Alla -ismer där vi stannat
är sekunda, inte störst.
Klimatet måste komma först.
Gör det inte det, min vän,
Får vi ingen chans igen.
(fritt efter Tage Danielsson)

Vi människor
har ställt till
det,
nu måste vi
ställa till
rätta!

Vi påverkar klimatet på hela jorden så hela
klotet blir varmare.
Det är det som pågår hela tiden ….

NU!
Det kan låta som en semesterdröm
men är snarare som en skräckfilm …
På en del av klotet blir det så torrt
att skördarna torkar bort
och brunnarna sinar och djuren dör
av törst.
På andra delar av klotet blir det för
mycket regn så skördarna ruttnar bort
och varken djur
eller människor får mat.
Människor runt om i världen har sett problemen
och sagt: ”Nu räcker det!”
Tillsammans berättar vi en annan historia om
vår hållbara, gemensamma framtid:

En värld med global rättvisa och
människor och natur i samklang.

Den ojämna fördelningen
Människor började använda olja och kol. Det blev en fantastisk
tid som varat i drygt hundra år. De som hade tillgång till olja
och kol blev rikare och inte så många tänkte på vad som hände
med vårt klot. Nu kommer räkningen och den kommer till alla
på jorden, vare sig de fått det bättre eller sämre.
De gamla industriländerna har använt mer än hälften av oljan
och kolen och således orsakat den allra största delen av uppvärmningen. Av den totala mängden växthusgaser som människan hittills har släppt ut står den ‘gamla’ industrivärlden (med
bara 25% av världens befolkning) för merparten – 3 gånger mer
än övriga världen- och denna har, trots sin mindre del av utsläppen, producerat massor med konsumtionsvaror och turism
till den gamla industrivärldens invånare.
Jordens fattiga människor måste få det bättre!
De måste få öka sina utsläpp medan vi rika måste minska
våra utsläpp radikalt.

Växthusgaser
Det som förändrat klimatet är de ökade mängderna av växthusgaser i atmosfären. FN:s klimatpanel har senast hösten 2013
fastslagit att det är människans aktiviteter som drivit upp
halterna av växthusgaser.
De tre största växthusgaserna är koldioxid, metan och lustgas.
Koldioxid är kvar i atmosfären länge, mängden ökar och
fortsätter hela tiden att påverka klimatet.
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Utsläpp av växthusgaser knuten
till vår konsumtion i Sverige
har ökat med 15 % under en
20-årsperiod. Under samma
period har utsläppen i högre
grad flyttats utomlands. 1993
låg 45 % av utsläppen utomlands och nu är det 65 %.
(källa: Naturvårdsverket)

Utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser (Naturvårdsverket)

Koldioxiden bildas främst vid förbränningen av fossila bränslen
(olja, kol och gas). Lustgas och metan släpps ut från marken
och från jordbruket, dels vid markberedning och dels av djuren.
Områden med permafrost släpper också ut metangas nu när
de har börjat tina.

2ºC målet
Alla världens länder är överens om att temperaturen i
atmosfären inte ska öka mer än 2ºC.
I dagsläget har temperaturen redan ökat med 0,8º. Om vi klarar
att hålla ökningen under 2ºC har vi en rimlig chans att behålla
ett stabilt klimat. 2ºC-målet innebär ändå att vi tar höga risker!
Trots att vi alla är överens om målet, så misslyckas vi på den
ena klimatkonferensen efter den andra, att enas om kraftfulla
åtgärder.

Källa: SVERIGES NATUR 5.13

Onda cirklar och kedjereaktioner
Inte nog med att vi ställer till det, naturen själv reagerar på vad
vi gör. När det till exempel blir varmare i Arktis, då börjar
permafrosten smälta och då släpps metangas ut. Gasen gör
atmosfären varmare, så att permafrosten smälter fortare och
ännu mer metangas släpps ut.
En liknande process sker när havsisen smälter. Vit is reflekterar
mer värme än öppet vatten, vilket leder till höjda vattentemperaturer, som gör att isen smälter snabbare.
Eller när värmeökningen påverkar molnbildningen på ett sätt
som leder till att mer värme från solen når jorden.
Dessa processer kan nå en ´tipping point' då de blir
självförstärkande och inte går att stoppa. Då finns
ingen ångerknapp.

