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Nu när klimatförändringen är i full gång är det lätt att känna sig maktlös. 

Ingenting kan vara mer fel.

Klimatförändringen orsakas av vårt sätt att leva. Därför kan en förändring av 

vårt sätt att leva också bromsa effekterna – vår livsstil, som individer i ett samhälle. 

Vi är därför långt ifrån maktlösa.

I själva verket har vi kanske större makt än någonsin.

Tack vare den teknologiska utvecklingen har var och en av oss stora möjligheter att 

skada miljön, eller låta bli. Tack vare vårt välstånd har vi möjlighet att 

konsumera, eller låta bli. Tack vare demokratin har vi möjlighet att välja vilka 

som får förtroendet att leda oss in i framtiden. 

Vi kan förändra spelreglerna genom att välja vad vi köper, hur vi lever och 

vilka som får vårt förtroende.

I själva verket är det bara vi själva som kan rädda oss.

I det här häftet får du tips på saker du kan göra för att minska din påverkan på 

klimatet och en tydligare bild av sambanden mellan klimat, ekonomi och politik.

Häfte är framtaget i anslutning till vandringsutställningen Klimat Ekonomi Politik 

som Riksutställningar turnerar med i Sverige sedan 2006. Håll utkik!

Facit till de olika övningarna fi nns på s. 25. 1
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Presentera dig!
Stryk över, ringa in och fyll i.

Jag är kille/tjej/kvinna/man och   år gammal. Jag heter    

men kallas             .

Inomhus brukar jag ha    grader varmt.

Om mina vänner fryser får de låna en  

och så ger jag dem en              , det brukar hjälpa dem hålla värmen.

När jag ska någonstans i närheten brukar jag gå/cykla/springa/åka bensinbil/åka 

miljöbil. När jag ska resa längre bort åker jag hellre buss/taxi/tåg/fl ygplan.

Jag brukar prata/tjatta/skrika/mejla om klimatförändringen med/till mina vänner/

grannar/politiker/chefer/arbetskamrater/släktingar.

Min klimatbästis heter    för han/hon               

                     .

Min klimatvärsting heter     för han/hon               

                     .

Jag skulle vilja uppfi nna en/ett       som

                                      .

Om jag ägde all olja i världen skulle jag                  .

Om jag hade en soldriven bil skulle jag                  .

Om alla gjorde som jag skulle klimatförändringen       

                       .

Jag kan ta emot      klimatfl yktingar* hemma hos mig.

*Läs mer om klimatfl yktingar på s.252

39959_Inlaga   239959_Inlaga   2 07-03-16   13.29.5107-03-16   13.29.51



Vem är viktigast?
Följ linjerna från de olika fi gurerna för att se vilka som behövs mest 

för att göra jorden frisk och glad igen.

JORDBRUKARE EKONOM JAG OCH MINA NÄRMASTEPOLITIKER
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Sätt ett     på linjerna under följande påståenden:

Politikerna kommer göra tillräckligt för att bromsa klimatförändringen, 

utan att jag lägger mig i.

      

Sverige bör vara ett föregångsland när det gäller att bromsa klimatförändringen.

           

        

Vilka personer kommer INTE påverkas av klimatförändringen?

❑ Sveriges statsminister ❑ Ronja Rövardotter ❑  Din rektor/chef 

❑ En städare i Göteborg ❑ USA:s president ❑  En nyfödd bebis 

❑ Drottningen ❑ Christer Fuglesang ❑  Du själv 

❑ En pärlfi skare i Söderhavet ❑ En programmerare i Kina ❑  Gustav III

Vad vill demonstranterna? 

Fyll i de bokstäver som saknas på plakaten!

Nej, det tror jag inte alls. Helt säkert!

Instämmer inte alls Instämmer helt 
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