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To og to er da fire - det har det alle dage været. 
Men i miljø- og klimaundervisning anno 2011 

giver to plus to måske tre, fem ... eller ti. Vi ved 
det ikke. Der findes nemlig ingen facitliste, når det 
handler om udfordringerne med miljø og klima.

I dette nummer af Miljøsk sætter vi fokus på børn 
og unge, miljø og undervisning. Skal børn og unge 
lære at slukke for den bærbare computer, når de 
ikke bruger den - at flyrejserne til Thailand med 
vennerne koster dyrt på den fælles CO2-konto - 
at tage et indkøbsnet med, når de køber ind? Ja, 
det skal de. 

Men det er ikke tilstrækkeligt, siger for eksempel 
Jeppe Læssøe, forsker i miljøpædagogik og pro-
fessor på DPU, i sin artikel i temaet Generation 
Grøn?. Børn og unge skal kunne mere end at 
forklare et økosystem og forstå nogle sammen-
hænge. De skal som noget helt afgørende have 
kompetencer til at løse problemer og til at træffe 
egne valg. 

Det er han ikke den eneste, der siger. Ifølge Søren 
Breiting, lektor på DPU og medstifter af Forsk-
ningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning, 
skal vi droppe kampagne-undervisningen og lade 

eleverne selv indfange, hvad der bekymrer dem i 
forhold til fremtiden, og selv udvikle løsninger. Kun 
sådan lærer børn og unge at leve i en verden fuld 
af komplekse og kontroversielle problemstillin-
ger - og tage ejerskab til miljø- og klimaproblemer, 
skriver han.

For viden og forståelse er ikke lig ændret adfærd. 
Det er ikke nok at kunne forstå sammenhængen 
mellem CO2-udledninger og to biler i familien. 
Dertil er barrierer for at leve et mere bæredygtigt 
liv ofte for store. Som en temaskribent formulerer 
det: “Du kan ikke få folk til at gøre noget, der er 
meget forskelligt fra, hvad de gør i dag, hvis ram-
mebetingelserne ikke er der. Vi er bundet op på 
kollektive systemer som transportstruktur, forsy-
ningsformer og den måde, som vi renser vand på, 
og ingen ændrer sig på ren idealistisk bevidsthed.”

Der er med andre ord stadig rum for politikere og 
politisk handlen. Uddannelse gør ingen forskel 
uden politiske initiativer ... og vice versa.
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FRISØRSTATISTIK

En spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2009 af Videncenter for Frisører og Kosmetikere blandt 5318 
uddannede frisører viser, at:

•	Over 43 procent er stoppet i faget, siden de blev uddannet i perioden 1985 – 2007 
•	Frisørerne	havde	gennemsnitligt	været	i	faget	i	8	½	år,	inkl.	læretiden	på	fire	år,	før	de	stoppede
•	Næsten halvdelen af de frisører, der stoppede i faget, havde haft håndeksem
•	18 procent svarede, at de var stoppet i faget pga. allergi
•	6 procent svarede, at de var stoppet i faget pga. astma

Tak til Susan Hovmand Lysdal, Videncenter for Frisører og Kosmetikere, Gentofte Hospital, for fakta

ØKOLOGISKE FRISØRER

Miljøsk bragte i nr. 56 august 2010 en artikel om 
skadelig kemi i frisørfaget og de mange miljø- 
og samfundsmæssige konsekvenser, som det 
fører med sig (læs den på www.noah.dk/mil-
joesk). Interviewet med Kirsten Jensen følger op 
på en række spørgsmål, som artiklen rejste.

MILJØVENLIGE HÅRPRODUKTER 
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MILJØVENLIGE HÅRPRODUKTER
- KUN FOR FRISØRELEVER MED ALLERGI
Ekstremt allergifremkaldende stoffer er blot ’endnu en dag på kontoret’ på frisør-
skolen i København. Specialefag om miljøvenlige produkter er forbeholdt de elever, 
der i forvejen har allergi. Miljøsk interviewer uddannelsesleder på frisørlinjen på 
CPH WEST, Kirsten Jensen, om skadelig kemi i frisørfaget.

Frisørfagets brug af skadelig kemi er jævnligt i offent-
lighedens søgelys. Hvorledes forholder CPH WEST 
sig til en sådan kritik, og hvor mener du der bør sæt-
tes ind, så frisørfaget i højere grad bliver fri for kemi?

- Det er udelukkende vores opgave er at hjælpe 
eleverne med at vælge nogle værnemidler, der 
kan sikre dem mod kemikalierne. Det omfatter at 
bruge handsker, at bruge udsugning osv. Vi kan 
som skole ikke påvirke noget i det store udbud af 
kemikalier, der jo er styret af de store multinatio-
nale firmaer, der laver hårfarvningsprodukter. Og 
så oplyser vi jo eleverne om, at der findes produk-
ter, der er mindre skadelige end andre.

EU har karakteriseret en del farvestoffer i frisørfa-
get, bl.a. PPD og PTD, som ekstremt allergifrem-
kaldende. Hvad gør CPH WEST for at informere 
frisøreleverne om farerne ved disse stoffer?

- Vi underviser eleverne grundigt i teori, herunder 
fortæller om de skadelige stoffer. Så generelt bør 
de have en stor viden på området. Men der er ikke 
meget fokus på de skadelige effekter fra elevernes 
side. Mange har en ’vi vil lege med alt’-tilgang til 
faget; de er i en alder og et miljø, hvor de er udøde-
lige. Der er jo farvestoffer overalt, bl.a. i tøj.

Gør CPH WEST en indsats for at informere prøve-
kunder om farerne ved disse stoffer?

- Vi har rigtig mange prøvekunder, som bliver 
brugt som modeller for elevernes arbejde. De 
bliver dog ikke informeret om, at mange farver er 
skadelige. Alle de farver, vi bruger, er jo lovlige. 
Men vi tjekker altid, om kunderne har en forhisto-
rie – har haft allergi, har hennatatoveringer eller 
andet – der kan udløse en allergisk reaktion.

Interview: Miljøsk

MILJØVENLIGE HÅRPRODUKTER 
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På CPH WEST er der en Grøn linje, hvor der bru-
ges mindre kemi – hvor udbredt er denne linje, og 
kan alle søge ind på den? 

- Der er som sådan ikke en helt grøn linje, selvom 
vi godt kunne tænke os det. Eleverne kan dog 
vælge specialefag inden for grønne produkter. I 
særlige tilfælde kan elever, der lider af dokumen-
teret allergi, få tilladelse til at vælge en meget grøn 
toning af frisørlinjen. På sigt kunne vi dog godt 
tænke os en tosporet uddannelse, hvor man kan 
vælge en mere miljøvenlig linje.

Hvordan mener du, at statslige tiltag som for 
eksempel den grønne fond kan/bør være med til at 
påvirke udfasningen af skadelig kemi i bl.a. frisør-
faget?

- En grøn fond eller lignende kan være med til at 
oplyse. Men der er ikke meget, der kan gøres her 
fra lille Danmark. De store ændringer og skær-
pede krav til kemikalierne skal ske gennem EU, da 
det er her ændringerne skal laves. I forvejen ligger 
Danmark godt foran andre lande, når det kommer 
til krav til kemi i produkter.

Hvilken rolle kan/bør CPH WEST spille i forbindel-
se med at opfordre leverandører og producenter 
til at lave miljøvenlige alternativer til de skadelige 
farvestoffer?

- Skolerne, herunder CPH West, kan som sagt 
ikke gøre så meget i forhold til forekomsten af 
kemikalier i frisørprodukterne. Vi har en stor dialog 
med blandt andet firmaer, men det er en langsom 
proces. Så skolerne har en meget lille rolle at 
spille. Det er op til store aktører og faglige organi-
sationer at skubbe i den rigtige retning.

