
Om inget görs nu åt klimathotet – är det kanske för sent i morgon

I EP den 27 april fortsätter Staffan Wohrne att attackera Naturskyddsföreningen och menar på 
att vi skrämmer ”vanliga” människor genom att överdramatisera klimathotet.
Han skriver bl.a. ”Jag har inte sett någon forskningsrapport som till 100 % fastställer att 
människan påverkar klimatet…Den största felaktigheten är att försöka korrelera ökad 
temperatur på jorden med ökade mänskliga utsläpp av koldioxid. För detta krävs bevis, och 
några sådana finns inte, möjligen förhoppningar…Människans stora hot är inte klimatet – det 
kan vi inte göra något åt, bara anpassa oss till”.
Trist att du valt att ge upp kampen för att ge barn, barnbarn och kommande generationer ett 
drägligt liv på en ”varmare” planet.
Varken jag eller Naturskyddsföreningen tänker dock ge upp denna kamp och jag hoppas att 
”vanliga” människor inte heller ger upp utan fortsätter att källsortera sina sopar, handla 
miljömärkta produkter, avstå från att ta flyget på semesterresan, släcka ljuset i rum som inte 
används etc. Små vardagshandlingar som på lång sikt kan bromsa uppvärmningen av 
atmosfären.
Det kommer nog aldrig att publiceras någon rapport som till 100 % fastställer att människan 
och hennes aktiviteter skapat klimathotet. Vi vet helt enkelt för litet och behöver kanske ett 
perspektiv på flera miljoner år för att närma oss 100 %-ig kunskap i en så pass komplex fråga 
som klimatet.
Du kräver att det tas fram bevis för att erkänna att det finns ett klimathot.
I den s.k. Riodeklarationen (1992) myntades begreppet ”Försiktighetspricipen” (princip nr. 
15), vilken lyder ”Om hot om allvarlig eller oåterkallig skada uppstår, ska brist på fullständig 
säkerhet inte användas som ett skäl för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att 
förhindra miljöförsämring”. 
90 %-ig säkerhet räcker mer än väl för att ta klimathotet på allvar och sätta in åtgärder redan 
nu, vare sig dessa är på global, nationell, kommunal eller individnivå. 
Beträffande kemikalieanvändning och övergödning så har Naturskyddsföreningen arbetat med 
dessa frågor sedan 1960-talet. Vi slog t.ex. tidigt larm om problematiken kring 
kvicksilverbetning av utsäde och har varit skarpa kritiker till användningen av handelsgödsel 
inom jordbruket. Genom ”Handla Miljövänligtkampanjen” som kom i gång i slutet av 1980-
talet så har vi satt fokus på dessa frågor och givit ”vanliga” människor möjlighet (genom 
opinionstryck mot producentledet) att välja varor som producerats utan tillsats av farliga 
kemikalier och handelsgödsel. Vi arbetar även internationellt tillsammans med andra 
miljöorganisationer bl.a. när det gäller utsläppen av fosfater i Östersjön och i 
Afrika/Sydostasien hjälper vi till med att fasa ut användningen av tungmetaller och 
svårnedbrytbara organiska föroreningar med hjälp av pengar från två privata donatorer.

Håkan Nihlman
Ordförande Håbo Naturskyddsförening


