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En nærmere beskrivelse af programpunkterne 
 

Torsdag d. 3.9.2020: 
 
Kl. 8:00-8:40 Åbning ved Middelfart Kommunes Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og unge i 
klimabevægelsen.  
Hvorfor engagere sig i klimaet som ung? 
Hvorfor er klimasagen vigtig, og hvad har ansporet unge mennesker til at blive aktivister for klimasagen. 
Hvorfor er denne kamp vigtig – og måske i særlig grad for ungdommen?  
 
Kl. 8:50-9:35 Fremtidens energisystemer 
Et kig i krystalkuglen: Hvordan ser fremtidens energisystemer ud – og skal Danmark være foregangsland? 
Brian Vad Mathiesen er med helt i front i udviklingen af nye vedvarende energisystemer. Skal Danmark være 
det foregangsland, der indretter et vedvarende energisystem, som resten af klodens lande kan kopiere? Er det 
realistisk? Hvordan bliver fremtidens energisystem i det hele taget; er der en plan? Og hvad med den store 
joker i ligningen ”Power-to-X” – kan det blive et nyt dansk eksporteventyr? 
 
Kl. 9:45-11:00 Ungdomspolitisk debat. Hvordan holder vi politikerne fast på løsninger? 
Har fremtidens politikere og klimaengagerede unge det, der skal til, for at løse klimakrisen? Hvilken rolle spiller 
politisk ideologi – og er det staten eller det enkelte individs ansvar at løse klimakrisen? Skal klimakrisen løses i 
Danmark, eller har vi også et globalt ansvar, og hvad med fremtidens økonomi og arbejdspladser? 
Klimakrisen og dens løsninger sættes til debat mellem de unge med udgangspunkt i de unges spørgsmål og 
bekymringer.  
 
Kl. 11:15:11:45 (og 11:45-12:15 streames ikke) Naturvidenskabelig Master Class med Sebastian Mernild. 
Denne ”workshop” sætter fokus på naturvidenskaben bag klimakrisen på højeste niveau. En af verdens 
fremmeste klimaforskere holder et kort oplæg (30 minutter), om nogle af de væsentligste videnskabelige 
opdagelser inden for klimaforskningen inden for de seneste år med udgangspunkt i glaciologien. Hermed får de 
unge et billede af en forskers arbejde på højeste niveau. Første del fra kl. 11.15 streames til alle.  
Efterfølgende laver Sebastian Mernild med hjælp fra skolens naturvidenskabslærere en Master Class for 
naturvidenskabeligt interesserede elever med fokus på at afsøge emner, de unge kan grave sig dybere ind i fx i 
forbindelse med deres studieretningsprojekt. Deltagelse i anden del kræver, at man er fysisk tilstede på skolen 
(OBS. restriktioner i forhold til Corona). 
 
11:45-12:15 Frokost 
 
Kl. 12:15-13:05 En European Green Deal? 
EU er ofte overset i dansk politik – ikke mindst blandt de unge, men måske er det europæiske samarbejde 
faktisk løsningen på mange af de klimaudfordringer, vi står over for i dag. Allan Graversen Vesterlund kan med 
sin store erfaring fra maskinrummet i EU give et bud på EU’s rolle i fremtidens klimakamp. Bagtæppet er den 
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stigende uenighed imellem EU og USA, Kinas vækst og øgede indflydelse på verdensscenen. Her prøver EU at 
finde sin plads og måske er klimadagsordenen netop ledig. Der vil i forbindelse med oplægget indgå interaktive 
elementer, og der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion.  
 
Kl. 13:15-14:30 Klimafiktion. 
Theis Ørntoft og Charlotte Weitze har begge over de seneste år gjort sig bemærket ved at lade klimasagen spille 
en afgørende rolle i deres litteratur. Ørntoft har i sin digtsamling ”Digte 2014” og senere i den mere syrede 
”Solar” givet os et indefra-perspektiv på en kaotisk verden og klimakrisen. Charlotte Weitze har i ”Den 
afskyelige” behandlet klima og miljø i det, der af anmeldere er blevet kaldt en økopolitisk satire. Vi diskuterer 
litteraturen og kunstens rolle i en klimakrise, der (viser det sig) er meget mere end bare naturvidenskabelig.  
 
Kl. 14:35-15:30 Klimakrisen – hvad kan vi gøre? 
En gennemgang af status for klimaet og perspektiverne for en løsning af klimakrisen. Stefan Gaarsmand 
Jacobsen giver os med henholdsvis en naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig tilgang en ”klimatisk 
baseline”, som det ser ud anno 2020. Hvor slemt står det til, og hvilke muligheder og perspektiver er der for at 
løse klimakrisen? 

