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Hur ska vi tala med barnen
om klimatförändringarna?
Barnens ålder har betydelse. Med barn yngre
än skolåldern behöver vi inte ta upp frågan
om de inte själva har funderingar. Men från
att barnen börjar skolan, och kanske främst
från tio år och uppåt, kan vi prata med dem
om klimatet. Det första vi bör göra är att utforska vad barnen själva vet, vad de hört och
vad de funderar kring. Sedan måste vi som
föräldrar också själva ta reda på hur klimatförändringarna fungerar och varför de innebär ett hot. Vi behöver ha på fötterna för att
kunna förklara för våra barn, och eftersom
klimathotet lätt blir abstrakt och på det sättet väldigt läskigt, är det bra om vi själva kan
tillräckligt mycket för att förklara på ett bra
sätt.
Nästa steg är att inte förminska barnens
oro eftersom den faktiskt är befogad, men
inte heller stanna i oron. Lugna barnen med
att det här är en fråga som jättemånga
människor jobbar med, att forskare har koll
på vad vi måste göra och att nu är det vår
uppgift att lyssna på deras råd och göra som
de säger. Förklara gärna också att vi kan
kontakta politiker och företag och uppmana
dem att agera.
Och slutligen är modellinlärning förstås
viktigt. Vi riskerar att späda på barnens oro
om vi själva fortsätter att leva ohållbart. Visa
att er familj gör förändringar, att ni följer
forskarnas råd och att ni fortsätter att ha
det bra ändå!

Visste du att …
Money-win!
Spara på klimatet,
sopberget och fyll
samtidigt hålet i plånboken: potträna!

… ett svenskt barn beräknas
vila rumpan i hela 5 000 engångsblöjor under blöjperioden.
Idag är visserligen många blöjor
Svanenmärkta, men de innehåller
likväl plaster, som oftast är
baserade på olja. Dagens blöjor
är dessutom så effektiva att
potträningen skjuts längre och
längre fram i tiden, vilket innebär
ännu fler blöjor.

5 goda föräldravanor
 

→ Snacka med övriga föräldrar och
enas om sunda kalas- och presentvanor.

→ Skapa förutsättningar för ärv/
byt/lån/köp på förskolan/skolan.
Föreslå facebookgrupp, skänkeslåda
eller mejltråd där en kan efterlysa
och erbjuda skridskor i storlek 28 och
lucialinne i storlek 140.

→ Ge ditt barn rimliga matvanor.
Klimatforskarna rekommenderar
mindre än 100 gram kött i veckan,
vilket blir en baggis för de som lär
sig äta mycket vego och fisk redan
som barn.
→ Har barnet sparkonto? Se till att
pengarna är vettigt investerade.
→ Lev som du lär. Barn gör som vi gör,
inte som vi säger.
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GÖR SKILLNAD!

BARNEN
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