SKADELIG KEMI I FRISØRFAGET

Hårfarvestoffer:	Der	findes	ca.	100	hårfarvestoffer,	der	bruges	i	forskellige	sammensætninger	i	hår-
farver. Ca. 1/3 af dem er kategoriseret som stærkt allergifremkaldende og kan give svære allergiske 
reaktioner. Alle permanente hårfarver og mange skyllefarver indeholder de hårfarvestoffer. 
Persulfater: Findes i blegemidler/lysningspulvere og kan medføre allergi, der enten ses som en reak-
tion i huden eller i luftvejene. Persulfater kan også forårsage astma.
Glycerol thioglycolater: Findes i permanentvæske og kan forårsage allergi.
Parfume: Næsten samtlige hårfarver, hårpleje- og stylingprodukter indeholder allergifremkaldende 
parfumestoffer. Det er uafhængigt af, om produktet er traditionelt eller økologisk. Allergi over for par-
fume viser sig som kløende udslæt.
Konserveringsmidler: Konserveringsmidler bruges i vandbaserede produkter og dermed i shampoo, 
balsam, hårkure og diverse stylingprodukter. Mange af de produkter, som frisører bruger, er konserve-
ret med konserveringsmidler, som er stærkt allergifremkaldende, fx methylisothiazolinone. 

Læs mere på
www.videncenterforallergi.dk www.videncenterforfrisorer.dk www.handeksem.dk

MILJØVENLIGE HÅRPRODUKTER 

GRØNNE SALONER

Grøn Salon er navnet på en lands-
dækkende mærkningsordning for 
frisører, der undgår brug af de mest 
skadelige stoffer i frisørfaget. Du 
kan læse mere om Grøn Salon på 
www.groensalon.dk
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Ungdom, bæredygtighed, fremtid - tre plusord, 
en trio, vi gerne hører spille sammen.  Ung-

dom og fremtid går fint i spand sammen, ja de er 
næsten synonymer, men de harmonerer ikke med 
’bæredygtighed’. De unge var i sin tid et løfte om 
en ny og bedre verden. I kraft af deres idealisme 
var de renere og stod moralsk højere end den 
kyniske, trætte og korrumperede voksenverden. 
De unge repræsenterede håb, mod, vitalitet og 
handlekraft. De var befriere, som gennem deres 
energi og begejstring skulle føre menneskeheden 
ind i fremtiden. 

Vi sætter stadig vores lid til ungdommen, når et 
præstestyre skal væltes, og når kloden skal red-
des fra en hensynsløs vækstøkonomi. Men i dag 
tror ingen længere på fremskridtet. For første 
gang i verdenshistorien misunder de ældre ikke 
længere de unge. Er der brug for en ungdom, når 
fremtiden er forsvundet? 

Hvor vi i det 20. århundrede levede med blikket 
stift rettet mod fremtiden - i begyndelsen læng-
selsfuldt og til sidst fuld af frygt - kommer vi i det 
21. århundrede til at leve uden fremtid, men i en 
nutid, som vi gerne skulle få til at vare så længe 
som muligt. 

Visionerne er væk
Utopien er blevet erstattet af dystopien, af dom-
medagsprofetier og gemene trusler. Alle reformer 
i dag gennemføres under trusler og ikke som et re-
sultat af visioner. Vi handler ikke for at opnå noget, 
men for at undgå noget. Det er ikke visioner om 
et mere retfærdigt samfund, et sjovere samfund, 
et mere kærligt eller næstekærligt samfund, som 
fremtvinger reformer. 

Vi lever nu i en tid med to store trusler: terrorisme 
og klima. Hvad betyder det for engagementet, 
dets styrke, udholdenhed og bæredygtighed, at 
det ikke er båret af en vision, men af angst og 
frygt? At engagere sig for at realisere en drøm 
er dog noget ganske andet end blot at afværge 
trusler på livet. Den, der engagerer sig, vælger fra 
og til. Ordet engagement har oprindelig en juridisk 
betydning: mettre en gage betyder at give noget i 
pant. Man sætter sig selv på spil, giver sit ord på 
at ville kæmpe for en sag, og kan ikke opgive sit 
engagement uden at opleve det som et personligt 
nederlag.

ENGAGEMENT 
ELLER PANISK 
SELVOPHOLDELSESKAMP
Fremtiden fik vi i hænde, da vi opdagede, at det teknologiske fremskridt ikke bare 
betød masser af nye produkter, men også en ny tid. Fremtiden forsvandt igen, da vi 
opdagede, at alle disse nye produkter også betød en masse affald og forurening.

Tekst: Arno Victor Nielsen, lektor i pædagogisk filo-
sofi ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

[TEMA]

ENGAGEMENT ELLER PANISK SELVOPHOLDELSESKAMP
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Den vertikale akse
Miljøbevægelsen begynder jo lige efter månelan-
dingen i 1969. Nedtællingen til jordens undergang 
begyndte så at sige samtidig med nedtællingen 
til den første bemandede månerejse. Ude fra 
rummet så astronauterne nemlig ikke en ny og 
lys fremtid, men en jord der våndede sig under 
industrikulturens favntag. Man så smoggen over 
storbyerne, man så floderne pøse giftiggult vand 
ud i de blå oceaner, man så regnskoven skrumpe 
og ørknerne brede sig. 

I 1969 vendte vi ryggen til Apollo-projektet. Vi 
gad ikke løfte blikket. I det hele taget var den 
vertikale blikretning ikke i vælten i disse år. 
Tilværelsen blev anskuet horisontalt. I horison-
ten lokkede den store frigørelse. Der eksisterede 
kun én retning, og den gik ikke op og ned, men 
frem og tilbage. Man var enten progressiv eller 
reaktionær. Vi kunne dengang ikke vide, at må-
nelandingen netop betød afslutningen på hori-

sontmotivet, der havde erstattet middelalderens 
vertikale verdensbillede. 

Den horisontale orientering hører opdagelsesrejser-
ne og den borgerlige epoke til. I dag er der ikke mere 
ukendt land at erobre, og langturscyklen er blevet 

udskiftet med en mountainbike. Da borgerskabet 
i sin tid dansede ud, stod den på vals, en fejende 
selskabsdans, som tog hele gulvet i besiddelse. 

I dag hopper vi på stedet hver for sig. Den væsent-
ligste akse for tiden er vertikal.

I samme redningsbåd 
Vor tids plusord er ligevægt, balance og ikke 
mindst bæredygtighed. Lad os dvæle lidt ved 
ordet ’bæredygtig’. Det er næsten blevet et logo 
for Bruntlandrapporten “Vor fælles fremtid”, 
selv om det blev indført i debatten om Grænser 
for vækst af Kirkernes Verdensråd i 1979. Det 
bekommer sikkert mange mennesker vel, at 
verden nu omsider har fået et mål at styre efter. 
En bæredygtig udvikling ønsker alle, konservative 
som socialister, kristne som ateister. Omsider er 
vi forenede i anstrengelserne for at holde skuden 
oven vande.  Vi er alle i samme båd. Og nu skal 
der øses, ikke sløses. 

Tvinges vi af en 
grådig og umættelig 
vækstøkonomi til at 
vælge mellem liv og 
frihed, vælger vi selv-
følgelig livet og lader 
friheden i stikken.  
Men derved taber vi 
begge, for ingen vil da 
bare overleve. Vi vil 
et godt liv. 

Når det mest grund-
læggende behov, be-
hovet for at overleve, 

bliver angrebet, fortoner alle andre behov sig som 
ligegyldige. Når selve selvopholdelsen er truet, 
forsvinder enhver evne og vilje til forandring. Mil-
jøkatastrofen har i dag overtaget atomkrigstrus-
lens ideologiske funktion. Den forebygger social 
forandring. Den hypnotiserer os til at betragte 

 Vi sætter stadig vores lid til ungdom-
men, når kloden skal reddes fra en 

hensynsløs vækstøkonomi. Men i dag tror 
ingen længere på fremskridtet. For første 
gang i verdenshistorien misunder de ældre 
ikke længere de unge.

ENGAGEMENT ELLER PANISK SELVOPHOLDELSESKAMP
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ethvert fromt håb om forandring som 
meningsløst.

Ræven passer på hønsene
Bruntlandkommisionen definerede begrebet 
’bæredygtighed’ på følgende måde: “Den udvikling, 
som imødekommer dagens behov uden at ødelæg-
ge mulighederne for at kommende generationer 
kan få dækket deres behov.” 

Ved første øjekast er det en dristig definition, for 
den betragter ikke miljøkrisen naturromantisk 
som en konflikt mellem mennesket og naturen, 
men som en konflikt mellem mennesker, nemlig 
mellem dem som har og dem som muligvis ingen-
ting får. 

