matlag för klimaträttvisa

inledning
det blir alltmer uppenbart att vi människor utsätter jorden för så allvarliga påfrestningar att det hotar kommande generationers livsmöjligheter. Klimatförändringarna är inte rättvisa och det är en utmaning som
berör oss alla. De som bidrar minst till klimatförändringarna är de som
drabbas hårdast. Därför måste lösningarna på klimatkrisen innebära att
de rika länderna som släppt ut mest genom historien går före i klimatomställningen, och de fattiga länderna får omfattande ekonomiskt stöd
– det krävs klimaträttvisa.
Det är lätt att känna sig maktlös och förlora hoppet inför den globala
miljöförstöringen. Det är inte konstigt om man är orolig, tvivlar och får
lust att strunta i alltihop. Samtidigt är det vi människor som genom våra
val i livet påverkar miljön varje dag. Vi behöver vara medvetna om att
det vi gör faktiskt spelar roll. Det vi gör i vår vardag påverkar klimatutsläppen, men lika viktigt är det att framföra våra åsikter till politiker
och beslutsfattare. Bara om det finns ett opinionstryck kommer politiker
och makthavare att ta sitt ansvar och föra en politik som främjar klimaträttvisa och en omställning till en hållbar förändring. Vi kan alla vara en
del av lösningen.
”Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad
han har och bedöms inte efter vad han inte har.” 2 KOR 8:12
Det här materialet vill ge tips och inspirera till en hållbar förändring
samtidigt som vi gör något konkret tillsammans; vi lagar och äter klimatsmart mat. Mat är ett område där det finns stora möjligheter att göra
skillnad. Du kan faktiskt halvera din klimatpåverkan genom klimatsmarta val av mat.
Genom att förändra vanor och bli mer medvetna i dagliga beslut kan vi
leva på ett sätt som gör det möjligt för kommande generationer, både här
och i andra delar av världen, att få ett gott liv. Varje dag gör miljoner
människor något för miljön och försöker leva hållbart. Som kyrka och
som kristna kan vi inte stå bredvid och se på. Tron måste bli till handling,
hoppet ska bära oss och vårt uppdrag är kärlek till allt skapat.

världenskurs 2

det här är
Matlag för klimaträttvisa,
ett studiecirkelsmaterial
anpassat för att användas tillsammans med webbverktyget på
www.svenskakyrkan.se/klimatrattvisa.
Som bilaga till materialet finns en
receptsamling med klimatsmarta,
säsongsbaserade recept. Bilda ett
matlag med vänner och (o)bekanta
och låt era tankar, idéer och erfarenheter stimulera varandras strävan
efter en hållbar livsstil.

Redaktion:
Katharina Persson
Karin Lawenius
Alexander Sjöberg
Gunnel Axelsson-Nycander
Celina Falk

Detta material är helt eller delvis
finansierat av Sida, styrelsen för
Internationellt Utvecklingssamarbete. Sida delar inte nödvändigtvis de
åsikter som här framförs. Ansvaret för
innehållet är uteslutande författarens.
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Hur fungerar det?
Matlag för klimaträttvisa är en studiehandledning som tagits fram i samarbete med Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Sensus studieförbund. Materialet innehåller förslag på upplägg av en studiecirkel med sex
träffar där man tillsammans lagar klimatsmart mat och samtalar kring
hur man kan leva mer hållbart. Tanken är att lyfta upp positiva exempel
och inspirera varandra till förändring men även stödja varandra när utmaningarna känns för tunga. Matlag för klimaträttvisa vill bidra till ett
utbyte av erfarenheter kring hur vi konkret kan förändra vår livsstil så att
vi kan leva ett gott liv men mer hållbart och mer klimaträttvist.
Cirkeln är kopplad till webbverktyget för klimaträttvisa där du mäter
dina koldioxidutsläpp. För varje träff finns en ruta med tips på vad man
kan göra kopplat till ämnet och som en bilaga finns förslag på recept
med klimatsmart mat att laga på varje träff. Upplägget i materialet är
endast ett förslag. Ni kan välja fritt bland de samtalsfrågor, övningar och
texter som känns mest angelägna för er grupp och ni kan fritt lägga upp
studiecirkeln på det sätt som känns bäst. Ni kan också träffas färre eller
fler gånger än sex. Det går också bra att plocka delar av materialet för
användning i andra sammanhang.
Matlag för klimaträttvisa är en del av Världens kurs som är ett gemensamt koncept för folkbildning inom Svenska kyrkan i globala frågor, läs
mer på www.varldenskurs.se. Som komplement till studiecirkeln passar
det bra att använda den del av Världens kurs som handlar om klimat och
miljö. Där finns många bra texter som med fördel kan läsas inför de olika
träffarna. Vill du lära dig mer om hunger i världen så finns Världens kurs
”Rätten till mat”.
beräkna din klimatpåverkan
Studiecirkeln är uppbyggd utifrån webbverktyget för klimaträttvisa
som finns på www.svenskakyrkan.se/klimatrattvisa och som bygger på
klimatkontot1. Med hjälp av verktyget kan du räkna ut hur stora dina
klimatutsläpp är inom fyra olika områden – mat, resor, bostad och övrig
konsumtion. Du kan jämföra dina utsläpp med en genomsnittsperson
i Sverige och du får svarsanpassade förslag på hur du kan minska dina
utsläpp inom respektive område. Gå in och bekanta dig med verktyget så
snart som möjligt. Förhoppningsvis kommer det att bli en nära vän under
kommande veckor.
Studiecirkelträffarnas tema följer samma områden som webbverktyget.
Tanken är att varje person inför träff två, i förväg gör den del av testet som handlar om mat och därefter gör efterföljande delar inför varje
träff. Man tar med sig sina testresultat till träffarna och låter dessa vara
utgångspunkt för samtalen. Om man vill kan man även göra hela testet
från början och ta med sig resultaten från de olika områdena till träffarna. Inför sista träffen kan man också göra om testet för att se om
någonting har förändrats.
1 Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet (www.ivl.se) inom ett gemensamt projekt tillsammans med
Naturvårdsverket, Stiftelsen Futura, E.ON, Skanska, Stockholms stad, Göteborgs stad, Umeå kommun, Svenska Kyrkan,
Sveriges Ingenjörers Miljöfond och Naturskyddsföreningen.

