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KLIMAANGST?

”Det her er helt forkert. Jeg burde ikke være her. Jeg burde være i
skole på et andet kontinent. Alligevel kommer I til os unge for at
finde håb. Hvor vover I?” Stemmen knækker, hun holder en pause
og fortsætter: ”I har stjålet mine drømme og min barndom med jeres tomme ord. Og alligevel er jeg en af de heldige. Folk lider. Folk
dør. Vores økosystemer kollapser. Vi er i begyndelsen af en masseudslettelse.” De dystre ord, som er gået verden rundt, kommer fra
den 16-årige svenske miljøaktivist Greta Thunberg, som sidste år
holdt åbningstalen ved FN’s klimatopmøde i New York, hvor verdens
stats- og erhvervsledere var samlet for at diskutere klimaforandringer. Greta er ikke alene blevet et kæmpeforbillede, fordi hun har vist,
at børn og unge, som på lang sigt kommer til at leve med klimaforandringerne, har en vigtig stemme i klimadebatten. Samtidig har
hun – paradoksalt nok – måske også været med til at give næring til
den klimaangst, som især har spredt sig blandt børn og unge inden
for de seneste år.

Når det kommer helt tæt på
I november 2018 udgav Unicef rapporten The Europe Kids Want,
der konkluderer, at klimaforandringer kommer ind på en tredjeplads over de emner, der bekymrer europæiske børn og unge allermest. Hos psykologerne Johansen og Kristoffersen oplever man
også en stigning i antallet af henvendelser fra klimaangste danskere, og det er især de yngre, der har det svært: ”Det er oftest de unge
voksne i aldersgruppen 20-35 år, der henvender sig, ligesom vi også
bliver kontaktet af forældre, der henvender sig på vegne af deres
teenagebørn,” siger psykolog og partner Eivind Harbeck Johansen
fra psykologerne Johansen og Kristoffersen. Men hvad er det egentlig, vi er så bekymrede for? Ifølge Eivind Harbeck Johansen er man

som klimaangst bekymret for, hvad klimaforandringerne betyder
for en selv og ens nærmeste: ”Jeg hører ofte klienter sige, at de er
bange for, at Jorden går under, eller at det liv, vi kender, med dets
bekvemmeligheder og samfundsstrukturer, går i opløsning. Vi har
i mange år hørt om naturkatastrofer såsom tørke i Afrika, men når
det kommer helt tæt på, reagerer vi. Inden for de seneste år har vi
jo kunnet mærke klimaforandringerne på egen krop, fordi temperaturen er steget, det regner mere, og sneen udebliver,” siger han
og fortsætter: ”De unge voksne, som er i etableringsfasen, er især
bekymrede for, hvad det er for en verden, de sætter børn i, og hvad
der kommer til at ske med deres partner. Han understreger samtidig, at klimaangst ikke er en selvstændig diagnose: ”Klimaangst er
et relativt nyt fænomen, og da der endnu ikke er opsat kriterier for,
hvor grænsen går mellem almindelig klimabekymring og sygelig
klimaangst, er det svært at sætte tal på forekomsten. Sygelig klimaangst vil uanset hvad klassificeres som en del af en anden psykisk
lidelse, fx depression, OCD eller generaliseret angst, idet der endnu
ikke er foretaget nok undersøgelser til evt. at gøre klimaangst til en
selvstændig diagnose.”

Mediernes dækning skaber angst
At vi pludselig taler om klimaangst, hænger uløseligt sammen med
mediernes massive dækning af klimaforandringerne. Det er stort
set umuligt at orientere sig i nyhedsstrømmen uden at høre om
klimaet og ikke mindst, hvad vi skal gøre for at nedbringe vores
CO2-aftryk. Skovbrande hærger rundt omkring i verden, Antarktis
smelter, biodiversiteten er under ekstremt pres, i Danmark skal vi
snart skifte de forede vinterstøvler ud med gummistøvler, fordi
temperaturen stiger, og det regner mere. Svenskerne har opfundet
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Det massive fokus på klimaforandringer og uigennemskuelige CO2-beregninger
har skabt en generation af klimabekymrede unge. Men hvad er det, vi er så
bange for, og hvordan kommer vi ud af angsten? Vores bæredygtighedsjournalist
Louise Nyboe Andersen ser nærmere på det nye fænomen klimaangst.
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HAR DU
KLIMAANGST?
Plagsomme og angstprovokerende
tanker omkring klimaet og klimaforandringer
Tankerne er indtrængende og også
til stede, når de ikke er ønsket
Fokus på de mest katastrofale klimakonsekvenser, som ligger langt frem i tid
En bekymring for, hvad
klimaforandringerne vil betyde for os
som individer og art, hvilket fører til en
oplevelse af håbløshed, pessimisme, intens
frygt eller handlingslammelse
Drastisk adfærdsændring: Fx ved
helt at undgå madspild, kød, forbrug
af plastik eller flytransport
Svært at finde glæde i tidligere
lystbetonede aktiviteter
Kilde: Psykologerne Johansen og Kristoffersen
*Danske tomater og agurker udleder i gennemsnit
0,08 kilo CO2 pr. 100 gram. Udenlandske har en
udledning på 0,06 kilo, hvilket især skyldes, at der
bruges kunstigt lys og opvarmning i store dele af den
danske grøntsags-produktion en del af året
(kilde: Samvirke januar 2020).

