
Till 
Dig som är förtroendevald politiker 
i Luleå kommun

Hej!

Varsågod! - Du har haft lite tur, ett antal invånare i Luleå har velat ge dig en klimat-klapp. 
Boken som du får är alltså ingen julklapp, utan en vänlig klapp på axeln för att vi gemensamt ska få 
igång förändringsarbetet för att befria världen från det akuta hot som klimatförändringarna utgör.

Vi är övertygade att Mark Lynas som plöjt tusentals vetenskapliga artiklar när han skrev sin bok har 
hittat ett sätt att beskriva allvaret i frågan. 
För 251 miljoner år sedan, i den största massutrotningen i Jordens hela historia, utplånades 95% av 
allt liv på Jorden. Den massutrotningen orsakades av en global uppvärmning där temperaturen steg 
med 6 °C. Där har vi bokens titel.
FNs klimatpanel, IPCC, som för någon dag sedan delade Nobels fredspris med Al Gore i Oslo har 
med kraft av 2500 vetenskapsmäns utgått från delvis samma vetenskapliga artiklar som Mark Lynas 
i sin analys av situationen. IPCCs klimatscenarior har ett värsta scenario till år 2100 på 6,4 °C. 
Egentligen behövs det inga fler ord.

Vi inom Naturskyddsföreningen är övertygade om att vi kan vända utvecklingen! 
Var och en av oss är viktig i den processen, men de människor som kan fatta beslut som styr den 
övergripande utvecklingen har större möjlighet än enskilda individer som byter till lågenergilampor 
eller kör mindre bil.
Vi är också övertygade om att den process som måste starta nu inte kommer att vara lätt, alla kom-
mer att få göra uppoffringar och ta åtaganden som vi aldrig tidigare ens drömt om. Trots detta, det 
här måste göras, besluten måste börja fattas nu!

Vi vill önska Dig en riktigt vilsam jul och hoppas verkligen att Du tar dig tid att läsa boken under 
mellandagarna. Vilka nyårslöften som sedan blir avgivna är upp till Dig att bestämma, men vi skulle 
bli förvånade om det inte hade något med naturen, miljön och klimatet att göra!
När Du läst boken så finns ett första val att göra - vårt förslag är att Du låter boken cirkulera vidare 
bland de som inte hade samma tur som Du!
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