världenskurs 4

rättvisa – inte kompensation
Genom klimaträttvisa kan du även betala för dina utsläpp. Men klimaträttvisa skiljer sig från så kallad klimatkompensation genom att
1. inte utlova att de utsläpp man orsakar ”neutraliseras” genom att utsläpp minskas av någon annan,
2. uppmana människor att både betala för sina utsläpp och minska sina
egna utsläpp.
”Priset” för klimatutsläppen uppgår i klimaträttvisa till 1 krona per kilo
koldioxid, vilket motsvarar Sveriges koldioxidskatt. Det är omöjligt att
ange ett ”korrekt” pris. Det pris man väljer är alltid beroende av vilken
utgångspunkt man har för sina beräkningar.
Hälften av pengarna skänks som klimatgåva till klimatrelaterade projekt
hos Svenska kyrkans internationella samarbetsorganisationer. Resten av
pengarna bör användas till en klimatinvestering så att de egna utsläppen
minskar, genom till exempel investeringar i vindkraft, lågenergilampor,
solpaneler, och så vidare. Sänk och skänk helt enkelt!
Individer uppmanas att betala för alla nuvarande utsläpp som överstiger
1 ton per år, vilket utgör en hållbar nivå. Det skiljer sig dock från så
kallad klimatkompensation eftersom det inte handlar om att betala för
att någon annan, någon annanstans ska släppa ut mindre. Klimaträttvisa
innebär i stället att de som drabbas av klimatförändringarna ska stödjas,
och att vår egen klimatomställning ska påskyndas.
studiecirkel
Studiecirkeln är en bra form för lärande. Till studiecirkeln kommer man
frivilligt och du har som deltagare möjlighet att påverka både innehåll
och metod. En studiecirkel består av minst tre personer som träffas minst
tre gånger under minst nio studietimmar (en studietimme är 45 minuter)
Formellt ska studiecirkeln ha en ledare men i praktiken kan man turas om
att leda de olika träffarna. Turas man om är det viktigt att man kommer
överens om vem eller vilka som ska förbereda de olika momenten inför
varje träff. Ansvaret ska fördelas, någon eller några handlar maten till den
rätt man ska laga, någon ska kanske ta med sig ett speciellt material eller
söka svar på en fråga som kommit upp i gruppen. Huvudpoängen med
studiecirkeln som form är samtalet samt utbytet av erfarenheter och idéer.
stöd från sensus
Sensus är ett studieförbund som arbetar med folkbildning och som särskilt lyfter fram livsstilsfrågor, globala frågor och mångfald. Genom Sensus kan du få stöd och hjälp att ordna en studiecirkel eller kurs. Sensus
finns över hela landet, ta reda på vilken som är din närmsta kontakt på
www.sensus.se
det goda samtalet
Det goda samtalet är folkbildningens främsta metod. En intressant text
och en öppet formulerad fråga är ofta tillräckligt för att inleda ett samtal.
Att göra någonting praktiskt tillsammans, som att laga mat, gör också
ofta att samtalet flyter lättare och nya tankar föds ur händernas arbete.
Ibland kan samtalet gå trögt eller haverera. Någon kanske tar för stor
plats, deltagarna avbryter varandra, samtalet blir så personligt att det blir
besvärande privat eller någon teoretiserar så att samtalet upplevs formellt
och tråkigt. Då kan det vara bra att använda flera samtalsfrågor för att
byta perspektiv.
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Upplägg för en cirkelträff
Det är bra att ha en tydlig inledning och en tydlig avslutning på varje
träff. En bra metod är att avsluta och inleda med en runda där ordet får
gå laget runt. Det ger deltagarna möjlighet att tänka på vad de själva
verkligen vill säga och aktivt lyssna på vad de andra har att säga.
En runda går ut på att en person i taget får prata utan att bli avbruten
eller kommenterad. Den kan exempelvis användas för att kort kommentera en just genomförd övning, säga en mening om hur det känns just
nu eller om vad jag lärt mig. Rundan kan användas som ett sätt att se
till att allas tankar och åsikter verkligen lyfts fram i den stora gruppen.
Ordningen nedan kan varieras, ni kanske vill börja med en övning för att
komma igång eller så börjar ni med att laga mat. Övningarna är bra för
att sätta igång tankar och samtal.
1. landarunda
En runda där alla kort säger hur man mår och kanske hur dagen har varit.
Syftet är att öka förståelsen för varandra och ”landa” där man är just nu
för att få fokus på vad man ska göra tillsammans.
2. kort faktatext
Läs igenom den korta faktatext som handlar om träffens tema. Det ger en
gemensam bas att utgå från under samtalen. Börja med en kort reflektion
kring texten.
3. laga mat och samtala
Laga mat tillsammans, om det passar kan ni vara indelade i små grupper
för att underlätta samtalen. Det finns förslag på frågor för varje tema.
Utgå från de resultat ni har fått på testet klimaträttvisa.
4. äta tillsammans och samtala
Njut av måltiden och berätta för varandra vad ni har pratat om under
matlagningen. Fortsätt samtala kring resten av samtalsfrågorna.
5. övning kring temat
Praktiska övningar är ofta bra samtalsöppningar och ger nya tankar och
perspektiv. Förslag på övningar som är anpassade till att sitta runt ett
bord finns för varje tema. För några av temana finns förslag på värderingsövningar. Tanken med dem är att bearbeta attityder och värderingar.
Det finns inget rätt och fel i värderingsövningarna, och man kan tänka
om både under och efter övningen.
6. titta på inspirationsexemplet och tipset
Till varje träff hör ett kort inspirationsexempel som visar på någonting
positivt, stort eller litet, som är bra för miljön. Det finns även ett tips på
sådant man kan göra själv antingen för att förändra något i sitt eget liv
eller för att påverka politiska beslut.
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7. inför nästa träff
Bestäm gemensamt hur ni vill ha nästa träff och vem som ansvarar för att
exempelvis handla maten ni ska laga eller om ni vill förbereda någonting
till temat. Fundera på om det finns frågor ni behöver söka svar på eller
om ni vill läsa en gemensam text inför nästa gång.
8. avslutning
Avsluta gärna med en runda där var och en får säga vad man tar med sig från
träffen, vad man tycker varit bra och vad man vill förändra inför nästa gång.
övning