Ved nærmere eftertanke afslører dristigheden sig 
som lidt flosset i kanten.  Konflikten står nemlig 
ikke mellem de endnu levende, f. eks. som en kon-
flikt mellem fattige og rige, men mellem de endnu 
levende og de endnu ufødte, kommende genera-
tioner. Det er en konflikt, hvor konfliktens ene part 
ikke kan tage ordet, men må lade sig repræsen-
tere af modparten. 

 

CO2 indtager tronen
Men lad os nu antage, at der stadig findes unge, 
opfyldt af livsmod og tro på fremtiden. Hvad skal 
de så i dag engagere sig for og i? Siden vedtagel-
sen af Agenda 21 er “de grønne” jo blevet supple-
ret med “de farveløse”. 

Vi har i dag en minister for såvel miljø som klima, 
for miljø og klima er to helt forskellige trossyste-
mer. Miljøministeren tager sig af forholdene nede 
jorden, mens klimaministeren interesserer sig for 
de drivhusgasser, som stiger til vejrs. Og mens vi 
stirrer op i himlen for at se det, som alligevel ikke 
kan ses med det blotte øje, fælder man skov som 
aldrig før for at dyrke grøn benzin, og brakmarker-
ne bliver igen sået til for at afhjælpe den hungers-
nød, som de forslugne biler er årsagen til. 

Hele miljøproblematikken synes med ét at blive 
reduceret til et spørgsmål om CO2. Alle de gamle 
miljøproblemer, muldens forsvinden, arternes ud-
døen, skovdøden, skovfældningerne, vandmiljøet, 
tungmetallerne, luftforureningen osv. er nu skub-
bet i baggrunden til fordel for CO2. Og nu bliver det 
tydeligere og tydeligere, at vi må skelne mellem 
natur, miljø, dyrevelfærd og klima. 

 Hele miljøproblematikken 
synes med ét at blive redu-

ceret til et spørgsmål om CO2.

ENGAGEMENT ELLER PANISK SELVOPHOLDELSESKAMP
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Konflikt i den grønne lejr
Naturelskerne taler om forurening, biodiversitet, 
syreregn, iltsvind. De vil fredning og omdanne 
Danmark til en stor naturpark.  De vil redde 
isbjørnen og den røde danske malkeko.  Miljøfol-
kene taler om økosystemer og tror på, at der er 
ligevægt og balancer i naturen. De interesserer 
sig for ressourcer, genbrug og bæredygtighed. 
Dyrebeskyttelsesaktivister er imod burhøns, 
tremmekalve, lænkehunde, lange dyretranspor-
ter og folk med pels. Og nu er der så kommet kli-
ma-folk til, som kun taler om global opvarmning. 
Hvad har disse fire grupper til fælles, bortset fra 
at være bekymrede? 

Konflikterne mellem naturfolk, miljøfolk og 
klimafolk vokser dag for dag. Der er nærmest 
borgerkrigslignende tilstande. Økologisterne 
hader atomkraftværker. De klimabekymrede 
går ind for dem. Økologi er en udgift. Klima er en 
investering. Det gamle miljøslagord “bæredyg-
tig” hedder “CO2-neutral” i munden på en klima-
aktivist. 

Klimatologerne gør varm luft til alle tiders mest 
fede forretning. CO2-reducerende foranstalt-
ninger skal redde verdensøkonomien, ligesom 
bilerne gjorde det efter Anden Verdenskrig, 
og ligesom IT gjorde for 20 år siden. Klima-
perspektivet gør økologi uinteressant. Økologi 
er i direkte konflikt med klimaet. At producere 
økologisk er en forbrydelse mod klimaet. 

Den femte industrielle revolution er begyndt. 
Kampen mod klimaforandringerne kræver en 
revolution. 

Fire industrielle revolutioner har gennem de sid-
ste 200 år skabt den moderne civilisation, men 
også udløst den største trussel mod menneske-
heden: Den globale opvarmning. Nu er start-
skuddet gået for en femte industrielle revolution. 
Den største trussel kan vendes til en enorm 
chance for ny industriel og økonomisk udvikling. 

Måske skulle man blive klimaaktivist. Det er der 
fremtid i.

ENGAGEMENT ELLER PANISK SELVOPHOLDELSESKAMP
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Navnet Det Økologiske Inspirati-
onshus skal tages helt bogstaveligt 

- vi vil demonstrere økologi for børn og give 
dem en økologisk forståelse af verden. Vi har et 
vidensrum, et oplevelsesrum og et fordybelsesrum 
- og komposttoilet, masseovn, solceller, solfanger og plante-
vækst, vand, lys og luft at vise frem og plads til alderssvarende 
natur- og teknikopgaver for børn.

Vi tilbyder undervisningsforløb for 0. - 4. klasse og forløb for børnehaver. 

For de yngste er besøget tilrettelagt med leg og læring. Børnene får mulighed 
for at røre ved regnorme, lære om vandrensning og dyrke minihaver, og de får 
demonstreret solenergi på legetøj. 

For skoleklasserne begynder et undervisningsforløb allerede, mens tøj og tasker 
bliver anbragt, hvor børnene med det samme 
går i gang med at spørge til huset: 
Hvad er det? Hvorfor lugter her an-
derledes? Bor du her? Her er rart! 
Må vi lege med det her? Vi har 
også et mærkeligt toilet i vores 
hus i Sverige. 

ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED I 
BØRNEHØJDE

I Det Økologiske Inspirationshus vil vi forvandle naturvidenskabelig teori til 
børneglad praksis. Derfor præsenterer vi skolebørn for byøkologiske og 

bæredygtige løsnings modeller i børnehøjde - uden pegefingermoral.

Tekst: Hanne Andersen, leder af 
Det Økologiske Inspirationshus

[TEMA]
ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE
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Sanserne er i brug
Så er dialogen i gang, og det er bare om at holde den ved lige og få den bragt ind 
i de baner, jeg gerne vil, så vi ikke fortaber os i alle børnenes skønne historier. 
Børnene bænkes - lidt modvillige, for det er jo så spændende. Men de er i 
skole, og skoletimen begynder. 

Jeg skal først orientere mig om, hvor de er i deres viden om øko... Så 
vi afprøver ordene: Ved I, hvad Øko og øko-mad er? Har det noget 
med natur at gøre? 

Børnene har nemlig ofte et fint ordforråd, men de har 
sjældent den store baggrundsviden, om, hvad ordene 
egentlig betyder. 

Klassen bliver delt op i to grupper, og jeg tager 
den ene gruppe med ind i vidensrummet. Her 
arbejder vi med vand, energi, kompost og 
sand, og det er læring ved hjælp af leg, 
forsøg, prøv selv, se her, gør som jeg, 
man kan også gøre sådan her eller 
lugt til vandet nu, se solen skin-
ner på solcellerne nu, hvad 
sker der, tør du holde en 
levende regnorm og lav 
noget mad til den. 

Mens vi laver hands-on 
og bruger mini-installa-
tionerne - for eksempel 
de små vaskemaskiner, 
der kan rense vand - for-
tæller jeg om naturen og 
de specielle ting, vi har og kan 
i Det Økologiske Inspirationshus. 

Græsdukker
Den anden gruppe er i oplevelsesrum-
met, hvor der er gjort klar til at lave noget, 
som de kan tage med hjem: Spirehaver, 
græsdukker, skraldekunst eller bagværk 
fra masseovnen. 

Især græsdukker er gode til læring. Mens 
børnene arbejder med dukkerne, fortæl-
ler vi, hvordan dukken bliver til affald og 
græs igen - hvordan natur nedbrydes og 
bliver til ny natur.

Vi kommer rundt om natur (dukken er 
lavet af græs), håndværk (den laves af dig 
med dine hænder), materialevalg (snore 
og tøj), ejerskab og personligt udtryk, kært 

 Græsdukker er 
gode til læring. 

Mens børnene arbej-
der med dukkerne, 
fortæller vi, hvordan 
natur nedbrydes og 
bliver til ny natur - 
hvordan dukker bliver 
til affald og græs og 
så dukke igen.

ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE
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minde (den kommer med hjem), fremvisning til 
andre (se hvad jeg har lavet selv, skal jeg vise 
dig, hvordan man gør), færdigheder (klippe/
knuder/vælge), bæredygtighed (den kommer 
engang tilbage til naturen igen), affald (hvor 
smider man affald hen og hvad med dukken), 
losseplads, forbrænding, genbrug (til dem, der 
kan rumme det også).