ordet flyskam, som har bredt sig som en – ja – steppebrand. Vi skal
smage en ekstra gang på mælken for at undgå madspild, minimere
vores indtag af kød, købe dansk producerede fødevarer (eller skal vi?
Læs med længere nede), så transporten ikke giver bagslag på CO2kontoen, og hvis en café har plastiksugerør, har den virkelig dårlig
klimakarma (Europa-Parlamentet forbyder engangsplast fra 2021). Jo,
medierne er med til at gøre os klogere på hele klima-debatten, men
er også med til at forvirre os. Hvem husker ikke den mangelfulde undersøgelse fra Miljøstyrelsen, der konkluderede, at en stofpose først
var bedre for miljøet end en plastikpose, når den var blevet brugt
7.100 gange, eller at noget af det plast, vi så omhyggeligt sorterer,
måske havner i Malaysia eller Indonesien, hvis det fx er plastik blandet af forskellige typer, som er sværere at genanvende (Videnskab.
dk). Eivind Harbeck Johansen er ikke i tvivl om, at mediernes dækning har været med til at skabe klimaangst: ”Det er selvfølgelig godt,
at medierne tager klimaet op til debat, så vi gør en aktiv indsats for at
leve mere miljøbevidst. Omvendt kan den massive nyhedsdækning
virke selvforstærkende på nogen, så det ender i klimaangst. Mange
klimaangste oplever en følelse af at være låst fast, fordi de ikke føler,
at de kan rykke noget alene, og at det i stedet kræver store politiske tiltag, som de ikke har indflydelse på. Det er på ingen måde en
konstruktiv tilstand. Vil man ud af sin klimaangst, må man handle.”
”Men”, tilføjer han, ”man skal være bevidst om, hvad der rent faktisk
kan gøre en forskel for klimaet. Ingen af os er overmennesker, og det
er nødvendigt at sætte en bagatelgrænse for sig selv. At beslutte sig
for, at alle ens aktiviteter skal have et klimaaftryk på nul, giver ingen
mening i det samfund, vi lever i. Hvis man stiller urealistiske krav til
sig selv, vil man opleve endnu mere håbløshed og miste overblikket
over det, som reelt set kunne gøre en forskel.”

Gør en klimaforskel
Men hvordan er det så lige, at vi hver især kan gøre en reel klimaforskel? Som almindelig forbruger er det stort set umuligt at finde hoved
og hale i de mange CO2-nedbringende anbefalinger understøttet af
utallige undersøgelser og indviklede statistikker. Ifølge Kirsten Halsnæs, professor i klima og økonomi ved DTU og medforfatter til flere
af FN’s klimarapporter, er det bedste, vi kan gøre, at spare på energien: ”Den største kilde til CO2-udledning er kul, olie og gas. Al forskning viser, at det virkelig kan betale sig at spare på vores bygningsopvarmning og sørge for at isolere vores huse ordentligt. Samtidig er
der også rigtig meget at hente, hvis vi sparer på vores elforbrug, hvor
vi især skal gå efter lavenergipærer og A-mærkede husholdningsprodukter (husk også at lade hårtørreren ligge! red.). Og så er der hele
transportsektoren. Her er der også meget at hente, hvis vi tager offentlig transport eller, endnu bedre, cykler frem for at køre i bil. Hvis
man absolut vil tage bilen, skal man sørge for at skifte sin gamle bil
ud med en, som bruger mindre brændstof. Paradoksalt nok har man
ændret på afgiftssystemet, så det er blevet billigere at køre rundt i
de store biler, som forurener mere. Det skal naturligvis laves om, så
det bliver mere attraktivt at købe en mindre bil, som bruger mindre
brændstof.” Hun fortsætter: ”Endelig batter det også at forsøge at reducere madspild, som ifølge FN’s Levnedsmiddel og Landbrugsorganisation FAO er verdens tredjestørste CO2-synder. Hvert år smider
vi danskere 700.000 ton mad ud, som kunne være spist, hvoraf de
danske husholdninger står for 260.000 ton,” siger hun og refererer
til organisationen Stop Spild Af Mad. Men hvad med hele modeindustrien, som jo som bekendt også er en stor CO2-synder – hvordan kan vi som enkeltpersoner agere mest klimavenligt her? ”Vi kan
jo starte med at forbruge mindre, men helt overordnet mener jeg, at
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vi skal sikre, at virksomhederne producerer mere bæredygtigt,” siger
Kirsten Halsnæs. Heldigvis er virksomhederne for alvor ved at vågne
op til dåd – ved World Economic Forum i Davos var der fx bred enighed blandt topcheferne for de globale virksomheder om, at de skal
sætte ind for at leve op til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
samt leve op til målene i FN’s klimaaftale.