pratstund
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Träff 1 - Hållbar
förändring och
klimaträttvisa
Koncentrationen av koldioxid, och den globala temperaturen, har ökat
snabbare under de senaste 50 åren än någonsin förr på jorden, och de
kommer att öka ännu snabbare under kommande decennier. Klimatförändringarna är redan här. Glaciärer smälter, extrema väderförhållanden
blir vanligare och regnen mer opålitliga.
Klimatförändringarna är en global rättvisefråga. Industriländerna med
20 procent av världens befolkning har släppt ut den absoluta merparten av de växthusgaser som värmer klimatet idag. Fattiga människor i
utvecklingsländer är de som bidrar minst till de globala utsläppen men
drabbas värst av de negativa effekterna av ett förändrat klimat. I Afrika
riskerar jordbruksproduktionen att halveras i flera regioner, malaria förväntas spridas ytterligare och flera hundra miljoner människor riskerar
att drabbas av försämrad tillgång till vatten.
Den miljard människor som lever i de 100 fattigaste länderna står tillsammans för mindre än 3 procent av de globala utsläppen av växthusgaser2. Vi befinner oss i en dubbel utmaning – att både klara klimatförändringarna och bekämpa fattigdomen. Det räcker inte att de rika
länderna minskar sina egna utsläpp av växthusgaser. Ska vi klara av att
minska de globala utsläppen måste också utvecklingsländernas utsläpp
minska kraftigt. Samtidigt finns enorma utvecklingsbehov och utvecklingsländernas utsläppsminskningar måste föregås av ekonomiskt stöd
från industriländerna. En miljard människor har för lite mat3, 2,6 miljarder människor lever på mindre än 2 dollar per dag4 och 1,5 miljarder
saknar tillgång till elektricitet5. Alla har rätt till utveckling, och arbetet
för att minska utsläppen får inte ske på bekostnad av fattiga människors
rättmätiga strävan att öka sin egen välfärd.
Det anses nödvändigt att hejda uppvärmningen till mindre än 1,5-2 grader om vi ska kunna undvika de allvarligaste konsekvenserna. För att vi
ska ha en rimlig chans att klara det målet måste ökningen av de globala
klimatutsläppen stanna av senast runt år 2015, och vändas till en snabb
minskning.
Sverige har visat att det går att minska utsläppen samtidigt som ekonomin växer. Sedan 1990 har våra utsläpp minskat med 17,3 procent6.
Det är främst utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler som
har minskat. Klimatomställningen har bara börjat. Varje svensk släpper
i genomsnitt ut ca 7 ton växthusgaser idag 7, den siffran måste ner till
1 ton fram till 2050 om vi fördelar utsläppen rättvist mellan alla jordens invånare. Ska vi klara det måste utsläppen minska på alla områden
– mat, transporter, elanvändning etc. Om man även räknar in offentlig
konsumtion, till exempel utsläpp från flygresor av importerade varor, är
medelsvenskens utsläpp ännu högre, ca 10 ton per person.
2
3
4
5
6
7

http://www.renewablepowernews.com
http://www.1billionhungry.org
http://www.globalissues.org
http://www.millenniemalen.nu
http://www.naturvardsverket.se
http://www.naturvardsverket.se
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Många människor i Sverige upplever att vår nuvarande livsstil inte heller
är hållbar på ett personligt plan. Trots en hög ekonomisk levnadsstandard i landet präglas mångas liv av stress som i sin tur leder till hälsoproblem. Andra problem är utanförskap, segregation, diskriminering och
känslor av vanmakt och meningslöshet.
Klimatkrisen är en stor utmaning men det finns lösningar. Planeten och
vi människor behöver en rättvis och hållbar omställning av våra samhällen. En hållbar förändring som ger alla människor rätt till ett värdigt liv
och som överlämnar en mer fruktbar planet och ett gott liv åt kommande
generationer.
läs mer på internetsidorna:
www.svenskakyrkan.se/klimat
www.varldenskurs/klimatochmiljo
www.naturvardsverket.se

Presentation

Syftet är att lära känna de övriga i gruppen men övningen fungerar bra
även om man redan känner varandra eftersom det ofta kommer fram nya
saker som man inte tidigare visste om varandra.
Alla får varsitt papper. Dela in papperet i fyra rutor. Rita i ruta ett ditt
bästa matminne, i ruta två en plats du tycker om att vara på, i ruta tre
något du tycker om att göra, och i ruta fyra varför du är med i denna
cirkel. Berätta om din bild för övriga i gruppen. Tidsåtgång ca 20 min
beroende på hur många man är.

