OM 5 ÅR SER VI TILLBAKA OCH UNDRAR VARFÖR DET DRÖJDE SÅ LÄNGE FÖR OSS ATT STÄLLA OM
Det här är Björn Wiman, Kulturchef på DN. Och jag. En person
med en stor, nationell plattform i klimatfrågan. Och en person
med en liten, lokal facebookgrupp. Men lika glada som vi var
att höra honom, lika glad var han över det arbete vi gör här i
Täby.
För det absolut viktigaste jag tar med mig från kvällen är den
forskning som visar att det ibland kan räcka med att 10-20%
av en befolkning tydligt visar en annan väg, för att den sociala
tipping-pointen ska passeras. Efter det sker utvecklingen
rekordsnabbt. Och vi kommer då att se tillbaka på den här
tiden och undra varför i hela världen det tog oss så lång tid att
ställa om.
Att vara en del av den här gruppen, när den fortfarande är
försvinnande liten, är tufft. Man är i minoritet. Och jag kan knappt tänka mig hur jobbigt det måste ha
varit för er alla som har gått och mått dåligt över klimatet i åratal utan att en enda människa pratade
om det. 💚
Nu är läget ett annat. Gruppen växer. I världen, Sverige, och i Täby. Till dom som säger att det inte
spelar någon roll vad vi gör här i Sverige, eller för den delen i Täby, svarar Björn att det är ett djupt
omänskligt och oetiskt förhållningssätt. Och jag menar, att kraften i de som går före och visar vägen
är oerhörd. Sverige är och kan vara den kraften i världen. Och vi kan var och en vara de personerna i
våra liv.
Och till de som säger att vi är klimatalarmister som bara vill förstöra allt det roliga med livet, säger
han, och jag håller med till fullo - att det är PRECIS TVÄRTOM. Vi vill inget annat än att bevara det
underbara liv vi får leva här. Tryggheten. Naturen. Årstiderna. Skridskoturen på Rönningessjön om
vintern. Skidresan till de svenska fjällen. Allt det som nu är hotat.
Så - det var en hoppfull kväll! Som gav jag mig mig ny energi. Och nu önskar jag mig en sak. Att vi
börjar berätta mycket mer om de hållbara val vi gör, och den resa vi har påbörjat. Börja med att
berätta här i gruppen, för du är bland vänner. Sedan berättar du för hela världen
Jag vet att det
finns en uppsjö av fantastiska exempel på omställning bland oss här inne, i stort som smått. Som du
själv har gjort, som du har sett eller gjort på din arbetsplats, i din förening, på din skola, bland dina
grannar, eller i din familj. Vi behöver varandras goda exempel.
:)

För när vi berättar så händer flera saker samtidigt:
1. Du känner dig själv stolt och glad, vilket är jätteviktigt.
2. Du visar att det går för dem som ännu inte testat - du går före.
3. Du utökar den grupp som utövar påtryckning på resten av samhället.
Och vips - så spelar det ganska stor roll vad du gör! Dina val ÄR viktiga. Och de gör ännu större
skillnad när du berättar om dem.
Björn hade fått några kloka ord från Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert. Martin hade fått
frågan - vad är det viktigaste jag som enskild person kan göra för klimatet? Han svarade - sluta vara
enskild. Och det är precis det vi gör i det här nätverket.
Och TACK Täby bibliotek och Anna Dunér för en fantastisk miljövecka!!!💚💚💚