Endelig kan dukken lege, og rollelegene kom-
mer helt af sig selv og handler for det meste 
om, hvad børnene selv har oplevet her i dag. 
Det er en god måde at huske på. 

Viden, nysgerrighed og mod
De to hold bytter, og derefter samles vi og 

runder af. Det kan være ting, der ikke er 
blevet færdige, spørgsmål eller madpak-

ker, der kommer frem igen.

Vores fordybelsestid har vi i 
Jytte Abildstrøms dukkemu-

seum, som vi er så heldige 
at have i stueetagen - en 

fantastisk verden af 
dukker og eventyr. 
Her sidder vi stille og 
fortæller et af Jytte 
Abildstrøms gendig-

tede eventyr, inden vi 
vinker farvel. 

For mig er det utrolig vigtigt, 
at børnene ikke blive tyngede af histo-
rier om, hvor galt det kan gå. Vi kan ikke 
lægge ansvaret for fremtiden på børnene. 
Det er de voksnes opgave at tage de 
tunge byrder i forhold til miljø, bæredyg-
tighed og økologi - men også at ruste 
børnene med viden, nysgerrighed og mod. 

Og hvis vi går foran som flittige og tro-
værdige forbilleder, skal børnene til sin tid 
nok tage ansvaret på sig med interesse, 
forståelse og masser af energi.

Derfor er vejen frem ikke løftede pege-
fingre. Men troværdig, sjov og glad for-
midling fyldt med informationer, som bør-
nene har gode muligheder for at huske, 
fordi de er koblet på oplevelser, historier 

og konkrete ting, som de får med hjem.

DET ØKOLOGISKE INSPIRATIONSHUS 

Det Økologiske Inspirationshus ligger på Fre-
deriksberg og tilbyder 0. - 4. klasserne natur-
faglig undervisning. Undervisningsforløbene 
er godkendt af Undervisningsministeriet som 
pensumgivende undervisning i natur og teknik. 
Læs mere på www.byoko.dk.

ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE
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VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES 
KOMPETENCE TIL AT HANDLE

[TEMA]

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE
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I skal huske på, at I er dem, som i fremtiden for 
alvor kommer til at mærke virkningen af den 

globale opvarmning med strømme af flygtninge, 
hungerkatastrofer og globale konflikter ud over 
de kendte!

Nogenlunde sådan har mange børn og unge fået 
ørerne tudet fulde af velmenende voksne som 
argument for, at de skal engagere sig i at mind-
ske belastningen af miljøet. Vi ser samme bud-
skab iklædt forskellige formuleringer fra NGO’er, 
lærere og det offentlige.

Det er givet rigtigt, at det især bliver børn og 
unge og de kommende generationer, som for al-
vor vil komme til at døje med de problemer. Men 
ovenstående tilgang er alligevel ikke den mest 
fornuftige. 

Det er nemlig ikke den måde, man skaber en 
følelse af ejerskab til disse komplekse og kontro-
versielle problemstillinger. I bedste fald skaber 
vi en vis bevidsthed om problemernes eksistens, 
men vi fremmer ikke de unges engagement og 
handlekraft for fremtidig indgriben. 

Men lad os først se på, hvorfor denne ’forkerte’ 
tilgang synes at være så populær.

Politisk armod
For nogle år siden sad jeg i Finland med andre 
nordiske kolleger sammen om udvikling af mil-
jøundervisning, og hver deltager skulle sige lidt 
om sin baggrund som indledende præsentation. 

En yngre mandlig finsk lærer fortalte, hvordan 

han som lille dreng i skolen var blevet ’oplært’ i, 
at miljøproblemerne var en voldsom trussel mod 
hans fremtid, og at det nærmest var elevernes 
egen skyld. Han fortalte blandt andet, hvordan 
han var kommet til at tilbringe lange tider på 
toilettet, fordi han ofte blev i tvivl om, hvilke 
forfærdeligheder der ville ske, hvis han skyllede 
toilettet ud.

Udefra syner folkeskoler og gymnasier som 
bekvemme systemer, som kan påvirkes fra top-
pen, og dermed kan bruges til at løse samfun-
dets problemer. 

På hver skole er der en skoleledelse, og hver 
undervisningstime ledes af en lærer. Hermed 
synes skolen oplagt som instrument til at æn-
dre på tingenes tilstand gennem påvirkning af 
eleverne. Denne tilgang er der da også talrige 
eksempler på, hvad enten det drejer sig om 
skovsvineri, energispareråd, selvmord eller sund 
kost. 

Ofte tilføjes strategien, at så går eleverne hjem 
og opdrager på deres forældre og andre familie-
medlemmer, og dermed bliver det for alvor en 
smart strategi til at komme igennem med det, 
man ikke magter politisk. 

Ganske vist søges politiske problemer i princip-
pet løst gennem lovgivning og direktiver, men 
ofte er politikken kortsigtet og aktiveret af en-
kelttilfælde. 

Men ved at se på uddannelsessystemet som 
et instrument til at få skovlen under samtidige 
problemer kommer man let i konflikt med nogle 

Drop kampagne-undervisningen og lad i stedet eleverne selv indfange, hvad der 
bekymrer dem i forhold til fremtiden, og selv udvikle løsninger. Kun sådan lærer 
børn og unge at leve i en verden fuld af komplekse og kontroversielle problemstillin-
ger - og tage ejerskab til for eksempel miljøproblemer.

Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for 
Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE
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grundlæggende pædagogiske principper, som 
ellers kunne gøre en stor forskel i det lange løb. 
Kort sagt handler det om de mekanismer, der 
udvikler en følelse af ejerskab til ting, problemer, 
ideer m.v.

Udvikler egne løsninger
Først et eksempel fra en 8. klasse. Klassen er 
blevet opfordret til at se nærmere på affald, og 
eleverne skal udvikle deres ’egne løsninger’. De 
skal både undersøge og arbejde med håndterin-
gen og problemerne 
med affald på deres 
egen skole, og de 
skal udvikle en for-
ståelse af og et en-
gagement i, hvordan 
affaldet håndteres 
samfundsmæssigt. 

På forskellig vis 
arbejder eleverne 
med at finde frem 
til, hvordan affaldet 
håndteres på skolen, 
lige fra klasseværel-
ser, lærerværelse 
og faglokaler, til 
hvor og hvem, der 
videre tager sig af 
det. Herunder også 
hvad der skal til for, at affald ikke betragtes som 
affald, men som råmateriale for ’genbrug’ i bred 
betydning. 

Hver gruppe vælger at prioritere et konkret 
problem og udarbejder hver en ’model’ for, hvor-
dan det specifikke problem kan imødegås. Der 
lægges megen energi og kreativitet i at udvikle 
affaldscontainere m.v., som kan bruges i hver 
klasse, i hjemkundskabslokalet eller på anden 
vis.

Samtidig skal grupperne også undersøge, hvor-
dan andre på skolen vil reagere på deres nye 
tiltag, og de skal blandt andet besøge den af-
faldsforbrændingsanstalt, som modtager hus-
holdningsaffald fra hele regionen. 

Da elevgrupperne præsenterer deres løsnin-
ger under en fælles seance, hvor også andre er 
inviteret, er der for mig ingen tvivl om, at hver 
elevgruppe har udviklet en stærk følelse af ejer-
skab til deres løsning til fremme af genbrug på 
skolen. 

Men hvad der nok 
er endnu vigtigere, 
så taler de om deres 
løsning i en forstå-
elsesramme, som 
illustrerer deres 
engagement i af-
faldsproblemer langt 
mere generelt.

Deres følelse af 
ejerskab styrkes 
yderligere, da sko-
leinspektøren ef-
ter rundvisningen 
erklærer, at hun er 
blevet klogere på 
ting, der kan gøres 
bedre på skolen, og 

at hun vil arbejder videre med mange af ideerne 
fra gruppernes løsningsforslag.

Skab ejerskab 
Ovenstående sammendrag af et undervisnings-
forløb passer til forskningen i hvilke mekanis-
mer, der bidrager til at udvikle en følelse af 
ejerskab til ting, problemer, ideer, osv.

Selve udtrykket ’en følelse af ejerskab’ (på en-

Fortsættes  på side 20

 Børn og unge 
tænker meget 

dybere om store spørgs-
mål, end vi voksne umid-
delbart erkender. De bliver 
stærke med gå-på-mod, 
når de oplever, at de kan 
få indflydelse i forlæn-
gelse af deres egne ideer.