Samtalsfrågor
•

På vilket sätt var den mat vi lagade klimatsmart?

•

Reflektion kring faktatexten

•

Hur känner du inför klimatfrågan? Kommer mänskligheten klara av
att hejda den värsta klimatförändringen?

•

Är du orolig för att ditt eget liv ska förändras? Är du orolig för dina
barn eller för människor i andra länder? Kan man skilja på hur du
själv och andra människor påverkas?

•

Är klimaträttvisa ett hot eller en möjlighet?

•

Vem/vilka har makt att lösa klimatkrisen?

•

Spelar det någon roll vad du gör för klimatet?

•

Vilka drivkrafter finns för en hållbar förändring? Hos dig själv och
andra?

•

Vilka hinder finns mot en hållbar förändring? Hur kommer vi förbi
hindren?

•

Spelar det någon roll om du är kristen eller inte? Varför och på vilket
sätt i så fall?
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Förberedelse för nästa träff

Prata om vad ni tar med er från denna träff. Har någon beslutat om
konkreta mål redan nu? Prata om hur ni vill ha nästa träff, och bestäm
vem som ansvarar för vad till nästa gång.Ta gärna med en dator så ni kan
titta på testet tillsammans. Gör den del av klimattestet som handlar om
mat, eller om du vill, gör hela testet. Ta med ditt resultat till nästa träff.

inspirationsexempel
I USA finns en grupp på några tusen människor, inte miljoner men
några tusen, mestadels unga människor som har organiserat sig
över hela landet och lyckats stoppa byggandet av nya kolkraftverk.
Det kommer antagligen inte att ges tillstånd till byggandet av ett
enda kolkraftverk mer i USA. Den fas som pågått de senaste tre
åren är över nu. Nästa fas, att stänga befintliga kolkraftverk, är
nu på väg och just innan jag lämnade Washington gjorde jag en
lista. Det finns nu 30, nästan 40, kolkraftverk som man planerar att
stänga inom de närmsta åren. Jag berättar det eftersom det har gått
så fort. Det är så viktigt och antalet personer som är inblandade är
inte några miljoner utan bara några tusen. En liten handfull människor i ett land med 300 miljoner har lyckats genomföra en stor
förändring. Det finns ett växande missnöje med kol och rörelsen
knöt an till detta på ett organiserat sätt och det gav ett enormt
resultat.
referat från:
Lester Brown i Stockholm 8 maj, 2010. Lester Brown grundade
World Watch Institute som ger ut årsrapporten Tillståndet i Världen.

tips: Undersök om din arbetsplats, din församling eller den
förening du är aktiv i har någon
hållbarhetspolicy. Vill du ha förslag
på hur en hållbarhetspolicy kan se ut
finns exempel på de flesta företags
eller organisationers hemsidor.
Det kan vara bra att fråga efter hållbarhetspolicyn för att se hur företag eller
organisationer tänker angående klimatet även när man köper tjänster t.ex.
bokar konferenser, hotell eller annat.
För Svenska kyrkans verksamhet finns
fyra verktyg för miljöengagemang.
Du kan läsa mer om dem på
www.svenskakyrkan.se/klimat
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Träff 2 - Mat
Produktion och transport av vår mat står för närmare en tredjedel av de
globala utsläppen av växthusgaser.8 Du kan själv halvera din klimatpåverkan genom att välja klimatsmarta produkter.9 Kött, fisk och mejeriprodukter är de matvaror som orsakar störst utsläpp. Även flygfraktad
mat och oljeuppvärmda växthus hör till de värsta klimatbovarna.
Globalt bidrar köttproduktionen till mer utsläpp av växthusgaser än
transportsektorn. Den största delen är metangas från djurhållningen,
lustgas från marken samt koldioxid från mulljordar. Den svenska köttproduktionen baseras till stor del på soja som odlas utomlands med
ohållbara metoder och som kräver långa transporter. När odling av soja
prioriteras leder det ofta till skövling av regnskog och värdefulla ekologiska resurser försvinner. Soja besprutas även kraftigt med medel som sedan länge är förbjudna i EU. I Sverige odlas idag djurfoder på 70 procent
av åkermarken.
Att minska sin köttkonsumtion är därför den enskilt viktigaste miljöåtgärden man kan göra. Men istället ökar köttkonsumtionen i Sverige och
idag äter vi 50 procent mer kött än vi gjorde 1990. Den genomsnittlige
svensken äter 85 kilo kött per person och år. Livsmedelsverket rekommenderar att vi minskar vår köttproduktion med 40 procent. Den minskning av utsläpp det skulle leda till motsvarar mer än en miljon svenskars
bilresande per år.10
Hur du tar dig till affären har också stor betydelse för din klimatpåverkan. En tredjedel av alla utsläpp i livsmedelskedjan kommer från våra
individuella transporter till och från affären.11 Dessutom slänger vi stora
mängder mat. Medelsvensson slänger nästan 2 kg mat per vecka. Om vi
kunde halvera mängden mat som slängs i världen vore det detsamma som
att sluta använda hälften av alla bilar som finns på jorden.12
Det finns många olika faktorer att ta hänsyn till när vi väljer vilken mat
vi ska handla. Det kan ibland vara svårt att veta vilket som är det bästa
ur klimatsynpunkt. Huvudsaken är att vi funderar, samtalar med andra
och gör medvetna val. Ekologiskt odlade grönsaker kan exempelvis ge
hälften så mycket klimatpåverkan som konventionellt odlade13 men det
är inte hela lösningen. Andra viktiga faktorer att ta hänsyn till är om
grönsakerna är odlade i energikrävande växthus och hur de har transporterats. Nedan följer en tabell över klimatpåverkan för olika livsmedel
samt sju klimatsmarta mattips (fler finns i recepthäftet).
8
9
10
11
12
13

