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Klimaambassadør
Vi har kun Jorden til låns. Derfor skal vi passe godt på den. Der skal være godt at leve på den for alle på
Jorden. Du kan gøre en forskel som Klimaambassadør. En Klimaambassadør passer på klimaet og bruger
Jordens ressourcer med omtanke.
Engang troede man, at det ikke betød noget for klimaet på Jorden, hvordan vi dyrkede Jorden og brugte
producerede varer. Man troede, at der var uendelige ressourcer, der altid ville være nok af. Man regnede
med, at man kunne hente uendelige mængder olie og kul op fra undergrunden og kunne ikke forestille sig,
at brug af fossile brændstoffer havde nogen betydning for klimaet. Sådan er det desværre ikke.

Den måde vi forbruger, varmer vores huse op og transporterer os rundt har betydning for klimaet.
Bæredygtigt forbrug, bæredygtig energi og ressourceeffektivitet har stor betydning for klimaet. Og vi kan
alle gøre en forskel. I Zambia har de uddannet 800 unge til at være klimaamabssadører. På Youtube
kortlink.dk/du57 kan du høre om, hvorfor Mutukwa Masinda gerne vil gøre en indsats for klima og
bæredygtighed. Se filmen og bliv inspireret til, hvad vi kan gøre her på skolen for at passe bedst muligt på
klimaet. Se også klippet Grøn skole. På Lindebjerskolen ved Roskilde venter de ikke på politikernes planer
om at forbedre klimaet. De er allerede godt i gang med at spare på el, vand og varme, sortere affald og gro
deres egne grøntsager

Hvad kan vi gøre her på skolen?
Noter hver især så mange forslag I kan finde.
Diskuter forslagene med din sidemand/i din gruppe og find de bedste.
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Lav en kampagne på skolen.
Hvad kan vi gøre her på skolen?
Hvad kan vi gøre i kantinen?
Hvad kan vi gøre derhjemme?
Hvad kan vi gøre i byen?
Hvad kan politikerne gøre?
Fortæl andre på skolen om, hvad de kan gøre for klimaet. Lav fx en udstilling. Det kan være plancher med
gode historier om klimaet. Hæng gode råd op på ved radiatoren, på toiletterne og ved bruserne (husk at
laminere dem) eller hvad I finder på af ideer.
Gå på jagt på skolen. Find ud af, om der fråses med energi på din skole. Gør opmærksom på fråseriet og giv
de gode ideer videre til pedellen og skolebestyrelsen.
Sådan hjælper rigtige klimaambassadører andre med at passe på vores fælles Jord. Vi har kun den ene og vi
kan ikke købe en ny.
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