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE
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Randy Nesbitt indarbejder rester af papir, som 
han har anvendt til at rense sine pensler og 

spatel, i sin collage-kunst. På denne måde giver 
hans malerier fødsel til andre billeder, der i sig selv 
er unikke. 

Randy er tiltrukket af det mytologiske, det abstrak-
te og det surrealistiske. Mange af hans værker 
afspejler hans egen personlige myter. 

Artmoney-plakaterne er inspireret af uddrag 
fra sangtekster. Randy har ladet sig inspirere af 
teksten ” You have heard it all before ” fra sangen 
” Mudbath” skrevet af Kashmir. Kontakt til Randy 
via www.saatchionline.com. 

Se Artmoney-plakaten på midteropslaget og læs 
mere om Kunstprojektet Artmoney på www.art-
money.org.

Vil du udstille de originale 
Artmoney-værker?
Miljøsk har siden 2006 udgivet en Artmoney-
plakat i hvert nummer. Indtil videre har 17 danske 
og internationale kunstnere bidraget til serien og 
lavet en original Artmoney med et miljøpolitisk 
budskab til Miljøsk. 

’Du gør ingenting � og det ændrer alt’ er en ud-
stilling af de første 14 Artmoney-værker bragt i 
Miljøsk.

Har du et godt udstillingssted og vil udstille de 14 
værker, der på unik vis forener kunst og bæredyg-
tighed, kan du kontakte Det Grønne Hus i Køge og 
lave en aftale om lån af udstillingen. 

Kontakt venligst Anders Kildegaard Knudsen hos 
Det Grønne Hus på telefon 56 67 60 74 eller på 
mail akk@detgroennehus.dk.

ARTMONEY 
PLAKAT NR. 17:

’YOU HAVE HEARD IT ALL BEFORE’

Hvert nummer af Miljøsk tilbyder i samarbejde med kunstprojektet Bank of Interna-
tional Artmoney et stk. original kunst med et miljøpolitisk budskab. Den amerikan-
ske kunstner Randy Nesbitt står bag Artmoney-plakat nr. 17

ARTMONEY
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gelsk ’mental ownership’) er naturligvis grundet 
i noget, der har at gøre med at eje noget/at have 
ejerskab til noget. Køber en elev for sine spare-
penge en ny cykel, så vil eleven både juridisk eje 
cyklen og have en mental følelse af ejerskab til 
den. 

Det interessante er, at vi alle også udvikler en 
følelse af ejerskab til noget i mere overført be-
tydning. Enhver af os kan konstatere, at jo mere 
vi har arbejdet for at få noget igennem, desto 
mere føler vi for resultatet sidenhen. Det bety-
der også, at vi dermed bliver uvillige til at slippe 
det igen. 

Disse forhold er ikke blot gældende for fysiske 
ting, men i høj grad også for ideer, argumenter, 
tanker, løsningsforslag osv. Psykologisk kan det 
tolkes som, at vores ide, eller hvad det nu er, bli-
ver en del af os selv, som vi derved har tendens 
til at nære særlig omsorg for.

Det er værdifulde mekanismer at tænke ind i 
både planlægning af undervisning og i projektar-
bejde, hvor man er flere involveret.

Det nære versus det fjerne
Det nære og det, der direkte berører os selv, vil 
nemlig altid være tættest på i vores opmærk-
somhed og vore mål for handlinger. Det er der 
ikke noget forkert i – det er faktisk vældig prak-
tisk, så vi ikke går hen og bliver alt for verdens-
fjerne. 

Men i et udviklingsperspektiv er det ikke til-
strækkeligt. Vi er nødt til også at engagere os i, 
hvad der sker langt væk fra os i tid og sted for at 
kunne indgå som aktive og ansvarlige borgere. 
Jo mere vi føler ejerskab til noget, des mere føler 

vi os af egen drift ansvarlig for, at der tages 
hånd om det pågældende.

I praksis kan man derfor medtænke en række 
aspekter, som styrker udviklingen af en følelse 
af ejerskab til også de problemstillinger, der lig-
ger uden for vores umiddelbare dagligdag:

• Hvis man betragtes som en ligeværdig 
partner i et samarbejde

• Hvis man oplever, at man har en egeninte-
resse i arbejdet

• Hvis man får indflydelse på målsætning og 
aftaler om proces og produkt

• Hvis man til fulde forstår det, som det hand-
ler om

• Hvis man får reel indflydelse på det færdige 
produkt, så man kan genkende sit ’fingeraf-
tryk’ i produktet

• Hvis man opnår en form for social anerken-
delse for sin indsats.

De fleste af de mekanismer er aspekter, som 
har at gøre med, om man får mulighed for at 
være en reel, funktionel deltager.

Er man som lærer i gang med at planlægge et 
undervisningsforløb, som man ønsker eleverne 
engagere sig i her og nu, og som man også har 
ambition om, at de får svært ved at løbe fra 
siden hen, kan det hermed anbefales at bruge 
ovenstående som en tjekliste. 

Erfaringen viser nemlig, at man ofte begår den 
’fejl’, at man laver for lidt rum til elevernes reelle 
deltagelse. 

Fortsat fra side 16
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 Undervisning som kampagne gavner ikke elevernes 
selvstændige udvikling. Hvis du ikke tror, at eleverne 

selv kan udvikle gode løsningsmuligheder, forhindrer du 
eleverne i at få styrket deres handlekompetence.

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE
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Styrk handlekompetencen
Problemer med klima, miljø og udvikling har væ-
ret meget fremme i medierne og er naturligvis 
oplagte at arbejde med i undervisningen. 

Men sigtet kan ikke være, at det er eleverne, 
der skal redde verden fra klimakatastrofen. For 
det første er det naturligvis en strategi, der på 
forhånd er dømt til at mislykkes. For det andet 
er det helt urimeligt at tynge børn og unges syn 
på deres fremtid med, at den bliver afhængig af, 
hvad de som børn kan påtage sig ansvaret for. 

I stedet er det langt mere frugtbart at tænke 
arbejde med klimaændringer etc. ind i undervis-
ningen ud fra en forestilling om, at eleverne skal 
hjælpes til at kunne klare at leve i en verden, 
hvor den slags problemstillinger både på det 
personlige og det samfundsmæssige plan vil 
være en del af hverdagen – til trods for, at pro-
blemerne nærmest er uoverskuelige. Netop her 
gælder det om at udvikle en følelse af ejerskab 
til den type problemstillinger. 

Samtidig er klimaproblemer meget komplekse 
trods de simple budskaber, de ofte optræder 
sammen med, som spar 1 ton CO

2
. Og de er 

voldsomt kontroversielle i den forstand, at der er 
stærke og modsat rettede interesser knyttet til 
mulige løsninger.

Både for børn og unge og for mange voksne er 
det en udfordring at arbejde med problemer, der 
både er komplekse og kontroversielle. Alene 
forståelsen af, hvordan en stigende udledning 
af drivhusgasser og den globale opvarmning 

kan medvirke til, at vi har haft kolde vintre i 
Danmark, er svær at gå til. Men det giver også 
uanede muligheder for at opleve tilfredsstillelse 
ved at få indsigt i mekanismer, som ellers ikke 
umiddelbart er forståelige.

Hertil kommer, at udvikling ikke handler så me-
get om vore fysiske, kemiske og biologiske vilkår 
på kloden. Det handler nok så meget om, hvilken 
udvikling vi ønsker for os selv, vore børnebørn 
og for resten af verdens befolkning. Her spiller 
miljøets tilstand og muligheder naturligvis en 
stor rolle.

Oplever eleverne, at de bliver taget alvorligt og 
kan medvirke til at gøre en forskel i forlængelse 
af, hvad de selv mener, er vigtigt at påvirke og 
arbejde for, sker der noget. For så styrker vi 
elevernes handlekompetence til at navigere i 
meget komplekse problemstillinger i stedet for 
at udvikle mismod og handlingslammelse.