Världens kurs klimat och miljö
http://www.naturskyddsforeningen.se
Tänk om, Naturskyddsföreningen, 2009
Världens kurs klimat och miljö
Klimatsmart Matguide, Framtidsjorden
Mat och klimat Johanna Björklund, Pär Holmgren, Susanne Johansson, 2008
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klimatpåverkan för några livsmedel
gram CO2 ekvivalenter
per kg livsmedel
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Sju klimatsmarta mattips
1. Släng inte mat – mat som slängs bort är miljömässigt mycket ”dyr”
eftersom utsläppen som skett vid produktion och transport av maten
gjorts helt i onödan.
2. Ät mindre kött – att producera kött kräver mångdubbelt mer energi
och resurser än att producera vegetabilisk föda. Att äta mindre kött
och mer baljväxter (t.ex. ärtor, bönor, linser) är därför ett viktigt
klimatsmart val. Kanske dags att återinföra söndagssteken och äta
vegetariskt i veckorna? Om eller när ni vill äta kött – ät svenskt och
ekologiskt, och gärna från betande djur, för landskapets och den biologiska mångfaldens skull.
3. Ät säsongsanpassat och närproducerat – att välja säsongsanpassad
mat är ett enkelt sätt att undvika mat som transporterats långt.
Potatis, rotfrukter, torkade ärtor och bönor är bra vintermat i Sverige.
4. Handla ekologiskt – ekologisk odling ger mindre klimatpåverkan
därför att den inte använder konstgödsel, vilken kräver mycket energi vid framställningen. Ekologisk odling bidrar också till att höja
mullhalten i jorden, eftersom kol binds i jorden istället för att
släppas ut i atmosfären i form av koldioxid. Dessutom bevaras
den biologiska mångfalden, vilket ökar naturens förmåga att klara
klimatförändringarna.
5. Cykla eller gå till affären – i livsmedelskedjan sker en tredjedel
av allt transportarbete den sista biten – från affären hem till dig.
Att frakta en liten mängd mat i en nästan tom bil är ett mycket
ineffektivt transportsätt.
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6. Handla Fairtrade och ekologiskt från utvecklingsländer – genom att
handla Fairtrade-märkta och ekologiska varor från utvecklingsländer
bidrar du till människors försörjning, samtidigt som du stimulerar
produktion som sker med omsorg om människor och miljö. Fairtrade
är en oberoende produktmärkning som innebär att produkterna har
producerats med respekt för mänskliga rättigheter, där produktionsförhållandena för arbetarna är drägliga.
7. Undvik flygtransporterad mat – flygtransporterad mat ger alltid höga
koldioxidutsläpp oavsett livsmedel och hur det producerats. Flygtransporterad mat är relativt ovanlig i svenska matbutiker, men se
upp med färsk frukt och grönsaker vid fel säsong, samt färsk fisk och
kött från andra kontinenter.14
läs mer:
Mat och klimat av Johanna Björklund, Pär Holmgren och
Susanne Johansson, 2008
www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide
Klimat, hunger och global rättvisa. Svenska kyrkans
internationella arbete 2010

Samtalsfrågor
•

På vilket sätt var den mat vi lagade klimatsmart?

•

Vad fick du för resultat när du beräknade dina utsläpp på temat mat i
webbverktyget för klimaträttvisa? Var det något som förvånade dig?
Något som gör dig stolt eller missnöjd?

•

Reflektion kring faktatexten, utgå gärna från ditt resultat från webbverktyget.

•

Äter du eller din familj mer kött idag än för tio år sedan? Och i så fall
varför?

•

Hur ser dina matvanor ut idag? Vad betyder det för klimatet?

•

Vilka av dina matvanor är du stolt över?

•

Skulle du vilja ändra dina matvanor? I så fall hur?

•

Vad hindrar dig från att ändra dina vanor?

•

Hur kan du ta dig förbi dessa hinder?

