VÄRLDENS KLIMAT. År 2020
VAD SKA VI GÖRA?
Åtgärder som vi vanliga människor bör göra, för att ge våra barn en chans till en framtid, där de kan
leva i harmoni med planetens klimat och biologi.
Med:
Färre katastrofer.
Mer behagligt klimat.
Mindre gifter i människor, djur och natur.
Vi (vanliga människor).
Den skada vi vanliga människor gör och som förstör vårt nödvändiga djurliv, är plaster i haven.
Plasten äts av djur från krill till stora fåglar och fiskar.
Plastskräp, som inte tas omhand, hamnar i slutändan i våra kroppar.
Vi vet ännu inte hur stor skada det innebär.
Man hittar plastrester i nästan allt man undersöker, till och med i källvattenflaskor.
Plast som utsätts för solljus, krackelerar i allt mindre beståndsdelar, ned till enstaka molekyler.
Plaster är inte ofarliga, de innehåller gifter, DDT, PCB, PAH, och många fler.
Var noga med att deponera allt plastskräp till förbränning i godkända ugnar.
Det är det bästa sättet att skydda oss.
Onödiga transporter bör minskas och självförsörjningsgraden bör ökas.
Försök köpa svenskproducerade livsmedel, men läs kritiskt vad de innehåller.
Gör vi inte det idag, kan vi i Sverige hamna i ren svält för stora delar av befolkningen.
https://www.expressen.se/debatt/sverige-har-glomt-hur-snabbt-hungern-slar-till/
Varför inte tänka att allt vi använder ska återföras / återanvändas på något sätt. Vi kan göra väldigt
stor skillnad, om vi alltid tänker på: Var kom det ifrån? Dit ska det igen. Går inte det, gör om det till
något användbart. Kan du inte, lämna det till någon som kan, eller till deponi.
Sortera sopor noga.
Vi måste tänka rätt för att göra vår planet till en stabil plattform att leva på.
Transporter bidrar till det förändrade klimat vi börjat få.
Att åka tåg är ett bra sätt att transportera sig. Även buss. Gå, eller cykla är ett alternativ.
Bilägare, husägare och övriga.
Har du möjlighet, byt till elbil.
Byt ut alla glödlampor mot LED-lampor.
Alla bör tänka på att minska ”köp, slit och slängmentaliteten”. Arbeta mer på: renovera, reparera
och förlänga drifttiden, eller återanvända delar av våra hjälpmedel.
Sopsortera ärligt, med tanken att göra det bättre än igår.
Husägare.
Isolera huset väl.
Värm huset med värmepump eller träprodukter, och installera solvärme för sommarhalvåret.
Installera solceller på ditt hus.
Köp in dig på kooperativa vindkraftverk, eller installera eget.

Egen elförsörjning
Kostnaden är ännu för hög, men små grupper av hus kan försörja sig själva med klimatvänlig
elektricitet redan idag. Därmed slippa uppkoppling till stamnätet.
Bönder bör sluta använda stora mängder konstgjorda näringsämnen, i mat, jordförbättring,
sjukdomsbekämpning, tillväxtfrämjande medel mm.
Det går att odla på gammalt vis, men lönsamheten kan bli sämre.
Men tänk efter.
Det kan rädda våra barns liv.