Læs mere om FN’s Tiår for Uddannelse for Bæ-
redygtig Udvikling i Danmark på www.tubu.dk 

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE
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DER ER INGEN FASTE SVAR I 
MILJØUNDERVISNINGEN

Børn og unge skal kunne mere end forklare et økosystem. De skal lære at træffe 
egne valg. Sådan lyder det fra Jeppe Læssøe, professor mso på DPU, forsker i 
miljøpædagogik og koordinator i netværket RCE Denmark, der er oprettet som en 
del af FN›s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

[TEMA]
DER ER INGEN FASTE SVAR I MILJØUNDERVSNINGEN
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Danmark har tilsluttet sig FN’s tiår for Uddan-
nelse for Bæredygtig Udvikling. Hvilken forskel 
har UBU gjort i Danmark? 

- Det har ikke gjort den store forskel hidtil. Først 
midt i ti-året lancerede Undervisningsministeri-
et en strategi. Men den henviste  først og frem-
mest til initiativer til fremme af naturfagsunder-
visning - for eksempel Galatea-ekspeditionen, 
der skulle få flere til at studere naturfag. Jeg 
tror, at COP 15 og hele røret omkring det har 
betydet mere for skolerne end Danmarks UBU-
forpligtelser til at sætte klimaet på skemaet. 
Hvordan skolerne så har gjort det, ved vi ikke. 

Elever skal selvfølgelig forstå noget med kli-
maet. Men de skal også udvikle kompetencer 
til at løse problemer. Det får de ikke, hvis un-
dervisningen i klima blot er en snæver del af 
naturfagsundervisning, hvor eleverne lærer om 
økosystemer eller andre emner. 

RCE-netværket består af forskere, embeds-
mænd, NGO’ere, undervisere og andre, der ar-
bejder med at udvikle og praktisere Uddannelse 
for Bæredygtig Udvikling i Danmark - hvilken 
forskel kan I gøre? 

- Netværket er et samspil mellem forskning, 
udviklingsprojekter, praksis og politik, og vi hen-
vender os til dem, der arbejder med uddannelse 

Interview: Miljøsk

Elever skal selvfølgelig forstå noget med klima-
et. Men de skal også udvikle kompetencer til at 

løse problemer. Det får de ikke, hvis undervisningen i 
klima blot er en snæver del af naturfagsundervisning.

DER ER INGEN FASTE SVAR I MILJØUNDERVSNINGEN
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for bæredygtig udvikling. Vi udvikler kvaliteten 
af den indsats, der gøres. Det gør vi i samar-
bejde på kryds og tværs, det vil sige gennem 
vidensdeling og dialog - for eksempel forskere, 
undervisere på professionshøjskoler, et forsy-
ningsselskab med en skoletjeneste eller em-
bedsmænd i Københavns Kommune, der jo har 
skoler og mange initiativer inden for bæredygtig 
udvikling. 

Hvad laver I sådan helt konkret? 

- Vi nedsætter arbejdsgrupper, som tager ud-
gangspunkt i konkrete problemer - for eksempel 
hvordan kan vi nå særlige vanskelige målgrup-
per.  Det kan kommunefolkene have brug for at 

vide mere om, for de skal inddrage helt alminde-
lige borgere. Det kan være Vestforbrænding, der 
har udviklet nyt undervisningsmateriale, som de 
gerne vil evaluere. Eller det kan være Eftersko-
leforeningen, der har et projekt, hvor elever skal 
fungere som videreformidler for andre elever. I 
arbejdsgrupperne samarbejder forskere og prak-
tikere om noget nyt og innovativt, der skal spre-
des ud i netværket, så andre kan blive inspireret. 

Hvis målet er at klæde os danskere på til at tage 
oplyste og bæredygtige valg i dagligdagen - hvad 
kan RCE bidrage med? 
- Vi går ikke ud og oplyser folk i hverdagen, men 
vi gør dem, der gør det, bedre til at forstå, hvad 
de kan gøre og ikke gøre. Og så vil jeg også sige, 

RCE DANMARK

RCE Danmark (Regional Center of Expertise) er 
et åbent fagligt netværk af forskere, embeds-
mænd, NGO’ere, undervisere og andre, der 
arbejder med at udvikle og praktisere Uddan-
nelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark. 

Netværket, der er oprettet af Undervisnings-
ministeriet som led i FN’s tiår for UBU (2005-
2014), skal fungere som et nationalt og interna-
tionalt kraftcenter for praksisnær forskning og 
udvikling inden for UBU. 

Netværket består af ca. 30 organisationer og 
institutioner og koordineres af DPU.

DER ER INGEN FASTE SVAR I MILJØUNDERVSNINGEN
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at der implicit i dit spørgsmål ligger en bestemt 
miljøpædagogik, der pædagogisk set er van-
skelig. Det handler ikke om at give viden om 
bestemte svar og overbevise folk om bestemte 
løsninger, men om at give børn, unge og voksne 
kompetencer til at deltage og træffe egne valg. 

Jeg mener for eksempel ikke, at der ligger en 
færdig og rigtig model for et bæredygtigt sam-
fund. Det er et politisk valg, og det valg skal vi 
kunne tage. Vi skal kunne håndtere, at verden 
er meget kompliceret. I RCE kan vi bidrage med 
pædagogikker til at lære børn, unge og voksne at 
udvikle og vurdere løsninger i konkrete situatio-
ner. 

Hvordan lærer vi så børn og unge det? 

Det er for eksempel strategispil gode til. De ud-
vikler forståelse for processer og for at træffe-
valg på et komplekst og usikkert grundlag. Men 
det handler også om at komme ud af klassevæ-
relset og lære om virkeligheden i virkeligheden.

Hvor langt rækker jeres muligheder, og hvor 
begynder det politiske ansvar? 

- Der er nogle gange alt for store forventninger 
til, hvad uddannelse kan. Men du kan ikke få 
folk til at gøre noget, der er meget forskelligt fra, 
hvad de gør i dag, hvis rammebetingelserne ikke 
er der. Vi er bundet op på kollektive systemer 
som transportstruktur, forsyningsformer og den 
måde, som vi renser vand på, og ingen ændrer 

sig på ren idealistisk bevidsthed.

I Tyskland for eksempel foreslog partiet De 
Grønne, at benzin skulle stige til 20 kroner 
literen. Men de endte med at droppe forslaget, 
fordi det fik deres opinionstal til at falde kraftigt.  
Mange mennesker lever med bilen som vigtigt 
element for at få det hele til at hænge sam-
me. 

Meget tankegang om at forandre samfundet til 
bæredygtighed hviler på en forkert tankefigur 
- gør vi A, får vi B. Men vi kan ikke ændre folks 
adfærd ved at få folk til at måle deres energifor-
brug. Vi skal i stedet tænke i, at skal der ske no-
get afgørende, skal mange faktorer spiller sam-
men. Og faktorerne, der fremmer forandring, 
skal være stærkere end dem, der hæmmer. Så 
selvfølgelig kan du sige, at uddannelse er en 
måde at få folk til at tænke over strukturerne og 
tage kvalificeret stilling. Men uddannelse skal 
gå hånd i hånd med politiske initiativer. Og her 
skal politikerne på banen.

Jeg mener ikke, at der ligger nogen færdig og 
rigtig model for et bæredygtigt samfund. Det 

er et politisk valg, og det valg skal vi i hver situation 
kunne tage.

DER ER INGEN FASTE SVAR I MILJØUNDERVSNINGEN
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HVIS DU IKKE ALLEREDE ER DØD  
– SÅ SKER DET SNART

I en forstad til Montreal i Canada i 1980’erne virkede en atomkrig meget sand-
synlig, og truslen om krigen var massivt tilstede i hverdagen hos os skoleelever. 
Opleves truslen om uoprettelige klimaændringer og sikker udslettelse mon lige så 
stærkt hos de unge i dag?

[TEMA]

HVIS DU IKKE ALLEREDE ER DØD – SÅ SKER DET SNART
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For mig var den kolde krig og våbenkapløbet i 
1980’erne et mareridtsscenario, som kun kunne 
ende på én måde: I en serie af eksplosioner og 
massiv, radioaktiv forurening, der ville gøre en 
ende på alt liv på kloden. Om noget et ægte dom-
medagsscenario! 

Da jeg skulle til karriererrådgivning i skolen om-
kring 8. klasse, sprang jeg mødet med rådgiveren 
over, for hvad var pointen med karriereplanlæg-
ning, når man ville blive offer for en atomkrig, 
inden man fyldte 25 år?