Heta stolen

syfte: Att tänka till och ta ställning till ett antal mer eller mindre kluriga
påståenden. Övningen är bra för att få igång samtal.
Heta stolen är en värderingsövning. Ni behöver samma antal stolar som
antal deltagare. Ställ stolarna i en ring, med en deltagare på varje stol.
Den som leder övningen säger ett påstående och deltagarna byter stol om
de håller med om påståendet. Om det bara är en person som väljer att
byta stol, låt personen stå upp och markera och därefter sätta sig ned igen
på samma stol. Det är viktigt att det är tempo i övningen. Ledaren kan
ställa frågor till deltagarna om hur de tänkte när de valde att antingen
sitta kvar eller byta stol. En variant om man vill sitta kvar vid bordet är
att istället för att byta stol sträcka upp en tumme om man håller med om
det sagda påståendet.
tidsåtgång: Ca 10 min.
14 Ur Klimat, hunger och global rättvisa. Svenska kyrkans internationella arbete 2010.
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påståenden
•

Jag tycker det är svårt att veta vilken mat som är mest klimatsmart

•

Jag kan tänka mig att äta mindre nötkött

•

Ingen jul utan julskinka

•

Vanans makt är ett hinder för mig att förändra mina matvanor

•

Jag kan tänka mig att betala lite mer för Fairtrade mat

•

Okunskap är ett hinder för att jag ska köpa mer klimatsmart mat

•

Jag kan tänka mig att avstå från tomater under vinterhalvåret

•

Det är roligt att laga mat

•

Utan grill, ingen sommar

•

Jag vet hur jag vill förändra mina matvanor

•

Jag känner ofta att det inte spelar någon roll om jag ändrar mina
matvanor.

Förberedelse för nästa träff

Prata om vad ni tar med er från denna träff. Har ni beslutat om några
konkreta mål? Prata om hur ni vill ha nästa träff och bestäm vem som
ansvarar för vad till nästa gång. Gör den del av testet som handlar om
resor och transporter och ta med ditt resultat

inspirationsexempel
Maria och två av hennes vänner i Lund bestämde sig för att prata
med inköpschefen på sitt favoritkafé och be honom köpa in ekologiskt kaffe. De fick till svar att det inte fanns någon efterfrågan.
Tjejerna bestämde sig för att bevisa motsatsen. Nästa dag kom de
tillbaka och beställde in tre koppar ekologiskt kaffe. Vi har inget
eko-kaffe svarade personalen. Ok, då går vi vidare sa tjejerna och
gick. Nästa dag tog de med sig en fjärde kompis och ställde samma
fråga. De fick samma svar och gick vidare. Varje dag efter skolan
gick tjejerna till samma café för att ställa samma fråga och varje
dag hade de ytterligare en kompis med sig. Den nionde dagen serverades 12 tjejer ekologiskt kaffe på sitt favoritkafé.

Tips: Byt två köttmiddagar i
veckan mot två vegetariska
middagar. Kontakta kommunen
för att ställa krav att det serveras
vegetariska skolluncher 1 gång
i veckan. I andra delar av Europa
har man redan börjat ett liknande
arbete. I våras blev belgiska Gent
först ut med en vegetarisk veckodag. Politiker och tjänstemän äter
redan vegetariskt på torsdagarna,
och nu under hösten ska även
skolan följa efter.
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Träff 3
- Resor och transporter
Transporterna står för omkring 30 procent av svenskarnas utsläpp av
växthusgaser15 och är därför en av de största enskilda posterna. Av alla
de resor som görs i Sverige varje dag är omkring 25 procent fritidsresor,
50 procent arbetsresor och 25 procent inköpsresor. När vi förflyttar oss
orsakar bilåkande och flygtransporter de största miljöutsläppen. Tåget är
bäst. Vägtrafiken är den enskilt största källan till koldioxidutsläpp i Sverige, den står för en fjärdedel,16 och har ökat kraftigt de senaste 20 åren.
Uppskattningsvis skulle den svenska väg- och flygtrafiken behöva minskas med hälften för att få ner utsläppen till en rimlig nivå17. Nio av tio
resor i Sverige sker på vägarna, varannan bilresa är under fem kilometer,
var sjätte under två kilometer. De här resorna är de enklaste att ersätta
med klimatvänliga färdsätt. Man sparar också ovanligt mycket bränsle
eftersom de korta bilresorna är de mest bränsleslukande per kilometer.
En del av resorna kan vi ersätta med tåg och buss, andra med att gå eller
cykla men det krävs en utbyggd kollektivtrafik och en ny stadsplanering.
Idag bygger många kommuner istället externa köpcentrum som gör oss
ännu mer bilberoende – samtidigt som närbutikerna i våra stadsdelar och
byar försvinner. Kollektivtrafiken har också, relativt sett, blivit dyrare att
resa med de senaste 20 åren.
Ett sätt att minska bilismens negativa inverkan på miljö och klimat är att
hålla ner förbrukningen av bränsle. Det kan göras genom att använda
mindre och mer effektiva bilar, köra mindre, köra sparsamt och välja
miljövänligare alternativ. Men vi svenskar gillar stora bilar. En svensk
bensindriven bil drar i genomsnitt 0,75 l per mil medan genomsnittet i
Europa är 0,68 l per mil. Sverige släpper ut mest koldioxid per km18. Men
det går att ändra på och redan nu kan vi köpa bilar som drar under 0,4
l per mil. Att välja rätt bränsle är inte alldeles enkelt. Rådet är att satsa
på en så liten, energieffektiv bil som möjligt. Föreningen Gröna bilister
presenterar på sin hemsida fler tips och bra länkar.
Internationell flygtrafik står för en snabbt ökande del av världens klimatpåverkan. Eftersom flyg är snabbt och ofta billigt är det inte förvånande
att vi flyger som aldrig förr. Men inget transportsätt (förutom snabbfärjor) har lika stor miljöpåverkan per kilometer. Trots detta är flyget helt
skattebefriat. Att flygresande ger större klimatpåverkan än annat resande
beror inte bara på att flyget är väldigt energikrävande. En minst lika viktig
förklaring är att utsläpp av vattenånga, kväveoxider, partiklar och annat
på höga höjder påverkar växthuseffekten mer än om de sker på marknivå.
Utsläpp från olika färdsätt på sträckan Göteborg – Stockholm i kilo
koldioxid per person:19
tåg x2000
bil			
flyg 		

