
 

 

 

Klimatångest med hela Norden 

En kall helg i oktober var det dags för NUS – Nordiskt Ungdomsseminarium. Årets tema var 

Klimatångest och 40 nyfikna ungdomar samlades i Malmö med mycket på hjärtat om klimatet. 

Greta Thunberg, Donald Trump, plast och frågan om jordens undergång var på allas läppar 

under detta NUS.   

Deltagarna från Norge, Danmark, Finland, Sverige och Island anlände fredagseftermiddagen. Nu 

började NUS! Det började klassiskt med isbrytning som skapade en mysig atmosfär, som höll i 

sig hela helgen. Sedan var det en väldigt god middag och kvällen avslutades med en tävling där 

deltagarna delades upp i lag som fick samla poäng i Malmö stan. Det var en regnig historia, men 

deltagarna genomförde alla utmaningar de fick.  

Lördagen innehöll två spännande föreläsningar av Belén Navas och Olga Green. Beléns 

föreläsning handlade om klimatkrisen och vad det egentliga problemet är. Hon berättade vad 

som händer runt om i världen med klimatet och vad man kan göra med krisen som individ, 

familj, organisation och som samhälle. Föreläsningen fick många deltagare upp ur stolarna och 

de ställde frågor som fick Belén att tänka till. En fantastisk föreläsning som var tankeväckande 

för alla! 

Olga Greens föreläsning handlade om mikroplast där vi alla lärde oss exakt vad mikroplast är. 

Det var en lärorik föreläsning där hon tog upp vad för påverkan på jorden det blir med att 

producera så mycket plast. Det som särskilt stod ut under Olgas föreläsning var att hon 

förvånade oss alla med att plast också har en positiv effekt på saker vi inte tänker på i vår 

vardag. T.ex. GURKA skulle inte vara hållbart utan plast. Wow!   

På söndagen var det dags för klimatdebatt och alla deltog med stor iver. Under helgen fick vi alla 

verkligen tänka till på vad vi kan göra för jordens existens. 

Tack för helgen! 

/Ledarna Viktor, Emma, Nora och Leila  

 


