Klimat 1H: Är det verkligen så illa?
Det finns människor som inte tror på det vi har pratat om hittills. Kanske hör du till dem,
eller så kommer du att träffa på dem i olika sammanhang. Ett antal olika argument har
framförts för att människan inte orsakar någon farlig klimatförändring. Jag har samlat svaren
på de vanligaste argumenten på den här hemsidan:
http://agwsvar.yolasite.com/
På 3 i minuter hinner du välja ett argument och läsa om det. Gör det nu.
Bonus: Har du mer tid så läs om flera.

Bonusuppgift: Har du ytterligare tid, så försök komma på något annat vetenskapligt
underbyggt motargument som jag inte har fått med, och maila det till mig. ii Ingen blir
gladare än jag om du lyckas övertyga mig om att den globala uppvärmningen verkligen inte
är något problem. :-)

Bonus:
Under länken ovan finns mina kommentarer till vetenskapliga argument, men ett
"ovetenskapligt" argument är förmodligen mycket vanligare. Det argumentet brukar kallas
"DET HÄNDER INTE MIG". Detta är ett föredrag på engelska om hur den känslan uppstår i
hjärnan:
http://www.ted.com/talks/lang/en/tali_sharot_the_optimism_bias.html
... och här finns motsvarande vetenskapliga artikel:
http://www.nature.com/neuro/journal/v14/n11/abs/nn.2949.html

Bonus: Litet men positivt: Över hela världen inser människor allvaret i klimathotet:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Climate_change_concern_by_country_2008-2009.png
Humor-bonus iii:
http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/06/ipcc_energy_cycle_mr1.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4036/4254681996_27b1ed7ff0.jpg

---------Mer information om denna klimat-utbildning finns på:
http://klimatcbt.yolasite.com/
Dagens uppgift är att läsa om motargument.
Försök att alltid utföra dagens uppgift direkt när du får mailet. Om du bara har 3 minuter, så
slutför uppgiften så bra som den hinner bli på 3 minuter. iv
Detta mail kan även laddas ner som PDF från:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat1H_ArDetSaIlla.pdf
Bonus: Nästa mail kan laddas ner som PDF från:
http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2H_OffentligsektorSolenergi.pdf

Det som står i fotnoterna är alltid bonusmaterial.

i

Fotnot 0.14: Tre minuter per mail räcker för att följa kursen Klimat-CBT. (Fotnot 0.20:)
På tre minuter per mail får man en översiktlig helhetsbild. För den som önskar en djupare förståelse
finns möjligheten att läsa resten av mailet. De flesta mail innehåller följande typer av information:
- 3-minuters: På 3 minuter hinner man läsa de viktigaste rubrikerna och slutsatserna så att man kan
följa kursen.
- Brödtext: Den löpande texten ger en fördjupad beskrivning av ämnet i mailet.
- Bonus: Intressant information som berör ämnet men inte egentligen hör till kursen.
- Footer: Nedanför brödtexten finns lite information om kursen. Den är i princip likadan i alla mail.
- Fotnoter: I fotnoterna finns alla beräkningar och källor. Läs i fotnoterna (bara) om du vill veta hur
jag har räknat, tänkt och resonerat eller vilka källor jag har använt.
Mer information om kursen finns på http://klimatcbt.yolasite.com/
ii

Fotnot 0.6: Du kan kontakta mig som har gjort kursen här:
http://klimatcbt.yolasite.com/kontakt.php

iii

iv

Fotnot 0.13: Det som inte tål att skrattas åt är väl inte heller värt att ta på allvar :-)

Fotnot 0.20: Detta är det rekommenderade upplägget: Ägna 3 minuter åt att göra den obligatoriska
delen direkt när du får e-mailet. Avsluta den obligatoriska delen då även om du inte är säker på att
du gör den på det bästa sättet. Om du har tid och lust (det kan vara omedelbart, senare, eller en
annan dag) så kan du göra bonusdelen, eller göra om den obligatoriska delen på ett bättre sätt.