0.02
55
75

15 Konsumtionsboken köpfrossa i en febrig värld, Miljöförbundet Jordens Vänner 2009
16 Klimatsmart Din guide till en miljövänligare vardag Mikael Persson, Bodil Sjöström, Per Johnsson, 2008
17 Resan mot framtiden, Miljöförbundet Jordens Vänner 2007
18 Tänk om, Naturskyddsföreningen, 2009
19 Tänk om, Naturskyddsföreningen, 2009
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läs mer:
Om du vill räkna ut din resas miljöpåverkan rekommenderas den tyska
sajten www.atmosfair.de (testet är på engelska eller tyska).
För att jämföra olika resors miljöpåverkan i Sverige kan du använda SJ:s
miljökalkyl på www.sj.se.
Läs mer om smarta bilval och om hur du kan minska bilismens klimatpåverkan på www.gronabilister.se.
Schyst resande är ett nätverk som lyfter de sociala och ekonomiska baksidorna av resandet i världen. Läs mer på www.schystresande.se.

Samtalsfrågor
•

På vilket sätt var den mat vi lagade klimatsmart?

•

Vad fick du för resultat när du beräknade dina utsläpp på temat resor i
webbverktyget för klimaträttvisa? Var det något som förvånade dig?
Något som gör dig stolt eller missnöjd?

•

Reflektion kring faktatexten, utgå gärna från ditt resultat från
webbverktyget.

•

Vad i ditt resande är du stolt över?

•

Cyklandet har ökat under de senaste tio åren (i Stockholms innerstad
med 50 procent.) Vad skulle behövas för att du ska cykla mer?

•

Om du har egen bil, hur kan du minska utsläppen från ditt eget bilåkande? Vilken slags bil kommer du att köpa nästa gång?

•

Vad skulle behövas för att du ska sluta åka bil?

•

Kan du förändra dina semesterresor?

•

Går det att flyga klimatsmart?

•

Är det ok att åka till Thailand en gång om året på semester?

•

Om flyget skulle stå för sina miljökostnader, vore det ok att flyga då?

•

Kan du förändra dina arbetsresor? Vad hindrar dig?

•

Varför åker män mer bil än kvinnor?

Påverka andra

Det kan vara mycket känsligt att ha åsikter om andras beteenden när det
gäller klimatfrågan och det är lätt att skapa syndabockar. Samtidigt förändras de allmänna värderingarna i samhället. För inte så länge sedan var
det exempelvis inte särskilt vanligt att källsortera sina sopor, något som
nu är helt självklart för många. Men hur gör vi då om vi ändå vill försöka
påverka våra vänner, vår familj, släkt eller arbetskamrater?
föreställ dig följande situation:
Du är på en stor släktmiddag och man pratar om köp av nya bilar. Din
kusin ska just köpa ny bil och funderar på en stor stadsjeep. Samtalet
handlar om att hur läckert det är med stora och snabba bilar. Ingen tar
upp den negativa klimatpåverkan dessa bilar har och inte heller några
alternativ. Klimatpåverkan nämns överhuvudtaget inte i samtalet. Hur
gör du för att påverka samtalet och få in klimataspekten? Vad säger du?
På vilket sätt? Om ni vill kan ni spela upp det hela i ett rollspel. Prata
om era erfarenheter från liknande situationer. Vilka är de bästa sätten att
förhålla sig?
tidsåtgång ca 20 min

Tips: Gå med i en bilpool! Om
du kör mindre än 1000 mil per
år och inte använder bilen varje
dag kan du fundera på att gå med
i en bilpool. I en bilpool delar du
bil med andra, du kan välja bil
efter behov och betalar bara när
du använder den. Bilpooler har
också ofta moderna, bränslesnåla
och därmed miljövänliga bilar.
Sajten www.bilpool.nu som drivs
av Trafikverket i samarbete med
bilpooler och kommuner ger dig
tips och information om var din
närmsta bilpool finns.
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Förberedelse för nästa träff

Prata om vad ni tar med er från denna träff. Har ni beslutat om några
konkreta mål? Prata om hur ni vill ha nästa träff och bestäm vem som
ansvarar för vad till nästa gång. Gör den del av testet som handlar om
bostad och ta med ditt resultat.