 
Fredag d. 4.9.2020: 
 
Kl 8:00-9 Klima og etik (programmet åbnes med en kort elevtale) 
Klima er langt fra bare naturvidenskab og politik – det er i høj grad også etik og religion. Menneskets 
forvaltning af natur og miljø har gjort det nødvendigt at påtage os en klimaansvarlighed, og et ansvar for 
klodens kommende generationer. Måske kan man ligefrem sige, at vi i disse år gennemlever en form for 
økologisk syndefald. Dette rejser en række interessante etiske dilemmaer, som vil blive rejst.  
 
Kl. 9-10 Connie tager temperaturen på klimaet! 
Connie Hedegaard er formentlig det menneske i Danmark, der ved mest om klimasagen set i et internationalt 
og politisk perspektiv. Hun har en kæmpe erfaring fra den globale klimascene, og vil give os et indblik i 
udfordringer og løsningsmodeller for fremtiden.  
 
Kl. 10:10-10:55 Hvordan fremmer vi en grøn og bæredygtig samfundsudvikling? 
Lars Myrthu-Nielsen har mere end 30 års praktisk erfaring med økologi, miljø og grøn omstilling, som 
influenser, aktivist og praktiker. Lars vil komme ind på hvad Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) er, 
og hvorfor det ifølge ham er vigtigt, at alle uddannelser deltager i den grønne omstilling. Lars kæmper dag og 
nat i sit eget virke for at bidrage til den grønne omstilling og en bæredygtig fremtid. Se meget mere på 
netværksportalen: www.bu.dk. Lars vil gøre os klogere på, hvordan vi alle kan gøre en forskel.  
…”et paradis tar’ en evighed, men kun et splitsekund kan bryde ned, se bare på jorden, på hvad vi har tilbage, det nu det skal 
slås – det sidste store slag”… citat fra en slagsang COP15 i 2009… Dette citat er endnu mere aktuelt i dag end 
dengang, og er en form for ramme for Lars’ tilgang til klima- og miljødebatten.  
 
Kl. 11-11:55 Medier og klima 
Hvad er mediernes ansvar i klimaspørgsmålet? Hvordan tackles fake news i en verden med mange nye 
medieplatforme, og har medierne et ansvar for den stigende ”klimaangst” som vi ser hos børn og unge. Skal 
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klimanyhederne have fokus på skrækhistorierne eller de positive løsninger? Journalister fra Politiken, Jysk 
Fynske Medier, Verdens Bedste Nyheder vil opridse dilemmaerne og give deres bud på løsninger.  
 
Kl. 11:55-12:15 Frokost 
 
Kl. 12:15-13:00 Cirkulær økonomi – en ny samfundsøkonomi. 
Hans Henrik Samuelsen er repræsentant for det største klimasamarbejde i Danmark. En næsten samlet 
fagbevægelse og en lang, lang række NGO’er er gået sammen i ”Broen til fremtiden” for at styrke og sætte fart 
på den grønne omstilling i Danmark. En af løsningerne, der skal i spil for at løse udfordringerne, er en ny måde 
at tænke økonomi på – en cirkulær økonomi. Med udgangspunktet i websiden Cirksam.dk vil Hans Henrik give 
os et indblik i, hvordan fremtidens økonomi kunne se ud, og han vil give et bud på, hvad det vil kræve af os 
som mennesker og forbrugere.  
 
Kl. 13:00-13:30 Klimasatire  
Underholdning, humor og omtanke: Klimaet sættes på vrangen og til satirisk debat.  
Klimakysset ønsker at bidrage positivt til klimadebatten og den enkelte danskers evne til at gøre noget. 
Gennem teater, foredrag, debat og kreative workshops vil Klimakysset inspirere danskerne til at tage stilling og 
være proaktive i løsninger på klimaforandringerne.  
 
Kl. 13:30-14.30 Trump, USA og klima. 
USA har forandret sig under Trumps ledelse bl.a. har han meldt USA ud af Parisaftalen. Spørgsmålet er, om vi 
kan vinde klimakampen, hvis USA ikke er en aktiv medspiller. Anders Bo Rasmussen har en kæmpe viden om 
USA’s historie og samfund. Han har boet i USA i en årrække og har gennemført utallige rejser i landet. Han vil 
give os et bud på, hvordan det kommende præsidentvalg kommer til at forløbe, og om klimasagen overhovedet 
bliver et tema. Og hvad med de amerikanske mediers rolle i denne sammenhæng? Undervejs i oplægget vil der 
være interaktive elementer og gode muligheder for deltagelse og diskussion.  
 
Kl. 14:30-15:30 Klima i hverdagen på gymnasierne og efterskolerne. 
Hvad kan vi selv gøre på vore egne skoler? Det er indlysende, at vi som dannelses- og uddannelsesinstitutioner 
har et stort ansvar for den grønne omstilling i Danmark. En række korte oplæg fra vil give os inspiration til at 
gå videre på egne skoler. Hvad med studieture? Hvad med bygningsdrift? Hvad med klima i undervisningen? 
Fælles afsluttende diskussion og udblik mod næste års Klimafolkemøde.  
 


