Skal vi tage hensyn til dem, der
lever om 200 år – og hvad ville
vi tænke om vores forfædre,
hvis de havde efterladt os en
klode med dårligere livsbetingelser?

Betyder det noget for vores
syn på den fjerne fremtid, at
Gud er verdens skaber – og
hvorfor/hvorfor ikke er religion relevant i den forbindelse?

Det lange perspektiv

Det lange perspektiv

Er det rimeligt og i orden, at
der kommer kemiske stoffer
i naturen, som naturen aldrig
selv ville kunne lave? (begrund
dit svar).

Kristendommen siger, at Gud
skaber verden af kærlighed. Betyder det, at man som kristen
har pligt til at passe på den?
(begrund dit svar)

Det lange perspektiv

Det korte perspektiv

Kan man smide sit affald i naturen og stadigvæk sige, at man
respekterer den og Gud, der
har skabt den? (begrund dit
svar).

Betyder det noget for os, at naturen ser smuk og naturlig ud
– og betyder det noget, om ens
egen krop ser smuk og naturlig
ud?

Det korte perspektiv

Det korte perspektiv

Gennem udviklingshistorien
har mange dyr lidt, og mange
arter er uddøde, længe før
mennesket blev til. Eksempelvis begyndte der først at
komme mange pattedyr, efter
dinosaurusserne var uddøde.
Er det udtryk for, at Gud ikke
har elsket dyrene, eller er der
mere at sige? I så fald, hvad?
Dyrenes perspektiv

Meget af det affald, der smides
i naturen, er farligt eller dødsensfarligt for mange dyr.
a. Er det i orden, at mus, pindsvin, ræve, hjorte og mange
andre dyr af alle slags og størrelser skal lide og dø en smertefuld død, fordi folk smider
deres affald i naturen?
b. Er det vigtigt for naturens
sundhed og bæredygtighed,
at dyrene fra de mindste til de
største er sunde og raske? (begrund dit svar).
Dyrenes perspektiv
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Hvordan kan man få folk til at
lade være med at smide deres
affald i naturen?
Dyrenes perspektiv

Forestil dig, at du er Danmarks
miljøminister og har 1.000 kr.
til at passe på naturen (i virkeligheden er beløbet meget
større). Hvor stor en del af de
1.000 kr. synes du, der skal
bruges på at bekæmpe affald i
naturen? (begrund dit svar).
Det økonomiske perspektiv

Ingen der vil passe på naturen,
kan se bort fra økonomien –
heller ikke når man vil passe
på naturen, fordi man tror på
Gud.
a. Nævn et eksempel, hvor det
koster penge at sørge for, at
naturen trives og har det godt,
men hvor man havde kunnet spare de penge, hvis man
mente, naturen var ligegyldig.
b. Nævn også et eksempel,
hvor man ligefrem kan tjene
penge ved at gøre noget, der
er udtryk for kærlighed til og
respekt for den natur, som Gud
har skabt.

Der er penge i affald, både for
brugeren (fordi der er pant
på mange flasker og dåser),
og fordi mange materialer kan
genbruges. Desuden koster affald i naturen penge, fordi det
forringer naturens værdi, og
fordi det koster penge, hvis og
når der skal ryddes op.
Forestil dig, at du har 100 kr.
Hvor mange kroner ud af 100
vil du give, for at der ikke blev
kastet affald i naturen (dvs.
hvor mange kroner ud af 100
ville du give for en natur uden
menneskers affald)? (begrund
dit svar).

Det økonomiske perspektiv
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Det økonomiske perspektiv