Myter med mere
At forsøge at leve klimavenligt kræver til tider forholdsvis stor viden, og når man så tror, at man har styr på fakta, viser det sig, at
det forholder sig stik modsat. Ja, klima er komplekst, og Kirsten er
da også klar til at aflive en klimamyte: ”Det her med, at det altid
er mest klimavenligt at købe danske fødevarer, holder ikke. Lad os
tage en dansk tomat. I vinterhalvåret er den blevet til i et drivhus,
som er opvarmet og benytter sig af kunstigt lys. I dette tilfælde kan
det rent CO2-mæssigt bedre betale sig at købe en tomat, som er frilandsdyrket i Spanien og transporteret til Danmark med lastbil – og
så smager den spanske tomat også bedre. Det er altså sæsonen, der
afgør, hvilke grøntsager der er mindst klimabelastende. Som målestok er det bedst at købe fødevarer, der er produceret lokalt og efter
årstiden,” siger hun og tager hul på et emne, som optager de fleste:
flyskam: ”Faktisk synes jeg, at det er ærgerligt, at det nu er forbundet med skam at flyve. Hvis vi ikke har samkvem med andre nationer, er det svært at løse de store klimaudfordringer. Tag fx Thailand,
som er dybt afhængig af turisme. Hvis vi alle sammen stopper med
at flyve til Thailand, hvordan skal de så finansiere en bæredygtig
omstilling? Lidt groft sagt: ingen turisme, ingen penge, ingen miljøvenlig teknologi til fx at udvikle miljøvenlige flybrændstoffer.”
”Det er vigtigt, at vi ikke opbygger en hysterisk angst for klima-

forandringerne.” En ting er, hvad vi hver især kan gøre for at nedbringe vores CO2-aftryk. En anden er de helt store linjer, for der
hersker efterhånden bred enighed om, at der skal politisk indblanding og samarbejde til på tværs af lande, hvis vi for alvor skal nedbringe vores CO2-aftryk. Kirsten Halsnæs er enig: ”Hvis vi skal
nedbringe vores CO2-aftryk, så det virkelig batter, er det helt afgørende at samarbejde på internationalt plan. Samtidig skal vi kigge
på den vedvarende energi, som endnu ikke er implementeret i voldsomt CO2-udledende lande som Kina og Indien, og så skal vi se at
få lukket de kul-, gas- og kraftværker, som findes rundtom i verden.
Endelig er det interessant at se nærmere på grønne obligationer og
investeringer og gøre det attraktivt for virksomhederne at agere
mere grønt. Heldigvis oplever vi, at forbrugerne i stigende grad
efterspørger dette.”

Går Jorden under?
Tilbage til Greta Thunberg og åbningstalen ved FN’s klimatopmøde
i New York, hvor hun proklamerede, at ”vi er i begyndelsen af en
masseudslettelse.” Greta er langtfra den eneste, der er bange for Jordens undergang. Ifølge en undersøgelse foretaget af Megafon i 2018
frygter en ud af seks danskere, at klimaforandringerne har udryddet
menneskeheden om 100 år. Hvor bekymrede skal vi være for klimaforandringerne set med klimaforskerbriller: ”Det er vigtigt, at vi ikke
opbygger en hysterisk angst for klimaforandringerne. Det fører bare
til, at vi ikke foretager os noget. I stedet er det vigtigt, at vi tager
hånd om klimaet nu. Der er altså ingen grund til at tale om masseudslettelse. Det er helt ude af proportioner,” siger Kirsten Halsnæs
og fortsætter: ”Men vi må gerne have lidt klimaangst, som får os til
at handle.”
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