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Til videregående skoler i Norge.  
 
                 
 
”Den ubehagelige sannheten” – en film som gjør deg klokere.  Se den med dine elever. 
 
Sannheten om klimaendringene er ubehagelige, og noe vi derfor skyver i fra oss. I vår del av verden 
lever vi trygt og økonomisk svært godt sammenliknet med mange andre land.  Det er derfor lett å 
lukke øynene for farer som truer – særlig de som ligger litt fram i tid.  All internasjonal forskning 
tyder likevel på at våre utslipp av CO2 og andre klimagasser allerede har en effekt på vår klode.  
Meteorologiske målinger viser at jordas gjennomsnittstemperatur øker. Stormene er blitt voldsommere 
og kommer oftere. Flere og flere land opplever unormalt sterke flommer eller unormalt tørre år. Dette 
går særlig ut over fattige land. Klimaendringer vil bidra til  tap av biologisk mangfold, redusert 
økonomisk utbytte, og ustabile samfunn verden over. 
 
Al Gore, den tidligere presidentkandidaten for det demokratiske partiet i USA har engasjert seg 
sterkt nasjonalt og internasjonalt for å bekjempe de menneskeskapte klimaendringene. Filmen 
”An Inconvenient Truth” viser hva vi alle kommer til å stå overfor dersom vi ikke gjør noe nå 
med våre klimautslipp.  
 
Som Al Gore mener vi det er viktig å stanse klimaspiralen. Et første skritt er å gi en grundig og 
sannferdig informasjon om klimaendringene, hva som forårsaker endringene, hvilke konsekvenser de 
har for oss og ikke minst hva vi alle kan gjøre for å stanse klimautslippene. 
 
Vi vil derfor oppfordre  alle landets videregående skoler til å bruke filmen ”An Inconvenient Truth” 
som del av undervisningen under temaet bærekraftig utvikling. Den lanseres i Norge allerede 8. 
september og en rekke organisasjoner har utarbeidet materiell og hjemmesider som kan brukes i 
undervisningen etter filmen.  
 
Fra og med 8. september vil skolene lett finne informasjon og mange nettadresser om klima og 
klimaendringer ved å taste seg inn på Kunnskapsdepartementets og Miljøverndepartementets 
hjemmesider  (http://odin.dep.no/kd/norsk/bn.html  og www.miljo.no).  
 
I tillegg har Utdanningsdirektoratet, bl.a. i samarbeid med NRK www.nrk.no og Forskningsdagene 
www.forskningsdagene.com/, utviklet klimaprogrammet ”Regnsjekken” under www.miljolare.no. 
Flere programmer i NRK vil i uke 38 og 39 lansere en  ”ekstremværuke” både gjennom de populære 
programmene Newton, Schrødingers katt, Naturens Verden og Norge Rundt. Også radioprogrammer  
vil ta opp dette temaet og det vil bli en ekstremværduell på Nett-TV i uke 39.  
 
Vi ser fram til en god debatt landet rundt og ikke minst en økt forståelse for hvor viktig det er at vi alle 
tar et løft for å hindre katastrofale endringer i vårt sårbare klima. 
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Kopi til alle læreinstitusjoner. 
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