Vårt upprop
Vi som undertecknar detta upprop är oroade av den
globala uppvärmningen. Det som förenar oss är två saker.
Det ena är att vi tillhör den rika delen av världens befolkning.
Det andra är att vi är beredda att acceptera politiska beslut som
kan leda till lägre privat konsumtionsnivå och till en förändrad
livsstil, till exempel när det gäller transporter och matvanor.
Detta under förutsättningen att resultatet av förändringarna
kommer de människor tillgodo som riskerar att drabbas hårdast
av den globala uppvärmningen – redan fattiga människor i vår
nuvarande värld samt kommande generationer.
Vi tror inte att ett samhälle med förändrad livsstil behöver
bli sämre för oss medborgare. Inte om det förenas med minskade orättvisor inom landet. Däremot kan stora orättvisor inom
den rika världens länder skapa svårigheter för en bred acceptans
för en radikalare klimatpolitik.
Vi tror att det kan vara bättre att leva i ett hållbart samhälle som präglas av ett mer etiskt tänkande och som är
mer inriktat på kvalitet än på kvantitet. Det som gör oss
beredda att ändra livsstil är dock inte grundat på tron att vi
själva därmed ska få det bättre. Istället handlar det om omtanke
om de människor som riskerar att drabbas värst av den globala
uppvärmningens konsekvenser; såsom ökad fattigdom, svält och
död.
Vi vill inte tyngas ner av samvetskval för att åtgärder
som skulle kunna minska Sveriges bidrag till den globala
uppvärmningen inte genomförs på grund av vår egen
bekvämlighet och rädsla för förändringar. Istället vill vi att
Sverige ska präglas av en livsstil som är moraliskt försvarbar ur
ett klimatperspektiv – att vi får en hållbar livsstil som vi kan vara
stolta över – och som kan inspirera andra länder till efterföljd.

Dessutom kommer klimatförändringarna att leda till svåra
påfrestningar på världsekonomin när de väl har uppstått.
Det gör att vi förmodligen har att välja mellan att arbeta förebyggande, och därmed på ett planerat sätt ändra vår konsumtionsnivå, eller påtvingas förändringar av vår konsumtion på ett
oplanerat och okontrollerat sätt.
Därför har vi en uppmaning till samtliga politiska partier:
besluta om så radikala åtgärder att Sverige inte bidrar till utsläpp
som fortsätter att driva upp jordens medeltemperatur på det sätt
som forskarna varnar för – och det gäller även om åtgärderna
leder till lägre konsumtionsnivå och till förändringar av den
nuvarande livsstilen i Sverige.
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