Missilkrisen på Cuba, Vietnamkrigen, Berlinmuren 
og mange andre omstændigheder ved den kolde 
krig påvirkede det politiske klima og derfor også 
mine - og andres forventninger til en kommende, 
altødelæggende atomkrig. 

Oven i det gjaldt særlige omstændigheder for 
vores familie. Min far havde nemlig valgt at bygge 
vores hus kun 500 meter fra den kæmpestore 
Pratt og Whitney-jetmotorfabrik i Longueuil, som 
er en forstad til Montreal. Og kun seks kilometer 
fra St. Hubert’s luftvåbenbase på den sydlige kyst 
af Montreal. Et valg af byggegrund, som i tilfælde 
af en atomkrig ville betyde, at vores familie som 
nabo til to så vigtige militære mål ville være blandt 
de første, som blev ramt.    

Krig og fred
Jeg var i en periode aktiv i anti-atombevægelsen i 
Canada. Vi udarbejdede politiske indlæg og deltog 
i marcher, seminarer og underskriftsindsamlinger, 
men det hele virkede lidt utilstrækkeligt. 

Jeg tror ikke, at jeg var den eneste, der følte sådan 
på det tidspunkt. Selv i min egen familie var troen 
på et heldigt udfald af den kolde krig stærkt 

begrænset. Et eksempel er 
en særlig fødselsdagssang skrevet 
af mine to ældre brødre. Her følger 
noget af teksten:      

Doom and gloom,
fill the room, 
if you aren’t dead now
You will be soon.
Happy Birthday

Måske var det tiden, eller måske var det 
bare teenagevildskab, som fik mine æl-
dre brødre til at supplere vores fødsels-
dagssange med det utraditionelle vers. 
Men det har hængt ved, og sangen 
bliver stadig sunget den dag i dag også 
i familiens nye generationer.

Dommedagsstemning
Noget andet, der var med til at præge 
det psykiske klima, var et skole- og 
lokalmiljø præget af familierne fra ka-
sernerne - for os børn især ’kaserne-
børnene’. Min første kæreste var ét 
af de børn, og som det var typisk for 
dem, var hun meget afklaret med 
hensyn til sin fremtid. Hun skulle 
være flyveleder i luftvåbnet.

Det var kendetegnende for den 
gruppe børn ikke blot af være 
afklarede, men også at 
være det i en meget ung 
alder. Samtidig var 
hun helt bevidst 
om sin 

Tekst: Andrew Madsen
Principal Consultant, CanDan Consulting Services

HVIS DU IKKE ALLEREDE ER DØD – SÅ SKER DET SNART
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rolle og opgave 
under en mulig atom-

krig. Dette gjaldt på ingen måde 
os ’almindelige’ børn. 

Alle var med til at understøtte dommedags-
stemningen. Det er efter min overbevisning 
ikke muligt at udpege enkelte grupper eller 
individer, da alle var en del af det. Konkur-
rerende ideologier medførte politiske spæn-
dinger mellem øst og vest, men det særlige 
for perioden var, at teknologien havde givet 
os nye, destruktive våben til at understøtte 
og forstærke de politiske spændinger. 

 
De unge i dag
Akkurat som med fredsbevægelsen i 
80’erne har klimabevægelsen i 00’erne 
tiltrukket sin andel af tosser. I forbindelse 
med COP15 opholdt jeg mig flere gange 
uden for Bella Center og havde mulig-
hed for at iagttage de mange aparte 
ting som skete: Larouche-hoveder med 
deres naive fantasier om infrastruk-
tur, en mærkelig, kristen-koreansk-
vegetar-kultlignende ting så vel som 
mere verdslige budskaber, enkelte der 
reklamerede for deres publikationer 
og endelig en tidligere kommunalar-
bejder, der tilbød varmt tøj og mad til 
venner og tidligere kollegaer.
 
Mens jeg stod uden for Bella Cen-

ter, tænkte jeg på, om der mon 
var en teenager et sted 

i nærheden, som 

havde droppet karriererrådgivning, fordi han 
eller hun ikke forventede at blive mere end 25? 

 
Klimaforandringerne repræsenterer selvfølgelig 
en mere langsom død i modsætning til udsigten til 
at blive omdannet til aske under en atomkrig. 
 
Men udsigten til sikker udryddelse er fælles for 
begge perioder. Hvordan påvirker det ungdommen i 
dag? Giver det alvorlige budskab om global opvarm-
ning de unge lyst til at finde løsninger, eller giver de 
op overfor udsigten til uoprettelige klimaændringer, 
som måske allerede er en kendsgerning?   

HVIS DU IKKE ALLEREDE ER DØD – SÅ SKER DET SNART
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KOM SÅ POLITIKERE  
– VALGET ER JERES
Regeringen har fremlagt sin Energistrategi 2050. Nu bliver det spændende: Vil 
politikerne vedtage en ambitiøs energipolitik med en hurtig omstilling til effektiv 
brug af vedvarende energi? Eller må vi nøjes med nogle vindmøller og ganske små 
skridt hen imod 100 procent vedvarende energi

KOM SÅ POLITIKERE - VALGET ER JERES
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Efter den nuværende regerings massakre på 
dansk støtte til vedvarende energi m.m. i 

2002-2003 har vi i de sidste otte år kun langsomt 
fået bedre forhold for vedvarende energi og ener-
gibesparelser. Der er blevet længere fra de pæne 
ord til praktisk handling, end vi tidligere var vant til. 

Allerede i 2005 meldte daværende statsminister, 
Anders Fogh Rasmussen, at Danmark skal gå over 
til vedvarende energi; men vi har siden mesten-
dels fået lov til at vente. Der kom dog et par brede 
energiforlig, hvor regeringen gav venstre side af 
Folketinget nogle indrømmelser, som virkeliggjorde 
Anders Foghs erklærede støtte til vedvarende 
energi og energibesparelser. For eksempel fik vi 
krav om lavere energiforbrug i nybyggeri, mere 
støtte til oplysning om energibesparelser, bl.a. med 
Energitjenesten og enkelte havmølleparker. 

Og med energiforliget fra 2008 fik vi blandt andet 
bedre regler for vindmøller og biogasanlæg, krav 
om at el- og varmeselskaber skal gøre mere for 
energibesparelser og mere støtte til forskning. 

Men fra 2008 og frem til februar i år, hvor 
regeringen offentliggjorde sin ’Energistrategi 
2050’ skete der næsten intet i dansk energi-og 
klimapolitik. I to år var regeringens melding, at 
vi skal vente på Klimakommissionen. 

Og efter offentliggørelsen af Klimakommissio-
nens rapport den 28. september 2010 måtte vi 
vente igen - denne gang på regeringens udspil. 
Det må nu siges at være et stort, åbent spørgs-
mål, om politikerne kan nå at lave et forlig før 
folketingsvalget senere i år.

Tekst: Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og In-
ternational Network for Sustainable Energy (INFORSE)
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Billigere omstilling
I sin rapport fremlagde Klimakommissionen sce-
narier for omstilling til vedvarende energi frem 
til 2050 og en række politiske anbefalinger.

Rapporten vurderede samtidig, at det vil koste 
noget at afskaffe den fossile energi, men at 
prisen er absolut overkommelig: 11 milliarder 
kroner i 2050. Det svarer til 2000 kroner pr. 
dansker. Endelig vurderede rapporten, at vi kan 
afskaffe fossilt energiforbrug til el og varmefor-
syning langt hurtigere - faktisk allerede i 2030, 
hvilket rapporten dog forventer vil blive dyrere.
Men det behøver ikke blive så dyrt, som Kli-
makommissionen skriver. For beregningerne 
i rapporten er baseret på høje renter og på 
lave stigninger i de fossile energipriser. Derfor 
bliver  omstillingen ifølge rapporten dyrere, end 
den nok bliver i praksis.

Hvis man som VedvarendeEnergi har gjort 
blandt andet regner med lavere renter, bliver 

det billigere at omstille end at fortsætte med 
at bruge fossil energi. Samtidig er det muligt 
at omstille hele energiforbruget til vedvarende 
energi allerede i 2030. NOAH har for eksempel 
fremlagt et forslag til en omstilling af energifor-
syningen til vedvarende energi frem til 2030 - 
og anbefalet det med blandt andet den begrun-
delse, at det er den eneste måde, hvor vi set 
over en årrække kan holde det samlede danske 
drivhusgasudslip på et bæredygtigt niveau. 

