ACT NOW!

KLIMARETFÆRDIGHED

climatejustice.nu

HVAD KAN VI
GØRE?
¡BLIV AK TIV!
Vi skal skabe handlekraftige lokale
fællesskaber i hele Danmark. Der er
mange andre bekymrede folk derude, som også vil handle. Sammen
skaber vi den nødvendige forandring!

KLIMARETFÆRDIGHED
BETYDER DERFOR

URETFÆRDIGHED
Klimakrisen er grundlæggende uretfærdig. Dens konsekvenser - som
oversvømmelser, skovbrande, ekstremt vejr og tab af biodiversitet
- rammer skævt. Konsekvenserne
rammer de mennesker hårdest, der
i forvejen er mest udsatte på grund
af det land, de er født i, hvor rige de
er, hvilket køn de har, deres alder,
etnicitet eller seksuelle orientering.
Disse overlappende systemer af ulighed betyder blandt andet, at kvinder udgør 80 procent af de mennesker, som er fordrevne på grund af
klimaforandringer.

1.

Dem med den største nuværende og historiske forurening skal
tage det største ansvar for omstillingen både lokalt og globalt.

2.

Vi skal støtte og lytte til dem, som er
mest udsatte for klimakrisens ødelæggelser.

3.

Omstillingen skal styres af mennesker. Gennem selvbestemmelse og
demokratisk ejerskab bekæmper vi
ulighed.

Klimabevægelsen:
klimabevaegelsen.dk/bliv-medlem
Den Grønne Studenterbevægelse: dgsb.dk ~ Fridays For Future:
instagram.com/fridaysforfuturedenmark ~ Extinction Rebellion
Danmark: xrdk.org

¡GÅ PÅ GADEN!
- og kræv en grøn og retfærdig
fremtid. Brede demonstrationer
virker: Til Folketingsvalget i 2019 gik
mere end 50.000 mennesker på gaden, og var med til at gøre valget til
et klimavalg. Vi skal minde hinanden
og beslutningstagerne om det kæmpe store fællesskab, som kræver
forandring.

TAL OM KLIMARETFÆRDIGHED
At tale om klimakrisen og klimaretfærdighed med folk omkring dig
gør, at vi bliver flere, der bakker op
om kampen for klimaretfærdighed i
Danmark.

¡DONER!
til organisationer, der kæmper for
klimaretfærdighed og som arbejder med løsninger på ulighed og
klimaforandringer. Eller inviter dine
familiemedlemmer, venner og kollegaer til at gøre det.CARE: care.dk ~
PACJA: pacja.org ~ Klimabevægelsen: klimabevaegelsen.dk

3 TIPS
Spørg

- start med undrende og åbne spørgsmål. Du kan
se nogle forslag her på siden.

Ti - lyt frem for at tale. Hvis du ger-

ne vil have, at dem du snakker med
lytter til dit standpunkt, bliver du
nødt til først at høre deres.

Ærlig og åben

KLIMARETFÆRDIGHED
HANDLER OM
AT ANERKENDE
OG RÅDE BOD PÅ
ØDELÆGGELSER
SKABT GENNEM ÅRHUNDREDERS UDNYTTELSE.
I dag, men også historisk, er det
rige lande og befolkningsgrupper,
der udleder mest per person. Det
er dem, der bærer det største ansvar for klimakrisen. Samtidigt er det
også dem, der har de økonomiske
ressourcer til at tilpasse sig til konsekvenserne af krisen.
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“

– ingen angreb.
Hvis den, du snakker med, føler sig
angrebet, (også selvom du ikke gør
det direkte) lukker de ned og kan
heller ikke lytte til det, du fortæller.

¿Hvad tænker du egentlig
om klimakrisen – er det
noget der bekymrer dig?
¿Hvem har ansvaret for krisen og hvad gør de ved den?
¿Hvilke positive ændringer
vil en grøn omstilling skabe
i vores liv?

HVIS DU ØDELÆGGER DRIKKEVANDET
ELLER LANDBRUGSJORDEN, ER DET
KVINDER SOM BLIVER HÅRDEST RAMT.
VI BLIVER FORDREVET, VORES BØRN
BLIVER FORDREVET
OG VORES LEVEBRØD
TRUET. SÅ NEJ, VI
KUNNE IKKE FORBLIVE TAVSE, FORDI DET
ER VORES LIV OG
LEVEMÅDER SOM ER
I FARE.
Raya Famau Ahmed
Aktivist i Save Lamu,Kenya

Aftal at gøre noget sammen. Det er
nemmere at tage til en demonstration, at melde sig ind i en organisation
eller at spise vegetarisk, hvis man er
sammen om det.
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