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Scenario #1
Din læge fortæller dig:

”Du har højst tre 
måneder tilbage at 
leve i.”



Hvordan har du tiltænkt dig at 
tilbringe dine sidste dage?
• Bliver du sparsommelig med 

udgifterne?
• Begynder du at spise sundere?
• Lægger du dine dårlige vaner på 

hylden?



Næppe – du vil sikkert 
forsøge at få så meget ud 
af din sidste tid som 
muligt



Scenario #2
Din læge fortæller dig:

”Du risikerer at dø om tre måneder, 
hvis du ikke lægger dit liv markant 
om.

Det kræver medicinering,
en ny diæt, mere motion og
et karriereskift at øge
dine odds for overlevelse”



I dette tilfælde vil du 
sandsynligvis tage lægens 
ord til efterretning
– og gøre alt, hvad du kan 
for at forblive i live



Hvad er forskellen på
de to scenarier?



Så længe, vi har håbet,
er vores motivation helt anderledes,

end hvis alt håb dømmes ude



Truslen fra
klimaforandringerne

= samme grundlæggende 
psykologi



Skal menneskeheden 
motiveres til at passe 

bedre på kloden,
fungerer hverken

kolde fakta eller 
dystopiske 

fremtidsscenarier



”Det er 
alligevel 
for sent”

”Så kan vi lige så 
godt få mest muligt 

ud af tilværelsen, 
mens vi kan”



Så længe, der er det mindste håb
• Fokus på, hvordan dette håb kan 

gøres til virkelighed gennem 
konkrete handlinger
• På globalt, nationalt og individuelt

plan



Det vigtigste greb
• De store fortællinger, som taler til 

vores følelser
• Fortællinger, som kan flytte os 

steder hen, som det rent 
rationelle ikke kan
• Hvis videnskabelige fakta

var tilstrækkelige, var de 
dystopiske vinde vendt for længst



Jon Christensen,
Institute of Environment and Sustainability, UCLA
Den mest effektive måde at 
motivere folk på er fortællinger, der 
fungerer på to niveauer:
1) Hvad man konkret kan gøre på 

individuelt niveau
2) Hvordan det individuelle niveau 

sammenkobles med det globale 
niveau



Den allervigtigste fortælling:
Historien om, at det enkelte lille menneske

kan være med til at gøre den helt store forskel



Det er markant bedre, at mange gør
en lille forskel, end at få gør en stor



Det er vigtigt, at fortællingerne 
hverken er for dystopiske
eller komplicerede
– ellers afføder de blot apati



De fortællinger, vi har brug for,
skal fortælles i alle dele af samfundet
• I hjemmet
• I uddannelsessystemet
• I foreningerne
• På arbejdspladsen



Hvis disse fortællinger kommer fra græsrødderne,
vil de have potentiale til at skabe

en lydhørhed og forståelse i det politiske system
– dermed kan de få den gennemslagskraft,

vi ultimativt ønsker



Kunsten og kulturen
spiller en altafgørende rolle:

De store fortællinger skal fortælles af filmskaberne, 
dramatikerne, forfatterne, billedkunstnerne og musikerne



Kunsten og kulturen
appellerer til det 
emotionelle



Thomas Dambo



Greta
Thurnberg



Den gensidige
inspiration er afgørende

– og ikke kun mellem 
enkeltpersoner

Også offentlige
og private virksomheder og
institutioner skal tage et nyt 

bæredygtigt
ansvar



Ikke blot CSR-tiltag, der 
handler om at sætte flueben
– og demonstrere, at man har 
ret til at have god 
samvittighed

I stedet: Nye initiativer,
der tydeliggør, hvordan 
udfordringerne i praksis
kan gribes an



Frem for blot at spille en forestilling om 
klimaforandringerne, så gør hele produktionen 
mere bæredygtig.



Frem for blot at forske i bæredygtighed, så 
optimer samtidig selve måden, som forskningen 
finder sted på.



Frem for blot at begrænse den fabrikslige 
forurening en smule, så fremstil produkter,
der hele vejen fra produktion til
anvendelse understøtter den
bæredygtige udvikling.



I alle tilfælde gælder samme hovedregel
Fortæl historierne om:
• Hvordan udfordringerne gribes an
• Hvordan løsningerne udvikles
• Hvilke resultater, der genereres

Ikke i den hellige selvpromoverings navn
– men for at understøtte
den gensidige inspiration





Det er de store fortællinger og
den gensidige inspiration,
som ultimativt skal sikre,

at udviklingen vendes,
så vores klode også er
beboelig i fremtiden



Tak for i dag.


