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Vores største problem i dag er ikke en manglende bevidsthed omkring faren ved den globale opvarmning.
Problemet er snarere, at vi som individer har så umådelig svært ved at se, hvordan vi skal omsætte denne
viden til handling. Paulus’ berømte sentens: ”Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg

ikke vil, det gør jeg” er blevet sand på et plan, vi ikke hidtil har forestillet os. 

Klimabevidsthedens barrierer handler om denne nye magtesløshed og peger på, hvad vi hver især kan gøre
ved den. Bogen koncentrerer sig om to typer af barrierer: de erkendelsesmæssige barrierer (vi kan hverken se
eller mærke den globale opvarmning; vi må stole på forskerne) og de ideologiske eller psykiske barrierer, som

blokerer vores handlinger og optræder under tre former: ´Skæbnetroen´ der er et negativt menneskesyn
udtrykt i en mistillid til politiske beslutninger og styringsinstrumenter; ´ubetydelighedskomplekset,´ som

udtrykker usikkerhed om egen indsats – og ikke mindst kortsynetheden, som er udtryk for en fortrængning af
fremtidens trusler.
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