencer:
www.unicef.org.uk/carbonpositive
www.carbonfootprint.com

Der er mange små og enkle ting, man kan gøre
for at reducere sit CO2-aftryk. I det følgende kan
du se nogle idéer29, men du kan helt sikkert selv
finde på mange flere!

Sæt kun opvaskemaskinen i gang, når den er helt
fuld. Én fuld maskine bruger mindre energi end to
halvfulde.
Brug genbrugspapir
Brug kun genbrugspapir i printeren.
Tjek vandhanerne
En dryppende varmtvandshane er rent energispild
– på én uge bliver det til så meget varmt vand,
at det kan fylde et helt badekar. Reparér utætte
haner og tjek, at de lukker helt!
Tjek vandvarmeren
Sæt vandvarmerens termostat på maksimum 50 °C.
Tag kortere brusebade
Brusebade tegner sig for to tredjedele af udgiften
til varmt vand.
Montér vandbesparende brusehoved
Mindre vand til brusebad er lig med brug af
mindre energi til opvarmning af vandet.
Isolér vandvarmeren
Hvis vandvarmeren er godt isoleret, spares der
meget energi.

HJEMME
Brug sparepærer
Udskift de gamle elpærer – især dem der ofte er
tændt – med sparepærer.
Fyld opvaskemaskinen, vaskemaskinen og
tørretumbleren helt op før brug

87

KLIMAFORANDRINGER
OG BØRNS RETTIGHEDER

Udskift gamle apparater
Ineffektive apparater bruger meget energi.
Hold kulden ude
Husk at tætne døre og vinduer med tætningslister.

HANDOUT 5

Undgå apparater på standby
Elektroniske apparater bruger energi, selv om de
er slukkede. Lad ikke apparater stå på standby,
og lad ikke den bærbare og mobiltelefonen stå til
opladning, medmindre det er nødvendigt.

I BILEN

Tag en trøje på
Tag mere tøj på i stedet for at skrue op for
varmen.

Kør flere sammen
Har I en stor bil? Samkørsel med venner og
kolleger sparer brændstof.

Isolér huset
Sørg for, at vægge og lofter er isolerede.

Fyld luft i dækkene
Sørg for, at bilens dæktryk er korrekt. Tjek det
en gang om måneden.

Lad tøjet lufttørre
Lad tøjet lufttørre i den varme periode af året i
stedet for at bruge tørretumbleren.
Skift til ruder med termo- eller energiglas
Vinduer med termo- eller energiglas holder på
varmen i huset, så der bruges mindre energi.
Sluk computeren
Sluk computeren, når du ikke bruger den. Spar
energi ved at bruge computerens slumretilstand i
stedet for pauseskærmen.

Køb en brændstofbesparende bil
Det gør en stor forskel at kunne køre bare nogle
få kilometer mere på literen.

Lad ikke bilen gå i tomgang
At lade en bil gå i tomgang er spild af penge
og benzin, det forurener og resulterer i global
opvarmning. Sluk motoren, hvis du skal holde
stille i mere end 30 sekunder.
Udskift luftfilteret
Tjek bilens luftfilter hver måned.
Køb en hybridbil
Udbuddet af hybridbiler er støt stigende.

Spis mindre kød
Den gennemsnitlige kost i USA bidrager med
1,5 tons mere drivhusgas årligt end vegetarkost.
En dag om ugen uden kød og mejeriprodukter vil
gøre en stor forskel.

Brug offentlig transport eller cykel i stedet for bil
Tag cyklen i skole, brug offentlig transportmidler –
lad bilen stå når det er muligt.

Drop plastik
Der smides hver dag millioner af plastikvandflasker væk. Brug en genbrugsflaske og undgå at
bruge plastikglas eller -kopper.

Køb lokale produkter
Prøv at købe lokalt producerede fødevarer, som er
transporteret over land og ikke med fly.

PÅ INDKØB

Køb varer med minimal emballage
Mindre emballage kan reducere mængden af
affald med omkring 10 procent.
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HANDOUT 5

