VORES HUS BRÆNDER

Brev til verdens ledere og magthavere COP 26
Kære politikere og magthavere!
Vi er nogle bedsteforældre i Danmark som er dybt bekymrede over vores børnebørns fremtid her på kloden.
Vores bekymring er vokset med sommerens mange klimakatastrofer i form af storme, orkaner, skybrud,
oversvømmelser, varmerekorder, tørke og skovbrande verden over med menneskeliv til følge – tillige med
børneliv!!
Derfor denne appel til jer politikere og magthavere i håbet om, at der vil være voksne ansvarlige mennesker
til stede som vil indføre konkrete politiske tiltag, der får alle os verdensborgere til radikalt at ændre adfærd,
så vores levevis bliver klimamæssigt forsvarligt med et mærkbart mindre CO2 udslip.
Eller er situationen som vist på tegningen, at der ikke er nogen voksne til stede der kan og vil tage vare på
jordens børn – jordens dyr – jordens natur.
Flotte ambitiøse mål, herunder Paris aftalen, denne nedsætter ikke i sig selv CO2 udslippet. Ej heller
fremtidige usikre teknologiske løsninger, som er mere at betragte som fugle på taget. Vi mener, der er brug
for akut handling.
Vi har derfor nogle forslag til konkrete handlemuligheder på forskellige områder, som vil nedsætte vores
CO2 udslip her og nu og som er ens for alle, rig som fattig.

Vi bor næsten 8 milliarder mennesker på jorden med meget forskellige baggrunde.
Vi sætter alle et CO2 aftryk på planeten, men nogen mere end andre. Dette alt efter hvor vi bor ex. i hvilken
verdensdel eller i hvilke områder på kloden, om vi er rige eller fattige, o.m.a.
Nogle verdensdele har gennem mange generationer formået at oparbejde rigdom og velstand gennem hårdt
arbejde og held, men også på bekostning af fattigere lande, der ikke har haft muligheden for at udvikle sig
på tilsvarende måde.
Disse lande og dets befolkninger er på grund af grov udnyttelse fra rige lande blevet mere og mere forarmet
med store konsekvenser for mennesker og natur.
Dette er tillige nogle af de steder, der vil blive hårdest ramt af klimaforandringerne, som de har ringe andel
i, og som de ikke har nogen mulighed for at skærme sig imod.
Synes vi dette er i orden?
Vil vi bare stå og se på at befolkninger og natur går til grunde?
Som en del af verdenssamfundet er det NU den rige del af verden må vise medmenneskelighed og lægge
profithensyn til side.
Nu må vi som verdensborgere se, at verdens rige ledere og magthavere tager medansvar og udligner
forskellen mellem rige og fattige mennesker og lande i samarbejde med de lokale befolkninger, så det ikke
kun er pæne ord, men handling der kommer ud af COP 26.

For klodens og menneskehedens skyld, det er NU der skal handles!!
Stop for udnyttelse af fattige lande og fattige mennesker.
Giv de fattige lande fri til at bruge deres egne ressourcer.
Giv økonomisk støtte fra de rige lande til at genoprette deres lande fri for forurening og til gavn for oplagring
af CO2. Ligeledes til at rette op på underbetaling, dårlige levevilkår m.m. Støt et reelt demokrati, hvor alle
får mulighed for at blive hørt, give deres mening til kende og bestemme over eget liv og eget land.
Stop for multinationale selskaber, pengestærke bagmænd og lobbyister ved hjælp af større skatter og
afgifter.
Giv pengene tilbage til verdensbefolkningen og de fattige lande, der ikke selv har råd til at indføre
bæredygtige tiltag eller overleve klimaforandringerne.
Stop for den rige verdens overforbrug ved at indføre lige rationering for alle i den rige verden.
Stop for det uhæmmede byggeri af beton huse, broer, motorveje, lufthavne m.m.
Sats på CO2 bevarende træbyggeri samt genbrug fra nedrevne bygninger.
Stop for øget bilisme.
Indfør bilfrie søndage. Udbyg offentlige transportmuligheder, udvikling af cykelmuligheder og rationering af
flyrejser og benzin.
Stop for kødindustri og monokulturer.
Giv rettighederne og jorden tilbage til mennesker, der ønsker at dyrke den på nænsom og hensigtsmæssig
vis i samklang med naturen. så der for dem der ønsker det, kan oprettes mindre selvbestemmende
regenerative og selvforsørgende landbrugssamfund.
Stop for al fiskeri med trawl på verdenshavene og alle andre havområder. Stop for kystnære fiske- og
muslingeopdræt.
Stop al kommerciel fiskefangst indtil der er udlagt hav-naturområder og alle nationer er enige om, hvordan
og hvad der er tilladt at fange.
Giv verdenshave og vandområder tilbage til kloden og tilfør økonomiske midler til genopretning af havene
ved at planlægge hav-naturområder, plante koralrev og plante tang, hvor det kan lade sig gøre.
Giv fiskeretten til eget forbrug tilbage til eksisterende folkeslag så de kan fiske med nænsomhed og i kontakt
med naturen.
Stop for afbrænding af regnskovene samt skovning af løv og nåletræer, hvor træer bliver brugt til brændsel
eller andre kommercielle formål.
Giv skovene og naturen tilbage til moder jord, og lad etablerede skovområder stå uberørt til gavn for
biodiversitet og oplagring af CO2.

Plant skove og buske som hegn mellem marker og græsområder. Lav naturreservater til gavn for dyr,
biodiversitet og CO2.
Giv støtte til oprindelige folks grønne genetablering af deres samfund, såfremt de ønsker det i de områder,
de er blevet tvunget væk fra. Dette så de kan passe på skove, dyr og biodiversitet til gavn for hele kloden,
dem selv, naturen og naturlig lagring af CO2.
Det er NU vi vil se verdens rige ledere og magthavere tage ansvar og handle, så vi kan se de mener noget
med COP 26 ud over pæne ord.
Situationens alvor taget i betragtning oplever vi, at vi er i gang med at save den gren over, vi
som menneskehed sidder på.
Det store spørgsmål er, om der blandt jer rige magthavere og politikere er voksne mennesker til stede, der
tør tage skridtet til at få motorsaven standset før grenen falder af??

Eller skal børnene – vores børnebørn - lades tilbage på en gold brandvarm klode??
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