Fördröjningseffekten
Uppvärmningen från växthusgaser pågår i många år efter att
gasen släppts ut och det tar tid innan klimatförändringarna slår
till. Den 0,8º uppvärmning vi har idag är resultatet av det vi
människor släppte ut för många decennier sen. Vi har inte känt
av effekten av de senaste 20 årens utsläpp – än. Effekten av det
vi släpper ut nu kommer våra barn och barnbarn att drabbas av.

För sent?
Läget är mycket allvarligt men det finns fortfarande en chans att
mildra kommande klimatförändringar, om världens rika länder
agerar snabbt och kraftfullt.
För att ha en bra chans att hålla 2º målet måste vi nå maximala
utsläpp redan 2020 och sedan minska med 15% per år, eller 6–9
% per år om vi börjar omedelbart. Vi måste också ta tillbaka
en del av den koldioxid som finns i atmosfären, genom att t.ex.
plantera många träd.
För att ha en rimlig chans att behålla ett stabilt klimat, ska vi
minska utsläppen med 3% per år från 2020, så att vi till 2050 inte
släpper ut några växthusgaser alls.
Med ”rimlig chans” menas att oddsen är 60/40. Skulle du
sätta dig i ett flygplan med de förhoppningarna om en god
landning?
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Det otänkbara får inte hända!
Om utsläppstrenden fortsätter som idag, då är det minst 4ºC varmare redan 2100. En 4ºC ökning skulle innebära den högsta
temperatur som klotet har haft de senaste 30 miljoner åren.
Då är havsnivån minst 1 – 2 meter högre, närmare hälften av all
bebodd mark är påverkad av extrem torka, hundratals miljoner
människor är klimatflyktingar och hälften av alla levande organismer har dött ut.
Detta leder troligen till flera kedjereaktioner som inte går att hejda.
Havet stiger många meter, temperaturökningen blir 12ºC till 2300
och då blir en stor del av klotet helt obeboeligt för nästan alla
levande varelser, utom möjligen för vissa bakterier.
(Sök på Youtube: ”Climate change is simple”, David Roberts, 15
min. http://www.youtube.com/watch?v=A7ktYbVwr90)

?
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Vad måste göras?
Stäng av kranen!
Det mesta, 80 – 90%, av de fossila bränslereserverna kol, olja
och gas, måste stanna kvar i marken.
Vi måste ändra vår livsstil och konsumera mindre och använda
smarta tekniklösningar, som minskar efterfrågan på energi.
Vi måste öka markens och växternas kapacitet att ta upp CO2
från atmosfären, genom att övergå till ett klimatsmart jord- och
skogsbruk.
Vi kommer att behöva plantera många träd….

Alla världsmedborgare kan göra något!
I hemmet kan vi spara på energi, isolera huset, konsumera
mindre, samåka, återanvända, källsortera, äta lokal ekologisk
och klimatsmart mat, semestra lokalt, osv.
Kommunen som ansvarar för samhällsplaneringen, kan göra
mycket. Ta reda på hur kommunen arbetar med klimatfrågor och
ställ krav på politikerna, så det är lätt att göra rätt, tex billig
kollektivtrafik och bra cykelbanor, dyr parkering, klimatsmart
byggande, minskning av transporter med flyg, lastbilar och bilar,
till förmån för sjöfart och järnväg, ha en energirådgivare, uppmuntra produktion av förnybart bränsle, decentralisera och öka
lokal självförsörning för att minska transport och resande, servera
ekologisk och lokalt producerad och mycket vegetarisk mat i offentliga kök, osv.
Nationellt kan vi höja skatten på CO2 utsläpp - rejält och stoppa
subventionerna till fossilt bränsle och stödja utveckling av förnybar energi. Avstå från att investera i fonder med fossilföretag.
Skapa fonder för att hjälpa länder som redan är påverkade av
klimatförändring. Gör ny grön teknik tillgänglig för alla i hela
världen. Stimulera klimatsmart jord- och skogsbruk.

