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Hej!

J

ag heter Nanny-Maja och skriver till dig som människa, från mig
som människa. För det här handlar om oss. Med ”det här” menar
jag tillståndet i världen, tillståndet med naturen, tillståndet med klimatet, tillståndet med oss, oss människor.
Vi lever i bubblor
Jag tycker att det känns som att vi går runt och lever våra liv i omedvetna bubblor.
Farliga, omedvetna bubblor, som kommer att bli vår undergång om vi inte vaknar upp och
reflekterar över våra handlingar och vår livsstil. Du kanske tycker att jag överdriver,
men det är faktiskt så det känns. Som att vi omedvetet håller på att äta upp och konsumera oss själva, varandra och allting runt omkring oss. Detta är ingenting jag har lust
att tillåta så därför började jag för två år sedan att lära mig om miljöfrågor, medveten
konsumtion, fattigdom och hållbar utveckling.
Det var dock skittråkigt och jag höll på att kvävas av all statistik och alla siffror men
tyckte fortfarande att det var så sjukt viktiga frågor, eftersom de berör varenda en
av oss, vare sig vi är intresserade eller inte. Jag fortsatte att lära mig mer om de här
ämnena, men försökte göra allting så enkelt och roligt som möjligt. Eftersom de här frågorna är så otroligt viktiga måste det vara roligt och intressant att lära sig om dem!
Jag skrev en bok
Det slutade med att jag skrev en bok och började hålla föreläsningar om medveten konsumtion och vår kraft att påverka till och med som enskilda, små individer. Jag har lärt
mig någonting nytt varje gång jag haft en föreläsning, både trevliga och otrevliga saker.
Något som berört mig väldigt mycket är att de flesta ungdomar jag mött (vilket är väldigt många) är rädda och oroliga för vad som håller på att hända med vårt klimat.
Kommer jorden att gå under?
Ganska tidigt under hösten höll jag en föreläsning för en åk 5:a. Jag frågade eleverna
i klassen vad de tänkte och kände när de hörde om klimatförändringarna. Då var det en
10-årig pojke som räckte upp handen och sa ”Ja, men jorden kommer ju att gå under”
och han lät helt övertygad om detta. Jag blev rätt förskräckt och kände att okej om
man är 80 år och snart ska dö, då kan man väl gå runt och tro att jorden ska gå under,
men är man tio år, eller 20 år som jag, då är det inte världens mest positiva framtidssyn
att gå runt och tro att jorden ska gå under.
Jorden kommer heller inte att gå under, även om det blir istid eller om vi plötsligt
kan odla bananer i Sverige så kommer ju jorden att stå kvar, vi kommer dock att få en
del problem. För blir det istid i Sverige så måste vi flytta ner till Afrika, Sydamerika
eller Asien och kan vi plötsligt odla bananer i Sverige så blir det kanske öken i Spanien
också måste alla spanjorer flytta till Sverige och då blir det rätt trångt i Sverige.
Jorden har ju klarat värme och kyla förut, men vi människor kommer inte att göra
det. Om vi inte kommer på hur vi ska kunna överleva i öken eller istid. Fast det ska vi
inte behöva komma på för vi kommer att fixa det här, vi har fortfarande tid att ställa
saker och ting till rätta igen.

Vad gör jag själv?
När jag först började lära mig om detta så blev jag rätt ofta väldigt arg. Jag var arg
och frustrerad på alla som inte brydde sig. Men ganska snabbt började jag fundera
på vad jag gjorde själv för någonting. För det är en väldigt viktig del när det handlar
om Hållbar utveckling, att verkligen göra någonting och inte gå runt och bara tycka en
massa saker.
Jag märker mer och mer att det handlar om att agera och göra någonting även om
det är något ganska litet som att köpa en ekologisk banan eller släcka en lampa. Det
viktiga är att vara medveten om sina handlingar, ta hänsyn och visa respekt för naturen,
mig själv och andra människor.
Varje dag kommer jag på hur enkelt det här egentligen är. Det handlar bara om att
ta hand om allting runt omkring oss. Någonstans har vi som råkat krångla till det med
t.ex. krig och miljöförstöring. Nu är det bäst vi inser vad vi ställt till med och se till att
göra det enkelt och riktigt igen istället. Här nedanför är några meningar som jag brukar
tänka på och försöka leva efter:
Betydelsen av att ifrågasätta och bli medveten om vad jag gör och
hur naturen och andra människor påverkas av mina handlingar. Att
verkligen agera och inte känna mig liten och obetydelsefull utan
förstå min betydelse i världen och medvetet handla med insikten att
förändra och påverka världen till det bättre. Jag påverkar bäst och
ärligast genom att själv börja leva medvetet och utifrån det inspirera
andra med mig själv.
Earth Hour, då samlar jag ett gäng av mina vänner
Den 28 mars 2009 är det Earth Hour, då tänker jag samla ihop ett gäng av mina vänner, tända ljus och släcka ner alla lysen under en timme på kvällen och prata om mysiga,
viktiga och kärleksfulla saker. Att släcka ner som en symbolisk inspirerande handling för
världens fortsatta klimatarbete. En symbolisk handling för vår framtid som glada, friska
människor på den här jorden. En symbolisk handling för allt som växer och strosar runt
på denna grymt häftiga plats.
Nu vill jag att du skriver!
Nu har jag tjatat väldigt mycket om mig själv. Tack för att jag har fått skriva ur mig
mina tankar till dig. Jag skulle vilja veta vad du känner att du kan och vill göra för att
bevara denna fantasiska plats vi lever på som den är? Har du några bra idéer eller planer för Earth Hour?
Jag är också nyfiken på hur din drömbild av världen ser ut? Vilka varelser lever där, om
det nu lever några varelser där? Hur mår dom? Hur ser naturen ut? Finns det ens någon
natur? Och varför ser din drömbild av världen ut just så som den gör?
Jag ser fram emot ett svar.
Ta hand om dig och ha det jättebra!
Kramar och goda, glada hälsningar

/Nanny-Maja

