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❞ 
Begge de to lederne 
står overfor enorme 

utfordringer. 
Avisens mening i leder på side 2

side 18 og 19

Tradisjonsrik  
bondemarkering

side 6

Hun skal lede  
«verket»

Etableringen av blå naturbruk-linje ved Flekkefjord videregående skole er  
unik i Sør-Norge. I går ble fylkespolitikere vist rundt. Kai Steffen Østensen 
(Ap) var blant dem som lot seg imponere.

side 8 og 9

Unik naturbruk-linje

side 13

Jorden 
rundt for 
klimaet
Den sveitsiske 
familien Schwörer 
har klimaet på 
agendaen når de 
seiler jorden rundt.

side 4 og 5

Holder alle 
dører åpne
Kvinesdals 
ordfører og KrFs 
ordførerkan-
didat Per Sverre 
Kvinlaug vil 
ikke lukke noen 
dører i forhold til 
samarbeid i neste 
periode.
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Den sveitsiske 
familien Schwörer 
seiler rundt i verden 
for å spre kunnskap 
om klimakrisen. Nå 
er de i Farsund.

– Vår familie har seilt rundt i 
verden i 16 år. Vi har lært å lese 
naturens signaler og er blitt 
en del av den. Horisonten er 
veggene våre og himmelen er 
taket vårt. Og vi ser at planeten 
er syk. Vi må våkne opp og redde 
planeten vår, sier klimatologen 

Dario Schwörer til elevene ved 
Farsund ungdomsskole. 

– Utdanning er nøkkelen
Sammen med kona Sabine 
og fem barn, som alle er født 
forskjellige steder i verden på 
deres lange seilas, reiser fami-
lien verden rundt for å holde 
foredrag om klimaendringer, 
samt å foreta opprydninger av 
strender og fjelltopper i hele 
verden. Familien har seilt en 
distanse tilsvarende tre ganger 
rundt jorden og har vært på 
alle kontinenters høyeste fjell-
topper. Med seg i båten S/Y 
«Pachamama» har de også en 
egen lærer til barna. 

– Vi tror på at opplæring er 
nøkkelen for å nå målet om å 

redde planeten vår. Utdanning 
oppmuntrer kreativ forskning 
som videre gir en økt forståelse 
for miljøet. Det er dere som skal 
ta avgjørelser om noen få år, sier 
Dario.

Familien har formidlet sitt 
budskap til over 130.000 elever 
verden over. Ekspedisjonen 
deres er også støttet av FN.

– Det var bare meningen at vi 
skulle være i Farsund i et par 
dager, men nå vurderer vi å 
tilbringe vinteren i Norge, sier 
han.

Klimaekspedisjon
Døren til auditoriet stenges og 
elevene utfordres i hva man 
trenger for å leve inne i rommet 
i ett år? Svaret er at man kan 
leve i tre måneder uten mat, 
tre dager uten vann og i tre 
minutter uten oksygen. 

– Allerede ser dere hva jeg vil 
frem til: Vi trenger rent vann og 
frisk luft for å leve, slår Dario 
fast, og poengterer at både vann 
og luft er truet i vårt miljø på 
grunn av klimaendringer. 

– Som fjellguide så jeg de 
første tegn på konsekvensene 
av global oppvarming allerede 
for 25 og 30 år siden. Jeg og min 
kone har spasert alle toppene i 
Sveits. Siden har vi seilt jorden 
rundt for å gå til de høyeste fjel-
lene på alle kontinent - til alle 
verdens klimasoner- med egen 
muskelkraft. 

 Siden drar familien fra 
skoler verden over med disse 
eksemplene for å inspirere og 
oppfordre til å ta vare på miljøet. 
Dario delte mange tankevek-
kende erfaringer om klimaend-
ringene familien har sett mens 
de har vært på reise.

– Kast TVen
– Kast TV-en på søpla. Det du ser 
på skjermen og på nyhetene er 
ikke den virkelige verden. Bruk 
penger på fritid og reise - da får 
du sett verden. Verden er full av 
vidunderlige mennesker, sier 
han.

Foredragsholderen mener det 
er viktig å spørre de unge om 
løsninger. 

– Vi voksne er pakket med 
erfaringer og fakta, og har 
bare litt kreativitet igjen. Unge 
mennesker er åpne i sinnet, slår 
Dario fast. 

Dario spør en elev hvor mange 
ganger hun tror hun trykket på 
mobilen i helgen? Hun svarer 
kanskje 10.000 ganger. Siden spør 
han hvor lenge siden hun tok på 
et tre. Hun kunne ikke huske sist. 

– Vi må finne tilbake til 
naturen igjen, slår han fast og 
kommer med et tankekors:

– Det er valg i Norge. Planeten 
er syk og den viktigste saken i 
valgkampen er bompenger? 

CECILIE NILSEN
cecilie.nilsen@lister24.no

Spesiell  
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❞Det var bare 
meningen at 

vi skulle være 
i Farsund i et 

par dager, men 
nå vurderer 
vi å tilbringe 

vinteren i Norge

Dario Schwörer

På tegn fra 
Dario skulle 
elevene rope så 
høyt de kunne 
for å se om de 
kunne rope 
høyere enn 
elevene fra 
Labrador i 
Canada eller 
elevene i Brasil.
  
ALLE FOTO: 
CECILIE NILSEN

Ekteparet Sabine og Dario Schwörer har seilt verden rundt i 16 år og fått fem barn på ferden, Andrei, 
Noé, Alecra, Mia og Vital. Nå er de i Farsund for å dele sin kunnskap om klimautfordringene.

På ett minutt skulle elevene prøve å finne plast i naturen. De kom tilbake med plast nok til at Dario 
fikk fanget fullt.
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