
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi lever på klods 
af professor i bæredygtighed, Lone Kørnøv, aalborg 
 
”Det er den største fejltagelse at ikke gøre noget, fordi du kun gør lidt. Gør 
hvad du kan” (Sidney Smith) 
 
Den 2. August 2017 er Earth Overshoot Day, datoen hvor vi har brugt mere fra 
naturen end vores planet kan forny gennem hele året. Vi bruger flere økologiske 
ressourcer og tjenester, end naturen kan regenerere gennem overfiskning, 
rydning af skov og udledning af mere drivhusgas i atmosfæren end skovene kan 
optage. Og skulle samtlige 7,5 milliard mennesker på kloden leve, som vi gør i 
Danmark, ville vi have brug for 3 kloder!  
 
Selvom vi accepterer, at vi har noget at tilbyde og vi kan gøre en forskel for en 
mere bæredygtig verden, ved alle, at ændringer er vanskelige. Det synes at 
være vores menneskelige natur at modstå forandring, og i stedet søge det 
velkendte og fokusere på, at forandring er lig med tab. Så et godt 
udgangspunkt kan være at fokusere på, hvad fordelene ved forandring kan 
være. Følelse af mening og formål i livet? Større livstilfredshed? Bedre 
sundhed? At gøre forskel? 
 
Uanset hvem vi er, vores alder og rolle i samfundet, de beslutninger vi træffer 
og de handlinger vi udfører påvirker ikke kun os, de har indflydelse på resten af 
verden. Nogle gange på måder, vi er helt uvidende om. Nogle gange positivt – 
nogle gange negativt. Bevidst eller ubevidst påvirker vi andre ved at inspirere, 
støtte, uddanne, lede, mobilisere, tilskynde eller hæmme dem som følge af, 
hvad vi siger og gør.  
 
Men er det muligt for én person at gøre en forskel? 
 
Ja – og store sociale ændringer – kvinde- og borgerrettighedsbevægelsen, 
fødslen af økologi, udvikling af vindkraft – alle begyndte med offentlighedens 
bevidsthed og engagement. Og uanset arten af vores bæredygtighedsknibe er 
der grunde til at være positiv omkring fremtiden. Viden om de menneskelige 
påvirkninger på miljøet har aldrig været større, og institutioner, regeringer, og 
virksomheder tager situationen mere seriøst. Hver gang du og jeg gør noget for 
at mindske påvirkninger for noget eller noget, hver gang vi handler for at 
reducere forureningen og brug af ressourcer i stedet for øge, har vi en positiv 
indvirkning på verden. 
 
En bæredygtig fremtid er indenfor rækkevidde, så lad os udforske løsninger 
som mere vedvarende energi, mindre madspild, øget genbrug…. 
 
Hvordan vil du flytte datoen for the Earth Overshoot Day? 


