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Hvad er sandt og hvad er falskt,Hvad er sandt og hvad er falskt, 
hvad er ret og rimeligt?        hvad er ret og rimeligt?

Selv om vi er blevet bed-
re til at klare miljøska-

der og gøre vores produkti-
on mindre energikrævende, 
er det stadig et kæmpe-
spørgsmål, om kloden i det 
hele taget er i stand til at 
absorbere de forøgelser, 
der skal til for at få noget, 
der bare ligner dansk stan-
dard for de hen ved ni mil-
liarder mennesker, vi bliver 
om halvtreds år.
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Vi efterlader faktisk kloden 
som et bedre sted at leve 

på end da vi modtog den. 
… De børn, der fødes i dag 
– både i de industrialiserede 
lande og i udviklingslan-
dene – vil komme til at leve 
længere og være sundere 
…  – uden at klodens miljø 
ødelægges.
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børns fremtid og måske også vore børnebørns, men hvad 
med vores efterkommere om fl ere hundrede år? Skal vi 
skrotte bilen og i stedet for tage cyklen for at spare på 
olien og mindske CO2-belastningen, eller skal vi krydse 
fi ngrene og håbe på, at man fi nder nye energiteknologier, 
når olien engang er brugt op?

Beslutningerne bliver ikke nemmere af, at vi den ene dag 
hører, at vores CO2-udsendelse vil forårsage voldsomme 
klimaændringer allerede i dette århundrede, og den an-
den dag hører, at eventuelle klimaændringer ikke har så 
meget med CO2 at gøre, men at de især skyldes naturlige 
processer, som mennesker ikke har nogen indfl ydelse på. 
– Hvad er sandt og hvad er falskt?

114 lande i verden tror så meget på argumenterne for, at 
CO2 vil ændre klimaet, at de i 2005 har ratifi ceret Kyoto-
aftalen, som forpligter landene til kostbare reduktioner 
af CO2-udsendelsen. Hvad er det for argumenter, som 
overbeviser dem, og hvad er det for nogle argumenter, 
som får andre til at hævde, at man får meget lidt klima-
forbedring og dermed bæredygtig udvikling for de penge, 
der bruges på at opfylde kravene i Kyoto-aftalen? 

Hvordan måler man i det hele taget bæredygtig udvik-
ling? Hvordan kan vi om 10 år måle, om vi i dag har be-
væget os i en bæredygtig retning? 

Hvad er det ret og rimeligt for den enkelte at gøre i lyset 
af denne usikkerhed?