Andre problemer ved Klimakommissionens 
scenarier er, at de ikke tager fat på en omstil-
ling af trafikken, men i stedet satser mere på 
flydende biobrændsler, og at de forventer, at vi 
skal bruge meget mere biomasse end i dag.

Lavt ambitionsniveau
Torsdag den 24. februar kom så endelig re-
geringens forslag til en ny energistrategi. Det 
indeholder en række forslag for perioden frem 
til 2050 og skal nu forhandles med forligsparti-
erne (S, SF, R, DF). 

NOAH’S ENERGIHANDLINGSPLAN 2050

Vi kan i Danmark godt omstille til et energiforsyningssystem uden fossile 
brændsler på tyve år. Det vil samtidig give os samfundsmæssige fordele, 
som langt opvejer de omkostninger, der er ved sådan en omstilling. Læs NO- Læs NO-
AH’s energihandlingsplan på www.noah.dk/energi/energihandlingsplan2050.

KOM SÅ POLITIKERE - VALGET ER JERES
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Energistrategi 2050 
indeholder blandt andet:

• Forslag til udbygning med havmøller på Krie-
gers Flak og ved flere kystnære placeringer. 
Det ser ud til, at man vil fortsætte den uheldige 
udbudsordning, som giver for dyr vindmølle-
strøm og afholder mindre investorer som de 
folkelige vindmøllelaug fra at være med

• En afgift på blandt andet biomasse for at 
kompensere de reducerede udgifter fra mindre 
afgifter på salg af olie og gas og reducerede 
energiafgifter for erhvervslivet. Desværre 
mangler de visionære afgifter som for eksem-
pel dynamiske elafgifter efter elproduktion 
samt afgifter på transport og på særligt energi-
forbrugende/forurenende installationer

• Flere krav til energiselskaberne om at arbejde 
for energibesparelser

• Begrænsning af brug af oliefyr og klarere reg-
ler for overgang fra naturgas til fjernvarme

• Lidt friere brændselsvalg på kraftvarmeværker
• En indsats for flere ladestandere til elbiler og 

10 procent biobrændsel i transporten, men in-
gen tiltag til et mere bæredygtigt trafiksystem

• En målsætning om seks procent reduktion af 
energiforbruget 2006 - 2020 og fortsat støtte 
til, at EU øger målsætningen fra 20 til 30 pro-
cent drivhusgasreduktion 1990 - 2020.

Lavt ambitionsniveau
Vi har i VedvarendeEnergi kritiseret Energistrate-
gi 2050 blandt andet for det lave ambitionsniveau 
og for manglen på sikre virkemidler til at sikre 
udfasning af fossil energi. Afviklingen af kraft-

værkernes kulforbrug skal for eksempel ske med 
markedskræfter, og det kan en periode med lave 
kulpriser sætte en stopper for. Det er også uklart, 
hvordan vi kan sikre, at brugen af biomasse bliver 
bæredygtig.

S, SF, R og Enhedslisten fremlagde i 2010 ’Kli-
maDanmark 2050’ med mere vidtgående forslag 
inden for blandt andet trafikområdet.

Det skal nu blive spændende at se, hvad politiker-
ne kan blive enige om. Får vi en ambitiøs energi-
politik for en hurtig omstilling til effektiv brug af 
vedvarende energi? Eller må vi nøjes med flere 
vindmøller og et årti med ganske små skridt på 
vejen mod 100 procent vedvarende energi.

Læs hele Energistrategi 2050 på www.kemin.dk

Læs VedvarendeEnergis energivision og samlede 
kommentar til strategien på www.ve.dk.

NOAH OM ENERGISTRATEGI 2050
 
”Energistrategi 2050 mangler sammenhæng og 
er præget af kortsigtede, lette løsninger. For 
eksempel holdes døren fortsat åben for CO2-
lagring, og transporten slipper igen fri.” Læs 
NOAH Energi og Klimas kommentar til regerin-
gens strategi på www.noah.dk.

KOM SÅ POLITIKERE - VALGET ER JERES
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’Atomkraft uden fremtid’, ’CCS – kullenes red-
ning?’, ’Masser af biomasse?’ og ’Handel med 
klimaet’. Det er titlerne på fire hæfter om fire 
meget aktuelle emner, som NOAH’s Forlag udgav 
december 2010. 

Hæfterne giver en kort introduktion til hvert emne 
med fokus på muligheder og problemer ved de for-
skellige teknologier/metoder og tilbyder derudover 
en kritisk vinkel på hvert emne.

Vi har kaldt emnerne for de fire knaster i EU’s 
klimapolitik. Det er en høflig underdrivelse. 
Atomkraft, CCS, biomasse (især biobrændstof-
fer) og handel med kvoter og CO2-kreditter er fire 
vigtige elementer i EU-politikken, men de er hver 
for sig ’falske’ løsninger, som vil være både dyre og 

dårlige. De fire hæfter fortæller hvorfor.

Sammen med alt for svage reduktionsmål – de 
berømte 20 procent i 2020 (30 procent i tilfælde 
af en global aftale) – illustrerer de fire såkaldte 
løsninger, hvor elendig EU’s klimapolitik må siges 
at være i dag. 

Klimaførertrøjen opgivet
Reduktionsmålene på 20/30 procent demonstre-
rer i sig selv, at EU har opgivet at have den ’klima-
førertrøje’ på, som man har brystet sig af at bære i 
mange år. EU’s manglende mod under COP15 var 
en yderligere understregning heraf. 
NOAH Energi og Klima var i 2009 med i arbejdet 
med et energi- og klimascenarie for EU i regi af 

Tekst: Palle Bendsen, NOAH Energi og Klima

NOAH udgav i december fire undervisningshæfter om atomkraft, CCS, biomasse 
og handel med klimaet. Det er fire vigtige elementer i EU’s klimapolitik, men også 
dyre og dårlige løsninger til at imødegå udfordringerne med den globale opvarm-
ning. Hæfterne blev revet væk, og der arbejdes nu på et genoptryk.

STOR INTERESSE FOR NOAH’S 
HÆFTER OM KLIMAPOLITIK I EU

NOAH HÆFTERNE
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Friends of the Earth Europe. Arbejdet mundede ud 
i en rapport, der blev udarbejdet af Stockholm Env-
ironment Institute, publiceret i december 2009.
Rapporten godtgjorde, at EU kan reducere driv-
husgasudledningerne med 40 procent i 2020 
uden at skulle gribe til uholdbare løsninger som 
atomkraft, CCS, biomasse eller handel med CO2-
kreditter. 

Hæfterne er skrevet af medlemmer af NOAH 
Energi og Klima med eleverne i folkeskolens 
ældste klasser og i ungdomsuddannelserne som 
målgruppe og med et oplag på 4 x 10.000 eksem-
plarer.

Hæfterne har øjensynligt ramt et stort behov, for 
oplaget forsvandt hurtigt – og vi forsøger nu at 

skaffe midler til et genoptryk. Indtil da kan hæf-
terne downloades fra NOAH’s klimahjemmeside 
www.global-klima.org.

DOWNLOAD DE FIRE HÆFTER FRA NETTET

De	fire	gratis	hæfter	er	målrettet	undervisnings-
brug på ungdomsuddannelserne og i folkesko-
lens ældste klasser. De udgivet med økonomisk 
støtte af Europa-Nævnet, OAK Foundation og 
Undervisningsministeriets Tips- og Lottomidler.

Du kan downloade hæfterne på NOAH’s kli-
mahjemmeside www.global-klima.org, hvor de 
ligger i både skærm- og printversion.

NOAH HÆFTERNE



HVORDAN FÅR 
JEG NÆSTE 
MILJØSK?

Tegn et abonnement på et anderledes 
tidsskrift om miljø, klima og samfund

Miljøsk tager pulsen på aktuelle miljø-
problemer, samler op på miljødebatten 
og har et tema i hvert nummer. 

Miljøsk udgives af NOAH Friends of the 
Earth Denmark. Artikler i Miljøsk er ikke 
nødvendigvis udtryk for NOAH’s holdning.

Miljøsk udkommer ca. fire gange årligt 
og koster 195 kroner for fire numre (in-
stitutioner m.v. dog 355 kroner). 

Tegn abonnement via www.noah.dk/miljoesk/tegn-abonnement.