Køb økologiske fødevarer
De kemikalier, der anvendes i moderne landbrugsproduktion, forurener grundvandet og kræver energi at producere.
Tag dit indkøbsnet med
Når man bruger sit eget indkøbsnet i stedet for at
købe plast- eller papirposer, reduceres mængden
af affald, og der kræves ingen ekstra energi.
Køb og sælg genbrugstøj
Genbrugstøj er moderne, billigt og miljøvenligt!
Reducér mængden af affald
Køb produkter med mindre emballage og genbrug
papir, plast og glas.
I HAVEN
Plant et træ
Træer optager kuldioxid og forsyner os med
ren luft.
Brug en håndplæneklipper
Brug musklerne i stedet for fossile brændstoffer
og få masser af motion oveni.
Dyrk dine egne frugter og grønsager
Dyrk dine egne frugter og grønsager i køkkeneller kolonihaven.
I SKOLEN
Udskift skolens elpærer
Start en kampagne, der har til formål at udskifte
de gamle elpærer på skolen med sparepærer.
Sluk lyset
Sluk altid lyset, når du forlader et rum.
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Brug timere
Få installeret timere til styring af skolens lys og
airconditionanlæg.
Genbrug
Sørg for, at der i klassen er spande til papir og
plast, der kan genbruges.
Skær ned på papirforbruget
Få skolen til kun at bruge produkter fremstillet
af genbrugspapir (toiletpapir, papirhåndklæder,
servietter). Opsæt et mål for denne omstilling.
Lav en regel om, at alle dokumenter på flere sider
skal printes på begge sider af papiret. Forsøg hele
tiden at undgå at bruge papir.
Hold øje med skolens indkøb
Hold øje med kantinens indkøb af mad og dens
håndtering af affald og emballage.
Undgå spild af skolemad og andet madspild i
forbindelse med skolens arrangementer
Reducér brugen af juicekartoner, vandflasker,
plastikposer og lignende i kantinen, i madpakken
og til skolefester.
Plant et træ
Få arrangeret en plant-et-træ dag på skolen. Plant
træer, som er fra lokalområdet, det vil reducere
mængden af kuldioxid og give ren luft.
På rejser
Overvej at rejse over land (med tog eller bus) i
stedet for at flyve til nærliggende destinationer.

HANDOUT 6

FORKORTELSER

CCCs
CCF
CRC
DRR
DFID
ECHO
GHG
GPDD
IDP
IFPRI
IPCC
MDGs
UNEP
UNFCCC
USAID
WASH
WFP
WMO
WWF
YRE
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Core Commitments for Children (Vigtigste forpligtelser over for børn)
Children’s Climate Forum (Børnenes Klima Forum)
The Convention on the Rights of the Child (FNs konvention om barnets rettigheder)
Disaster Risk Reduction (Katastroferisikoreduktion)
Department for International Development (United Kingdom) (Departementet for
internationalt udviklingssamarbejde (Storbritannien)
Humanitarian Aid Department of the European Commission
(EU-Kommissionens Kontor for Humanitær Bistand)
Greenhouse Gas (Drivhusgas)
Global Partnership for Disability & Development
(Globalt Netværk for Handicap og Udvikling)
Internally Displaced Persons (Internt Fordrevne Personer)
International Food Policy Research Institute
(Det Internationale Forskningsinstitut for Fødevarepolitik)
Intergovernmental Panel on Climate Change (FNs Klimapanel)
Millennium Development Goals (2015-mål)
United Nations Environment Programme (FNs miljøprogram)
United Nations Framework Convention on Climate Change
(FNs rammekonvention om klimaændringer)
United States Agency for International Development
(USAs agentur for international udviklingsbistand)
Water, Sanitation and Hygiene (Vand, Sanitet og Hygiejne)
World Food Programme (Verdensfødevareprogram)
World Meteorological Organization (Verdens Meteorologiske Organisation)
World Wildlife Fund (Verdensnaturfonden)
Young Reporters for the Environment (Unge miljøjournalister)
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HANDOUT 7

DINE KOMMENTARER, SPØRGSMÅL OG IDÉER
Her er der plads til at notere dine kommentarer, idéer og spørgsmål, både før, under og efter,
du har deltaget i de forskellige aktiviteter.

AKTIVITET:

Hvad ved jeg nu, som jeg ikke vidste før:

Hvad synes jeg var specielt interessant:

Hvad kan jeg bruge:

Hvad forstod jeg ikke/spørgsmål:

Idéer/strøtanker:
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NOTER

1.

IPCC er det førende organ til vurdering af klimaforandringer,
oprettet af FN’s miljøprogram UNEP og Verdens Meteorologiske
Organisation (WMO) med henblik på at give verden et klart,
videnskabeligt overblik over den aktuelle status inden for klimaforandringer og de potentielle miljømæssige og samfundsøkonomiske følger af disse. www.ipcc.ch/

15.

Kolera er en smitsom mave-/tarmsygdom. Smitten sker gennem
mad eller drikkevand, som er forurenet via andre kolerasmittede.

16.

De farvelagte ‘Ønsker og behov’-kort kan, lige som mange andre
materialer om børns rettigheder, købes hos UNICEF UK: www.
unicef.org.uk/resources
Tilpasset fra ‘Parat til at tage af sted?’, aktivitet fra materialet
Opvarmning til klimaforandringer af tagd/UNICEF UK,
www.tagd.org.uk/campaigns/climatechange/climatepeeredpack.
aspx

17.
2.

UNICEF, Climate Change and Children (Klimaforandringer og
børn), 2007, s. 4

3.

