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Bekymringerne for klimaforandringerne er begyndt at slå bredt igennem.
Millioner af mennesker kræver handling og forandring nu, og alt fra private
borgere til stater kaster sig ind i klimakampen.
Nu vågner verden, og det er vores håb for, at vi kan bremse klimaforandringerne.
Derfor går flere end 1.900 frivillige danskere på gaden fredag d. 6. september for at
dele Verdens Bedste Nyheder-aviser ud for 10. gang over hele landet. Vi skriver om
den nye klimabevægelse, sætter fokus på løsninger og så punkterer vi tre farlige
klimamyter, der kan stå i vejen for behovet for akut og omfattende handling.
”Flere og flere indser, at det er umuligt at lukke øjnene for klimaforandringerne.
Netop derfor er der håb, for så kan vi begynde arbejdet for en klimafremtid.
Verden har før løst globale problemer, og vi kan gøre det igen. Det kræver
vilje, handling og forandringer i vores måde at leve på, men håbet er der, og uden
håb bliver vi passive og paralyserede,” siger Thomas Ravn-Pedersen, direktør for
Verdens Bedste Nyheder.
Her er et kort overblik over myterne i avisen.
Klimamyte 1: Befolkningsvækst er skyld i global opvarmning
I debatten om klimaforandringerne hører man ofte, at man ikke kan bremse klimaforandringerne, før man bremser befolkningstilvæksten i verdens fattige lande.
Men det er en myte, for de mange mennesker i de fattige lande udleder kun meget
lidt drivhusgas i forhold til de rige lande i vesten: Frem til 2011 stod de udviklede
lande for 79 procent af udledningen af drivhusgasser. Og i 2016 udledte
Nordamerika 18 procent af al CO2, men udgjorde kun 5 procent af verdens
befolkning. Omvendt er 16 procent af verdens befolkning afrikanere, men hele
Afrika udledte kun 4 procent af CO2. Samtidig er befolkningstilvæksten ved at
komme under kontrol. De fleste lande i verden får færre og færre børn.
Klimamyte 2: Det er for sent at gøre noget
Det er korrekt, at lige meget, hvad vi gør, slipper vi ikke længere for klimaforandringer. Og når de globale udledninger stadig stiger, bliver det utroligt svært at
nå målet om at holde verdens temperaturstigning til 1,5 grader. Men vi kan stadig
undgå, at temperaturen stiger med de over 2 grader, hvor konsekvenserne
begynder at blive meget alvorlige.
Klimamyte 3: Uden ny teknologi kan vi ikke bekæmpe klimaforandringerne
Det er en myte, der skubber problemerne foran os, at vi bliver nødt til at vente på
ny teknologi, før vi effektivt kan bekæmpe klimaforandringerne. Udfordringen
med at gennemføre den nødvendige og omfattende omstilling til et grønt samfund
er først og fremmest politisk, for vi kender allerede de fleste af de teknologier, der
skal til.
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Verdens Bedste Morgen i tal
Det er 10. gang, at vi afholder den
landsdækkende avisuddeling,
som vi kalder Verdens Bedste
Morgen. I år er der 205 uddelingssteder over hele Danmark,
det højeste antal nogensinde – og
så kan man få avisen i alle Arnold
Buscks 31 butikker i Danmark.
Over 1.900 frivillige deler aviser
ud til danskerne, herunder 5
ministre, 17 folketingsmedlemmer og 10 borgmestre. Blandt de
mange frivillige er også elever,
lærere og medarbejdere fra 45
grundskoler, ungdomsuddannelser og folkehøjskoler, 20 virksomheder og 112 organisationer
over hele landet. Verdens Bedste
Morgen er støttet af Udenrigsministeriet. Realdania har sponsoreret T-shirts og verdensmålsmuleposer til alle vores frivillige,
samt doneret de 120.000 stykker
Anthon Berg-chokolade, vi deler
ud sammen med avisen.
Uddelinger i hele landet
Der er rig mulighed for at besøge
en af de frivillige uddelinger for
billeder eller reportage: Vi har
205 uddelinger fra Hjørring til
Humlebæk og fra Ribe til
Roskilde.
Se kort over alle
uddelingssteder.

