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Dags att börja tänka på 
klimatförändringarna!

Vi har nog alla gjort saker som inte är bra för oss. Vem har inte tryckt i sig hela chokladasken på juldagen, 
trots att man vet att man kommer må dåligt efteråt? Det är lite samma sak med klimatförändringarna. 
De flesta av oss vet om klimatförändringarna. Vi vet att det inte är bra och vi är oroade, ändå fortsätter vi att 
göra saker som orsakar stor miljöförstöring. Varför gör vi det? 

1: Det händer inte här
Det är svårt att ta klimatförändringarna på allvar när man inte upplever konsekvenserna direkt i sin vardag. 
För oss i Sverige känns översvämningarna i Bangladesh och torkan i Afrika väldigt avlägsna, ”det drabbar 
inte mig”.

2: Långsamma förändringar är svåra att se
Vi har svårt att uppfatta gradvisa förändringar eftersom vi vänjer oss fort. Klimatförändringarna ruskar 
kanske inte om våra hus i extrema jordbävningar eller dränker oss i tsunamin, det handlar istället om små 
förändringar under en lång tid. Så länge världen ser ut ungefär som vanligt när vi tittar ut genom fönstret, 
blir vi inte särskilt oroade.

3: När en vill ha mer, vill andra också
I en perfekt värld delar vi människor på naturens råvaror och ser till att alla människor får mat att äta, och 
inget land tömmer haven på fiskar eller hugger ned all regnskog. Mänskligheten består dock av individer, 
och enstaka personer kan bli giriga och vilja ha mer än andra. Och när en person, ett företag eller ett land 
börjar roffa åt sig mer av exempelvis naturens råvaror, reagerar andra med att tänka ”i så fall ska jag också 
ha mer!”.

4: Ett problem i taget
Vi kanske går omkring och oroar oss för smältande isberg och stigande hav, när en ny hotbild plötsligt dyker 
upp, som att tvättmaskinen går sönder. Då tränger vi automatiskt undan våra ”gamla problem” – även om 
de inte försvunnit någonstans - och fokuserar på de nya istället. 

5: Framtiden känns avlägsen
Vi är i grund och botten njutningsmänniskor som hellre äter en kaka nu än väntar på tio kakor om tio da-
gar. Ett annalkande snöoväder oroar mer än en eventuell översvämning om 50 år.

Vi har alltid ett val!
Precis som med chokladasken och de sena nätterna, så har vi alltid möjligheten att göra bättre val. Låt dig 
inspireras av någon som gjort det. Kanske en klasskamrat som börjat läsa till proven och lyckats höja sina 
betyg, eller en vuxen som börjat cykla till jobbet. Om en kan, så kan du också. 




