
 Youth Climate Movement 

Det är ett internationellt nätverk som initierades efter Förenta Nationernas möte i Rio 

1992. Ungdomar som deltog blev entusiastiska och ville göra något i sina egna hemlän-

der. Flera av dessa grupper i Europa kallades samman och bildade 1996 ”European Youth  

Forum”. Det samma hände i USA där ”U.S. Youth Organization sustain US” organiserades. 

Vid FN:s Climate Change Convention i Kanada 2005 blev International Youth Climate  

Movement introducerad. 

När organisationen Bbldades skedde det 2005 med över 100 länder. Den är öppen för alla ungdomar runt om i världen som 

aktivt vill stoppa klimatets försämringar. Runt om i världen finns föreningar som har format koalitioner och som kan göra ak-

tiva insatser. De har som regel i ledningen ett team av unga medlemmar. Youth Climate Movement är paraplyorganisation 

med team av frivilliga medlemmar. De organiserar själva sina arbetsgrupper på olika insatsområden. De kan få frivilliga  

ekonomiska bidrag från medlemmarnas organisationer och t.ex. från FN:s UNICEF. 

Den femte konferensen för Youth Climate Movement genomfördes på Universitetet i Köpenhamn 2009. Då deltog över 700 

medlemmar. Vid samma tid bildades Nature and Youth Denmark. Samma år initierades även projektet ”Campaign Think 

2050”. Dess syfte är att denna organisation bestående av ungdomar skall medverka till att till år 2050 minska klimatets  

koldioxid utsläpp med 80 % från det värde som uppmättes år 1990. 

I detta sammanhang är det intressant att konstatera att ingen motsvarande gemensam nationell organisation i Sverige har 

noterats på internet. Detta trots att det i landet finns många lokala organisationer som arbetar med att förbättra natur och 

klimat men som kanske inte samverkar. Detta trots att Sverige politiskt har bestämt sig för att vara det första landet i världen 

som vid denna tid har uppnått ett tillstånd av frihet från koldioxid. Vid FN:s klimatkonferens i Katowice i december 2018 var 

det medlemmar från Lunds Universitet som fick representera Sverige. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres hade  

personligen inbjudit den uppmärksammade Greta Thunberg till denna konferens. 

” Make the world Greta again” 

Vi hedrar gärna Greta Thunberg. Sommaren 2018 var vi i Stockholm och fick se hennes mamma Malena Ernman i  

världsklass-musikalen ”Så som i himmelen” på Oskars i Stockholm.  

Malenas dotter är en begåvad ung kvinna som har besvärats av  

Aspbergers syndrom. Vid 15 års ålder började hon strejka utanför 

Riksdagshuset i Stockholm varje fredag. Hon ordnade personligen en 

skolstrejk för klimatet. Därmed inledde hon en protest som skulle 

pågå så länge politiker inte visar att de verkligen vill medverka till att 

rädda världen från pågående klimatkris. Hennes lärare i skolan hade 

inga svårigheter att ge henne ledigt varje fredag. Inte nog med att 

hon har utmärkta kunskaper när det gällde klimatfrågor hon hade 

även bra betyg i andra skolämnen. 

“You steal the future for us children, right in front of our eyes”. 

Under hösten 2018 blev hon vid flera tillfällen inviterad som talare vid evenemang för förbättring av klimat som genomfördes i 

Helsingfors och London. Hon blev personligen inbjuden att hålla tal vid FN:s Klimatmöte i Polen. Hon deltog även som talare 

vid World Economic Forum i Davos. Få journalister åkte ut till flygplatsen där alla honoratiores landade. Däremot var det fullt 

med journalister vid järnvägsstationen när Greta Thunberg klev av tåget. Hon var även inbjuden att delta och hålla föredrag 

när Europeiska Unionen hade ett särskilt möte som gällde organisationens framtid. Samma eftermiddag mötte hon i Bryssel 

och höll tal för tusentals skolungdomar innan hon fortsatte med tåget till Paris för nya föredrag inför tusentals ungdomar.  

Därefter fortsatte hennes resa till många andra städer i Europa. 



“We have no manifest and no demands, but we are united globally and stay behind results from scientists. We are aware 

that politicians are not interested to talk with us. This is OK. We are not interested to talk with them either. They should talk 

and listen to scientists and their demands regarding actions saving our climate. We young people just repeat what they have 

been talking about for decades”. 

I amerikansk politik finns det nu en ”Mini-Greta”. Den nya parlamentsledamoten Ocasia-Cortez har 

lanserat ”Green New Deal”. Den är baserad på ideologier från 1930-talet. Hennes förlag handlar om 

att göra en mångsidig omvandling av samhället från användning av fossila bränslen till förnyelsebara. 

Även skolungdomar runt om i USA verkar ha blivit inspirerade av Greta Thunberg.  

Nästan över allt i världen verkar skolungdomar medvetna om hotfulla klimatförändringar som kan  

förstöra deras framtid. De kan till och med ha egna erfarenheter från skador förorsakade av för stor 

användning av naturens resurser. 

” Never think you are too young to make a difference” 

I Tyskland finns “Institute for science about climate change” (PIK). Där är Johan Rockström professor. Han har sagt att det  

engagemang som nu finns bland ungdomar runt om i världen är den viktigaste rörelse som vi hittills har kunnat bevittna.  

Dessa ungdomar speglar det som vi forskare har talat om under många år. 

Ungdomar har sagt: “The question is not when we will stop this process, but when politicians and decisionmakers in industry 

start to do something about the ongoing climate catastrophe”. 

Den isländske regissören för den optimistiska action-filmen ”Woman at war” har sagt: 

” Thank you, Sweden for Greta Thunberg”. 


