
Unges engagement i klimakampen har været enormt både i Danmark og verden over, og der er
utallige måder at opfordre til klimahandling på. Lige fra Gretha Thunbergs
verdensomspændende skolestrejker til satirisk klima-rap og forskellige happenings, som skaber
omfattende debat i samfundet. Men hvad er aktivismens rolle i demokratiet, og er der tilfælde,
hvor aktivisme går over grænsen i kampen for at få sit budskab på dagsordenen? I denne safari
skal I undersøge klimaaktivismens mange ansigter, og hvilken rolle ungdommen kan og bør
spille i kampen for en grønnere fremtid.

Forberedelse

Læs debatindlægget ”Demokrati er ikke kun en tilskuersport”, som diskuterer demokrati og
aktivisme i lyset af en episode, hvor en gruppe aktivister fra Miljøbevægelsen Extinction Rebellion
afbrød DR Debatten om klima under Folkemødet på Bornholm i sommeren 2022:
https://www.information.dk/debat/2022/06/demokrati-kun-tilskuersport-overser-kritikerne-
klimaaktionen-paa-folkemoedet?lst_tag. Diskuter følgende:

o Flere ungdomspolitikere har efter episoden kritiseret Extinction Rebellion for deres metoder,
da de mener, det giver et negativt billede på ungdommen. Hvad mener I om det? Er den slags
aktivisme antidemokratisk og et ”klimapolitisk selvmål”, eller er det netop at bruge sin
demokratiske ret til at råbe op på alternativ vis og sætte vigtige emner på dagsordenen?

o Hvordan kommer man ifølge jer bedst igennem med sit budskab – både i den offentlige debat
og derhjemme ved middagsbordet.

Skriv de mest centrale pointer fra jeres diskussion ned og brug dem som inspiration til jeres
teltsafari.

På telt-safari

• I Medborgerskab-teltet kan I besøge Københavns Universitet, som inviterer til debat om,
hvordan unge kan være med til at påvirke den grønne omstilling. Er det ved at få ens
forældre til at købe mindre kød? Eller ved at have et mere bæredygtigt tøjforbrug med
fokus på reparation og genbrug af tøj?

• Besøg Folkekirkens Nødhjælp Ungdom i Bæredygtighed og Klima-teltet, hvor I gennem
forskellige workshops kan blive klogere på global klimaretfærdighed og handlemuligheder
set ud fra et ungeperspektiv. Her bliver det muligt at mærke uligheden på egen krop og
hvordan vi som unge kan handle og gøre en forskel for klimaet og verdens fattigste.

• Hos Det Dyreetiske Råd kan I diskutere etiske spørgsmål om dyr, natur og klima, og
hvordan unge kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Hvilken påvirkning har
kødproduktion på vores klima, og tænker vi for lidt over, hvor kødet egentlig kommer fra?
Skal dyr have rettigheder, og hvem skal i så fald tale deres sag? Det, og en masse andet, kan
I blive meget klogere på i Dyr og Naturteltet.
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