
 

 

Klimat 1J: Rädda, Varna, Larma, Släck    

 

På 3 i minuter hinner du läsa eller skumma hela det här mailet. Gör det nu. ii  

 

Varning Åsikt iii : Det som står i det här mailet är mina åsikter och inte vetenskapligt 

underbyggda fakta. 

Dagens uppgift är att fundera över vad dina åsikter är, och hur du bör agera utifrån dem. 

 

 

De klimatförändringar som redan har inträffat, och de som kommer att inträffa p.g.a. utsläpp 

som redan är gjorda, kommer vi naturligtvis att behöva anpassa oss till, men när?  

 

Just nu sitter vi i ett hus som precis har börjat brinna (och vi har ingen möjlighet att lämna 

huset). Det börjar kännas lite varmare, och den normala reaktionen på värme är att ta av oss 

en tröja och sänka elementen. När huset brinner är det inte rätt åtgärd! När huset brinner så 

gäller: RÄDDA! VARNA! LARMA! SLÄCK! Att utföras omedelbart och i ungefär den ordningen.  

Det finns analogier till alla fyra åtgärderna när det gäller klimatförändringarna:  

 

RÄDDA!  

Det är naturligtvis vårt ansvar att hjälpa dem som redan flyr eller svälter p.g.a. 

klimatrelaterade naturkatastrofer som orsakas av våra utsläpp av växthusgaser.  

 

VARNA!  

Varna dem som riskerar att drabbas av klimatförändringarna. Det inkluderar nästan alla 

människor på jorden.  

 

LARMA!  

Kontakta myndigheter och politiker. Säg till dem vad som måste göras. Sitt inte och vänta på 

att de ska förstå det själva. iv  

 

SLÄCK!  

Vidta de åtgärder du kan i din närmiljö. Minska dina egna utsläpp. Verka för minskade 

utsläpp i din förening och på din arbetsplats.  

 

 

 

 

 

 



I sektion 4 av klimat-utbildningen så kommer vi att konkret vidta eller driva på en hel del 

sådana här åtgärder.  

Bonus: Det jag inte hinner bearbeta för sektion 4 lägger jag ut på kusens anslagstavla: 

http://www.facebook.com/klimatcbt  

http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat0B_KlimatCBTsAnslagstavla.pdf  

 

 

 

Bonus: Litet men positivt: Svenska skogarna brinner mindre idag än förr v   

Humor-bonus vi: 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/4c/e6/ef/4ce6ef5920ab099c8581a4cdbbbb58b4.jpg  

 

 

 

 ----------  

Mer information om denna klimat-utbildning finns på: 

http://klimatcbt.yolasite.com/ 

 

Dagens uppgift är att ägna 3 minuter åt att läsa eller skumma hela det här mailet. 

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. vii  

 

Detta mail kan även laddas ner som PDF från: 

http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat1J_RaddaVarnaLarmaSlack.pdf  

Bonus: Nästa mail kan laddas ner som PDF från: 

http://klimatcbt.yolasite.com/resources/Klimat2J_KolKoldioxidMetan.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 0.20: 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. 

 
 
iii Fotnot 0.5: Det är viktigt att skilja mellan åsikter och vetenskapliga fakta. Avsikten är att alla 

påståenden i den här kursen ska vara verifierbara vetenskapliga fakta. Det är därför jag är så noga 

med att inkludera alla källor i fotnoterna. När jag skriver något som är min egen personliga åsikt så 

markerar jag det så här. 

Mina åsikter är naturligtvis alltid bonusmaterial och inte en obligatorisk del av kursen. 

 
 
iv Fotnot 4.E: Många missförstår vad det innebär att vara politiker. En politikers viktigaste uppgift är 

inte att leda landet. En politikers viktigaste uppgift är att bli omvald. En politiker som misslyckas med 

den uppgiften kommer inte att förbli politiker oavsett hur bra han/hon är i övrigt. 

Politikerna vet att läget är allvarligt, men de törs inte vidta några åtgärder som kan göra att de inte 

blir omvalda. Det vi kan göra som väljare är att berätta för dem att vi röstar på den som gör vad som 

krävs för att stoppa klimatförändringarna. Om du skickar ett brev till regeringen så kommer de att 

förstå att det finns tusen väljare till därute som tycker likadant som du, men som inte bryr sig om att 

skicka något brev. 
Om du skickar ett brev till oppositionen kanske det har ännu större effekt? Oppositionen är 

intresserad av att ändra på något för att vinna nästa val. Regeringspartiet vill kanske vinna nästa val 

enligt devisen "ändra aldrig ett vinnande lag"? 

(Om du tycker att jag har missförstått vad det innebär att vara politiker, så skriv hemskt gärna och 

berätta hur det egentligen är. Jag har själv aldrig varit politiskt aktiv, och jag är alltid angelägen att 

lära mig av dem som vet mer än jag.) 

 
 
v Fotnot 1.X.22: "skogarna brinner mindre idag än förr. Idag betraktas skogsbränder som ett udda 

fenomen, men så gott som all skogsmark i Sverige har historiskt varit övergången av upprepade 

bränder, och bränderna har varit en av de allra viktigaste faktorerna som bestämt skogens struktur 

och dynamik över tiden"    

( http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/agp-hotade-arter/karlvaxter-mossor-alger/Pages/agp_brandnava.aspx ) 

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

 
 