Delta i Klimatriksdag2014 och skicka in motioner!
(www.klimatriksdag2014.se)

Använd rösträtten för klimatet!
I slutet av 1800-talet hölls FOLKRIKSDAGAR, där den allmänna rösträtten blev fastslagen som ett folkets krav. Efter lång
kamp erövrades den allmänna och lika rösträtten.
På Klimatriksdagen 2014 formulerar vi konkreta och kraftfulla
förslag för omställning till ett hållbart samhälle. Med förslagen
vill vi sätta press på de politiska partierna och göra klimatet till
en stor valfråga 2014, så att vi kan använda vår rösträtt till stöd
för klimatet.

Klimatriksdagen 2014 – Norrköping 6-7-8 juni 2014
Den gemensamma värdegrunden för klimatriksdagen är:

Vi tar varningarna från FN:s klimatpanel på största
allvar och utgår från alla människors lika värde och
lika rättigheter.
Alla, som delar den värdegrunden, är välkomna till
Norrköping som deltagare och som stödjare av
Klimatriksdag 2014.
Det kommer att bli tre oförglömliga dagar med diskussioner och
beslut om klimatmotioner och en massa intressanta seminarier i
De Geer Konsert & Kongress mitt i Norrköpings fantastiska
industrilandskap. En perfekt miljö att vara i på gränsen mellan
vår och sommar.
Alltihop startar på fredagseftermiddagen den 6 juni med festligheter på stan och högtidlig invigning med artisteri och peptalk i
De Geer-hallen.

På lördagen pågår programmet 9.00 – 23.00. Det blir seminarier
med Sveriges vassaste klimatforskare och omställningsarbetare
samt utskottsbehandling av motioner.
Utställare visar sina klimatidéer under dagen.
På och intill det närbelägna Arbetets museum pågår familjedagen
Hopp för klimatet där stora och små kan delta i olika aktiviteter
och se spännande uppvisningar. 11 – 16.
Kvällsprogram med kultur och musik på stan blir det både på
fredagen och lördagen.
På söndagen pågår programmet 9.00 – 14.30. Då röstar vi fram
motioner som lämnas över till representanter för de politiska
partierna vid en högtidlig avslutning.

Läs mer om programmet och se presentationer av
alla talare på vår hemsida.
Motioner
Skriv en motion som kan behandlas på Klimatriksdag2014.
Den behöver inte vara lång. En fråga per motion och tydliga
förslag är det viktigaste. Mejla motioner till:
motion@klimatriksdag2014.se senast den 30 april 2014.
Behöver du hjälp med formuleringar? Mejla det innehåll du vill
ha med och de krav du vill ställa till:
motion@klimatriksdag2014.se, så får du skrivråd.
Motioner och andra nyheter publiceras fortlöpande på vår
hemsida. Följ också den spännande utvecklingen på vår
Facebooksida!

Deltagaravgift för tre dagars Klimatriksdag:
Vid anmälan före15 april (efter den 15 april)
Normalpris 950kr (1050kr)
Pris för studerande, pensionärer och arbetslösa:
400kr (500kr) 600 platser
”Extrapris” för dig som kan och vill betala mer: 1500kr
I avgiften ingår, förutom alla aktiviteter och kulturarrangemang
även förmiddagsfika både lördag och söndag samt enkel lunch på
lördagen.
Boende
Olika alternativ erbjuds:
Masslogi i gymnastikhallar i skolar: två nätter 150kr
Hyr en soffa: 150kr per natt, frukost ingår.
Hotell och vandrarhem: Ett antal rum har preliminärbokats.
Anmäl dig!
Anmälningsformuläret och mer information finns på vår hemsida.

Välkommen till

www.klimatriksdag2014.se

