Kampen för miljön
Arbetsblad

Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut några
av dem. Programmet passar bra att se tillsammans med Perspektiv på världen – Hotet mot
miljön och Perspektiv på världen – Solenergi.

7 Ett av klimatavtalen slöts i Paris 2015.
USA valde att bryta det avtalet 2017.
a) Vilka argument hade USA för att dra
sig ur avtalet?
b) Vad får det för konsekvenser?

Ord och begrepp

Diskussionsfrågor

8 Hur skulle du välja att jobba för att förbättra miljön, och varför?
9 Kan det vara rätt att ibland bryta mot lagar för att försöka påverka i en fråga?
10 Vad innebär det att leva klimatsmart?
11 Varför anser världens länder att det är
så viktigt med globala avtal om klimatet
och miljön?
12 I läroplanen är begreppet handlingskompetens viktigt när man undervisar om
hållbar utveckling. Alla som lämnar skolan ska ha kunskap och förståelse för klimatfrågan, men också kunskap om olika
sätt som man kan påverka, samt mod och
vilja att agera.
a Tycker du att du är handlingskompetent?
b Hur skulle din handlingskompetens
kunna stärkas?

Klimatförändringar, klimatmöte, FN, aktivism,
volontär, klimatavtal, inom- och utomparlamentariska metoder

Frågor utifrån programmet

1 I filmen pratar de om olika sätt att påverka - inomparlamentariska och utomparlamentariska. Undersök organisationer
som använder sig av de olika sätten (t.ex.
Greenpeace, WWF, IPCC) och diskutera
vilket sätt du tror är mest framgångsrikt.
2 Valentina i programmet har valt en
utomparlamentarisk väg i sin kamp
för miljön – aktivism. Förklara ordet.
3 Vad innebär civil olydnad?
4 Aktivisterna från Greenpeace hänger
upp en banderoll som det står ”Tid för
pension” på. Vad vill de säga med det?
Vad ska den likna?
5 Kajsa i programmet ska representera
Sveriges ungdomsorganisationer på
klimatmötet i Bonn 2017. Hennes roll
är att försöka påverka makthavare. Det
kallas ofta för lobbyism. Ta reda på mer
om det begreppet och hitta fler exempel
på när det används.
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Greenpeace
FN
Världsnaturfonden
IPCC – The Intergovernmental
Panel on Climate Change

Andra program från UR
om miljö och klimat

Arbeta vidare

6 Vilka olika klimatmöten tas upp
i programmet? Ta reda på mer om dem.
a När slöts det första?
b Vilket har varit mest framgångsrikt?
c Hur har de efterlevts?
d Är det några länder som aldrig varit
med och slutit avtal?
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Perspektiv på världen – Hotet mot miljön
Zero Impact
Klimatresan
I skuggan av klimatet
Mänsklighetens sista
dagar – Klimatkollaps
Härifrån till hållbarheten

