
Jorden - Vi måste tänka om
En film om det hållbara samhället

Jorden - Vi måste tänka om är en film som handlar om hur vi måste tänka 
om när det gäller vår förbrukning av jordens resurser.

“I ett idealt samhälle ska det inte finnas avfall. Avfall ska betraktas som en 
källa till resurser.”

Vi får lära oss om grundläggande ekonomiska principer som t.ex. BNP och 
hur de idag inte har ett samband med miljö och naturens resurser. Man 
pratar om en miljöskuld - men vad är egentligen en miljöskuld? 

“Dagens ekonomiska modell är fullständigt ohållbar. Den är ohållbar 
eftersom den inte tar hänsyn till kostnaderna för miljön.”

I dag utvinner vi människor 50% mer av jordens resurser än för 30 år sedan. 
Lantbruk, utvinning av naturtillgångar, transporter, m.m. - ja, hela samhällets 
ekonomiska modell är beroende av olja. Många forskare menar att vi 
redan har nått “peak-oil”. Vissa förutspår en fördubbling av priset på olja 
redan inom 10 år. Vad händer när oljan tar slut, och vad händer innan 
dess? 

Den här filmen visar på problem och utmaningar men visar också på 
lösningar genom förändring av vårt sätt att leva och hur vi hanterar 
naturresurser.

En film som översiktligt tittar närmare på världens energi och
råvarubehov. Vissa forskare menar att år 2030 krävs det två jord-
klot för att vidmakthålla vår nuvarande livsstil. Vad kan vi göra för 
att vända utvecklingen? 

SAGT OM FILMEN VID PREMIÄREN

“Jag lärde mig sig så mycket 
genom filmen som jag inte hade 
en aning om.”

“En bra balans mellan beskrivning 
av miljöproblemen och förslag på 
lösningar.”

“Filmen var svår att se bitvis... men 
mot slutet ser man också hur vi 
kan göra annorlunda vilket gör 
det till en film som inger hopp om 
framtiden.”
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