
Opråb til børn og unge 
Den 8. Okt. 2018 udkom FN´s klimarapport, I denne rapport beskriver verdens førende 
klimaforskere, hvordan det i dag står til med jordens klima set på baggrund af vores 
levevis.  
Fortsætter vi denne udvikling, vil vi allerede omkring år 2030 og frem mod 2050 - dvs. om 
12 år og frem - se endnu værre leveforhold for alt levende end i dag. Dvs. endnu mere 
tørke, voldsommere orkaner, endnu mere vandstandsstigning, der vil betyde flere  
oversvømmelse af store landarealer. 
Tilsammen betyder det, at mange mio mennesker vil lide af hungersnød, fordi deres huse 
og jord, hvor de dyrker deres mad, enten er blevet opslugt af havet, eller flerårig tørke har 
udvisket al dyre- og planteliv. Dette vil betyde store flygtningestrømme hen imod den rige 
verden og deraf følgende kaos. 
Viden om CO2-udslip (kuldioxid-udslip) og mulige konsekvenser heraf har været kendt af 
olieselskabet Exxon, der siden slut 1940´erne forskede i problemstillingen, men 
hemmeligholdt deres viden.  
Først fra 1970´erne begyndte det at blive offentligt kendt. Videnskaben var dog ikke enige 
om årsag og mulige konsekvenser til klimaændringer.  
I dag er videnskaben enige om følgerne af de menneskeskabte drivhusgassers 
voldsomme virkninger på klimaet, En viden, der tragisk nok ikke har haft og fortsat ikke har 
indflydelse på hverken politikernes ageren eller vi menneskers måde at leve på. 
Tværtimod! 
Flg. lille historie er fremkommet i Danmark i år, og som meget simpelt fortæller, hvilket 
problem, vi står overfor: To voksne mænd står og diskuterer klimaproblemer. De er hurtige 
enige om, at de stoler ikke på de klimaeksperter, og skulle det alligevel vise sig at blive 
sandt, så vil det ikke blive deres problem - underforstået, så lever de ikke mere. En 8-årig 
dreng overværer samtalen og siger: ,,,,men det bliver et problem for mig. 
Denne lille historie viser sagen i en nødeskal. Den voksne, ældre del af verden kan trøste 
sig med, at de muligvis er døde, når disse frygtelige katastrofer for alvor rammer hele 
jordkloden, hvis der ikke gøres noget her og nu. Eksempelvis vil store dele af Danmark 
risikere at blive oversvømmet inden for de næste 80 - 100 år, hvis der ikke bliver gjort 
noget for at ændre forholdene - og det kan ændres og dermed forhindre en global 
katastrofe, der vil få uoverskuelige konsekvenser for al menneske- dyre- og planteliv. 

Derfor sender jeg dette opråb til I børn og unge, fordi I kommer til at opleve voldsomme 
katastrofer i jeres tid, hvis ikke den nuværende voksenverden griber ind og ændrer 
forholdene. 
Sagen er, at alverdens politikere er ældre mennesker og mest mænd, og deres fremtid er 
meget kort. Derfor har de stort set den samme indstilling som de to voksne mænd i 
fortællingen. Det er baggrunden for denne opfordring til I børn og unge om at blande jer i 
debatten, som fortællingens 8-årige dreng gør.    
Hvornår har jeres lærere i skolen og andre uddannelsesinstitutioner droppet den 
almindelige undervisning, for I sammen kan diskutere, hvilket liv I drømmer om, og om det 
kan lade sig gøre, som verden bliver styret i dag? 
Hvornår har jeres forældre sidst snakke med jer om de bekymringer, I måtte have ang. 
jeres fremtid, og ikke mindst set på baggrund af, hvorledes voksenverdenen holder fast i et 
liv, der driver jordkloden ud over kanten? 
På samme måde forholder det sig med vore politikere. De snakker ganske vist om 
klimaproblemer, og har snart gjort det i mange år, men uden at foretage sig ret meget 
andet end at holde konferencer og på et stykke papir vedtage mål for forbedringer, og så 
sker der ikke mere. Dagen efter konferencen fortsætter de livet og produktionen på 
samme måde. Ja, endda på nogle områder endda til det værre. Som f.eks. at give 
skattelettelser til nye, store og dyre biler, der udleder meget CO2, og landbruget fortsætter 



deres dyrkningsmetoder uforandret. Således er landbruget en af de store aktører, når det 
drejer sig om udledning af drivhusgasserne CO2 og CH4 (kulbrinter, metangas, der 
udbringes på markerne som gylle).  

I børn og unge skal holde fast i, at aldrig har vi menneske haft så mange rige muligheder 
som i dag. De bliver blot misbrugt af voksenverdenens levevis. Derfor skal I overbevise 
den nuværende voksenverden om, at for jeres skyld må de indstille sig på, at fra i dag skal 
de skridt for skridt starte på at leve et helt andet og meget mere rigt og bedre liv for 
menneskeheden og for hele jordkloden.  
Det betyder, vi må bl.a. stoppe den form for ‘køb-og-smid-væk-kultur’, som er 
forudsætningen for vor tids, moderne samfunds vækst og udvikling. Med andre ord 
kommer hver eneste af os fra nu til på omfattende vis at forandre vort liv, og det må I stille 
krav om.  
I må ligeledes stille krav om, at vi ikke mere skal være optaget af, hvordan vi får tjent flere 
og flere penge, men derimod optaget af, hvordan vi mennesker uanset race og religion har 
det med hinanden. Vi har ikke længere tid og råd til had og krige, men derimod er det nu 
nødvendigt, at den samlede menneskehed står sammen om at forandre verden til alle 
menneskers og jordklodens fordel. Ja, faktisk taler vi om ‘One World-tanken’. 
I børn og unge har alle muligheder for et rigt liv, og det venter på jer, men I må tage skeen 
i jeres hånd og stille krav om, at fremtiden er jeres. 

Cape Diem!


