
 

 

2. plass i ungdomskonkurransen: Tausi Fitina Lutumika  

 

Min visjon for Innlandet 

Tenk ikke på det som har vært, det kan man ikke forandre, dette er min visjon for 

innlandet.  

Et skritt, to skritt, tre skritt. Hun liker å gå, men, ikke når det er snø. Nesen hennes er 

kald, skinnene hennes er kalde og fingrene hennes er kalde. Rød nesetipp, se hun falt 

ned et skritt. Mørket trekker seg inn, hun setter farten opp et trinn. Et kald smil 

kommer fremm, når hun ser et hjem. 10 kroner skulle hun mangle for å sitte sammen 

med de andre.  

Jeg spår at framtida har billigere buss og flere gatelys.  

Øye mot øye, smil mot smil. To ungdommer har lagt fra seg deres mobil. Noen 

ganger når de møtes spiller de kort, andre ganger har de fått nok, så de starter å lage 

bråk. Et minne de skal ha for resten av livet, de skal fortelle barna om historien av da 

de var i live. De er ute til kveld, de vil egentlig ikke hjem. En kompis, en venn de skal 

møtes igjen.  

Jeg spår at framtida bringer flere sosiale møteplass for barn og unge med mulighet 

for ulike aktiviteter.  

Global oppvarming har blitt verre, de skal prøve å sette en sperre. På skolen studerer 

fremtidens helter. De studerer for at du og jeg skal få en fullverdig fremtid. Ideer fra 

store og små, trofeer skal de få. Det starta som en interesse, nå skal de gjøre verden 

til en delikatesse. Grønne trær og fint vær. Klimagassutslipp får ikke bli her.  

Jeg spår at framtida har yrker der de jobber med global oppvarming.  

Tunge øyenlokk, du blunker, men, det blir ikke nokk. Trøtt, trøtt alltid trøtt! Klokken 

skriker og skriker fra sin lungetopp. Ordene læreren kaster faller på bakken, nå har du 

fått nokk. Du klarer ikke fokuser, burde du ha sovet mere? Tårer som faller ned fjeset 

når det er på tide å lese. Du har det ikke bra, kan du si ifra?  

Jeg spår at framtida har flere helsearbeidere tilgjengelig for elever alle jobbdager på 

skolen.  

Et felleskap med mange ulike mennesker. Samarbeid for å stoppe disse grenser. En 

varm hilsen på de og dem, dette er det jeg skal kalle hjem.  

Min visjon for innlandet  

 