Der er påvist en sammenhæng – men ikke en årsagssammenhæng – mellem klimaforandringer og en dramatisk stigning i
antallet af klimarelaterede naturkatastrofer i de seneste årtier.

4.

UNEP, TUNZA: The UNEP Magazine for Youth
(UNEP Ungdomsmagasin), UNEP, Nairobi

5.

Institute of Development Studies, ‘Children in a Changing
Environment: Lessons from Research and Practice’ (Børn i et
miljø under forandring: Erfaringer fra forskning og praksis),
IDS in Focus Policy Briefing, nr. 13, november 2009

6.

Oplysningerne i dette afsnit er baseret på UNICEF UK, Climate
Change Report (Rapport vedr. klimaforandringer) 2008.

7.

Minority Rights Group International (Organisation til støtte for
minoriteters rettigheder), The Impact of Climate Change on Minorities and Indigenous Peoples (Klimaforandringers påvirkninger
af minoriteter og indfødte befolkningsgrupper), 2008

8.

Artikel 2: Alle rettigheder gælder for alle børn
(ingen diskrimination)

9.

Global Partnership for Disability and Development (GPDD)(Globalt netværk for handicap og udvikling) og The World Bank (Verdensbanken) (Human Development Network – Social Protection/
Disability and Development Team)(Humanitært udviklingsnetværk – Team for social beskyttelse/handicap og udvikling), 8. juli
2009, The Impact of Climate Change on People with Disabilities
(Klimaforandringers påvirkninger af mennesker med handicap),
rapport om e-debat, s. 9.

10.

The Alliance of Youth CEOs (Sammenslutningen af unge topledere) er sammensat af World Organization of Scout Movement
(verdensomspændende spejderorganisation), World Association
of Girl Guides and Girl Scouts (verdensomspændende pigespejderorganisation), World Alliance of Young Men’s Christian Associations

18.

Kongeriget Swaziland er et land i det sydlige Afrika.
Swaziland har ikke adgang til havet. Det grænser op til
Mozambique mod øst og Sydafrika til de andre sider.

19.

Dette afsnit er tilpasset fra Guide for young reporters and editors
(Håndbog for unge journalister og redaktører) af
Steve Row (hele teksten findes online på Google docs –
alternativt kan håndbogen findes ved at skrive titlen i
søgefeltet).

20.

Tilpasset fra den originale aktivitet ‘Superheroes’ (Superhelte)
fra resourcepakken Heat up over climate change (Opvarmning til
klimaforandringer), af tagd/UNICEF UK, http://www.tagd.org.uk/
campaigns/climatechange/climatepeeredpack.aspx

21.

Fra UNICEF Innocenti Research Centre, Climate Change and Children: A Human Security Challenge (Klimaforandringer og Børn:
En udfordring for Menneskelig Sikkerhed), november 2008, s. 21

22.

Tilpasset fra den originale aktivitet ‘Superheroes’
(Superhelte) fra resourcepakken Heat up over climate change
(Opvarmning til klimaforandringer), af tagd/UNICEF UK,
www.tagd.org.uk/campaigns/climatechange/climatepeeredpack.
aspx

23.

Indlæg af den franske pædagog Philippe Mérieu, professor i
undervisningsvidenskab ved universitetet i Lyon, på et symposium om børns rettigheder i Paris i november 2009 organiseret af
UNICEF France og fakultetet for statsvidenskab.

24.

Et talekor er ikke ‘en masse mennesker, der taler samtidig’, men
en grupe talere, der er lige så kontrollerede, ensartede og harmoniserede som et sangkor. Det allervigtigste krav er samspil, både
med hensyn til artikulation og stavelsesdannelse, og til tone og
modulering. www.loiswalker.com/choralsp.html

25.

http://www.cop16.mx/

11.

Kiribati National Tourism Organisation (Kiribatis nationale turistorganisation)

26.

Fra: UNICEF, ‘Voices of Youth’ (De unges stemme)
http://www.unicef.org/voy/explore/rights/explore_155.html

12.

En brønd er en udgravning eller konstruktion i jorden, der er lavet
ved at grave eller bore for at komme ned til grundvandet.

27.

13.

Sygdomme, der spredes via smittebærende dyr, f.eks. myg, fluer
eller tæger

Artiklen ‘Will the Brixton pound buy a brighter future?’ (Vil
Brixton-pundet bane vejen for en lysere fremtid?),
The Guardian, 16. september 2009.

28.

http://www.statistiques-mondiales.com/emissions_co2.htm

29.

http://www.stopglobalwarming.org/

14.

Bilharziose er en sygdom, der skyldes snylteorme, som
hedder schistosomer.
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UNICEF Danmark
FN Byen, Marmorvej 51
2100 København Ø
Telefon: +45 35 27 38 00
www. unicef.dk

www.unicef.dk

