
Vi har släppt ut luf
ten ur ett eller fle

ra däck på din

stadsjeep. Ta det in
te personligt. Det ä

r din stadsjeep vi

inte gillar. Du är s
äkert själv medveten

 om hur mycket bensi
n

den drar så det behö
ver vi inte berätta 

för dig. Men det du

antingen inte vet, e
ller struntar i, är 

att all den bensin s
om

du förbränner för at
t köra runt din stad

sjeep på stans gator

får förödande konsek
venser för andra.

Forskarna är fullstä
ndigt klara på att v

i är mycket nära att

driva klimatförändri
ngarna in i en skena

nde och ohejdbar fas
.

När glaciärerna smäl
ter försvinner folks

 tillgång till vatte
n.

När öknarna breder u
t sig rycks möjlighe

ten att odla mat bor
t.

Och när havet stiger
 hamnar människors h

us under vatten.

Resultat: Miljarder 
människor kommer att

 tvingas flytta, mån
ga

kommer att dö. Redan
 i dag beräknas 160 

000 människor dö var
je

år på grund av klima
tförändringarna, enl

igt FN-organet WHO.

Som välbärgad svensk
 kommer du att klara

 dig längre än de

flesta, de som drabb
as hårdast och först

 är människor i

fattiga länder, men 
i slutändan kommer e

tt klimatkaos att

drabba alla – fattig
 som rik.

Detta behöver inte h
ända om vi kraftigt 

skär ner våra

koldioxidutsläpp. Nu
. Inte i morgon. Där

för har vi

oskadliggjort din st
adsjeep genom att tö

mma däcken på luft.

Eftersom du bor i en
 stad med väl utbygg

d

kollektivtrafik komm
er du inte att ha nå

gra

problem att ta dig d
it du ska utan din

stadsjeep.

/ Asfaltsdjungelns i
ndianer

asfaltsdjungelnsindi
aner.wordpress.com

ps. Kör du på etanol
? Det är inget bra a

lternativ.

Läs mer på vår sajt.

Din stadsjeep döda
r
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