
I Cancún klämtar klockan för klimatet 
Koldioxidhalten i jordens atmosfär fortsätter att öka på grund av förbränningen av fossila 
bränslen och skogsskövling. Inget bindande, rättvist och tillräckligt utsläppsbegränsande avtal 

har slutits av världens länder. 
 

För ett år sedan samlades ledare från världens länder i Köpenhamn på FN:s toppmöte om klimat. 
Deras ansvar för världens framtid var uppenbart. Problemet var att de rika ländernas ledare var 

låsta av krav från fossila företag och samhällsskikt som berikas av oljeekonomin, med det 
gemensamma intresset att materiell tillväxt och fortsatt hög konsumtion för de köpstarka är 

viktigare än goda livsvillkor på vår enda planet.   
Det blev inget avtal, bekvämligheten segrade då. Rikeländernas ledare lade skulden på fattiga 

länder som framfört ”orealistiska krav”. Nu träffas världens ledare i Cancun, för att återigen 
förhandla om vårt globala klimat. Men vi kan inte avvakta. Vi måste vi göra vad vi kan för att 

sprida klimatbudskapet vidare. 
 

Även om vi för tillfället upplever en kall vinter, så värms klimatet upp globalt. Nordpolens istäcke 
smälter allt mer. Ryssland härjades av vidsträckta skogsbränder i somras, och Pakistan drabbades 

av enorma översvämningar. Sedan 1980 har mängden förödande stormar per år fördubblats och 
antalet översvämningar per år har tredubblats. Halten koldioxid i atmosfären är 387 miljondelar, 

den högsta på åtminstone två miljoner år enligt Världsmeteorologorganisationen. En ny rapport 
visar att en miljard människors hem kan översvämmas inom 90 år. Nya mätningar visar att 

Grönlandsisen smälter fortare är någonsin, och den har börjat smälta underifrån, vilket gör att 
den rör sej snabbare mot havet. Mycket pekar på att återkopplingar kan utlösas vid 3 graders 

global uppvärmning, så att uppvärmningen skenar. Om så sker finns kanske ingen väg tillbaka. I 
Köpenhamn samlades också folk och rörelser från hela världen för att manifestera för klimat och 

rättvisa. I klimatdemonstrationen deltog 100 000 människor, troligen den största 
demostrationen i Nordens historia. Man arbetade fram Folkens klimatdeklaration, som stöds av 

mer än 480 organisationer från hela världen. Den uppmanar varje person, organisation, regering 
och FN att bidra till den nödvändiga omställningen, baserad på solidaritet, jämställdhet, rättvisa 

och hållbarhet, och på insikten att vi är en del av naturen.  
 

Låt norrbottniska politiker och beslutsfattare bli föredöme genom att aktivt driva en politik för ett 
fossilfritt samhälle genom att stödja de framåtsyftande insatserna i Norrbotten, som utvecklingen 

vid ETC i Piteå av dimetyleter till fordonsbränsle från skogsindustrins svartlutsavfall, 
biogassatsningar, projektering för Norrbotniabanan och byggande av vindkraft på platser utan 

höga naturvärden, samt genom att öka stödet till buss- och tågtrafik.   
  

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län startar nu i samverkan med Hela Sverige ska Leva 
Norrbotten en klimatutbildningskampanj i alla kommuner i länet. Vår strävan är att samarbeta 

med rörelser som delar vår oro, och med kommunerna. Delta i utbildningen i din hemkommun! 
Gå samman med andra som delar vår vilja att göra något åt klimatet medan det finns tid. Möt 

vänner och vandra tillsammans mot gryningen av en värld i balans!   
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