inspirationsexempel
I Ecuadors huvudstad Quito har miljögrupper lyckats driva igenom att delar av staden stängs av för biltrafik en gång i månaden.
Då är det bara tillåtet att gå och cykla. Staden förändras under
dessa dagar. Den fylls av flanerande människor som njuter av lugnet
och avsaknaden av trafikbuller och avgaser.
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Träff 4 - Bostad och
klimatinvesteringar
Visste du att Sveriges 9,2 miljoner invånare använder ungefär lika mycket
energi som Indonesiens drygt 200 miljoner invånare?20 Energianvändningen i Sverige, som hölls nästan konstant mellan 1970 och 1990, har
under det senaste decenniet ökat med omkring 10 procent. Vi värmer
upp allt större ytor i våra hus och i våra köpcentrum. Elanvändningen
hemma ökar i takt med alla nya elapparater och hemelektronik. Många
har standby funktioner och när man stängt av tv:n med fjärrkontrollen
eller satt datorn i viloläge förbrukar de fortfarande el.
Du kan genom att se över vanor, värmesystem och apparater göra mycket
för att spara energi hemma. Investeringar i klimatsmarta lösningar kan
snabbt sänka energinotan rejält, en familj kan spara tusentals kronor per
år. Om alla svenskar till exempel bytte till snålspolande duschmunstycken skulle vi spara hela energibehovet för 144 000 villor per år.21
När det gäller belysning är lågenergilampan i dagsläget mest ekonomisk.
Men LED lampor, även kallade lysdioder blir ett alltmer intressant alternativ. De är mer energisnåla än lågenergilamporna men fungerar än
så länge mest som punktbelysning och kan inte ersätta allmänljus. På
sikt kommer de troligen att bli den mest energieffektiva belysningen då
utvecklingen går snabbt.
Ett annat sätt att minska klimatpåverkan av boendet är att välja el märkt
med Bra Miljöval. Det innebär att elen alltid kommer från förnyelsebara
källor som sol, vind, vatten och biobränsle. En leverantör av vattenkraft
måste även använda en del av sina inkomster till att minska energislöseriet någonstans i samhället och öka den biologiska mångfalden i våra
vattendrag.
Alla med egen tomt kan idag faktiskt bli egna elproducenter. Små vindkraftverk kan sättas upp utan bygglov på en vanlig villatomt. Har man
inte själv möjlighet att bli producent av vindel kan man bli delägare i
ett av många nystartade vindkooperativ. Andelen berättigar till en viss
mängd vindel till självkostnadspris. Ju fler andelar man köper, desto större del av ens förbrukning blir miljöanpassad vindel.
Nedan följer några tips på hur du kan välja klimatsmarta lösningar och
spara energi. Du kan även vända dig till de energirådgivare som finns i
kommunerna.
•

Välj el märkt med Bra Miljöval. På www.elpriskollen.se kan du enkelt välja den billigaste elen märkt med Bra Miljöval.

•

Köp energisnåla vitvaror och hushållsapparater.

•

Släck lamporna i tomma rum.

•

Lämna inte TV, video och stereo i standby läge över natten. Standbyförlusterna svarar för mellan 10 och 20 procent av hushållselen.

•

Dra helst ut alla elapparater ur vägguttaget när du inte använder
dem. Eller skaffa grenuttag med strömbrytare.

20 www.naturskyddsforeningen.se
21 Tänk om, Naturskyddsföreningen 2009

Energiförbrukningen och
kostnaderna fördelar sig
enligt följande i ett
genomsnittligt hushåll:

värme 57%
hushållsel 24%

varmvatten 19%

Källa: www.vattenfall.se
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•

Låna en elmätare av kommunens energirådgivare och kolla vilka elapparater som slukar mest ström.

•

Fyll disk- och tvättmaskinen innan du kör dem.

•

Frosta av frysen regelbundet.

•

Använd vattenkokare.

•

Ha koll på inomhustemperaturen och din energianvändning. En grad
motsvarar 5 procent minskad energianvändning för uppvärmning.

•

Täta fönster och dörrar.

•

Vädra kort och stort i stället för att ha fönster på glänt.

•

Undvik att ställa möbler framför elementen.

•

Ersätt direktverkande el-element om du kan.

•

Skaffa solfångare, den kan ge dig halva varmvattenbehovet ”gratis”.
Kontakta kommunens energirådgivare.

•

Välj lågenergilampor. En vanlig glödlampa drar fem gånger så mycket el som en lågenergilampa och kostar tre till fyra gånger så mycket
för samma tid.

•

Lämna glödlampor, lysrör och lågenergilampor till miljöstationen.
Då kan kvicksilver, bly, lyspulver och glas tas om hand.22

På www.vattenfall.se kan du göra ett test och på ca 5 min få veta hur
energismart du är samt få tips om hur du kan spara ytterligare energi.
På samma sätt kan du även testa hur mycket el olika apparater i hemmet
drar. Där kan du även läsa om ett nytt försök, ”One Tonne Life”, där
en testfamilj flyttar in i ett hus i Hässelby utanför Stockholm. Målet är
att de ska minska sina utsläpp till ett ton koldioxid per person och ändå
leva ett gott liv. Familjen ska bl.a. använda elbil och ha solfångare som
producerar varmvatten.
”Etik och energi” är en ideell förening som har ett program för hur
församlingar kan minska sin energiförbrukning.
Läs mer på www.etikochenergi.se

Samtalsfrågor
•

På vilket sätt var maten vi lagade klimatsmart?

•

Vad fick du för resultat när du beräknade dina utsläpp på temat
bostad i webbverktyget för klimaträttvisa? Var det något som förvånade dig? Något som gör dig stolt eller missnöjd?

•

Reflektion kring faktatexten, utgå gärna från ditt resultat från webbverktyget.

•

Vilka av tipsen följer du idag? Vilka är svårare att följa?

•

Vad är du stolt över när det gäller energianvändningen i din bostad?

•

Har du tips du vill dela dig mig av?

•

Vad vill/kan du förändra kring din energianvändning i bostaden?

•

Vad hindrar dig?

•

Hur kan du komma förbi hindren?

•

Att minska energianvändningen lönar sig på sikt, men kan kosta
i början. I webbverktyget för klimaträttvisa föreslås att man använder en del av pengarna som utsläppen kostar till att påskynda
sin egen klimatomställning genom att göra en ”klimatinvestering”
Vilka klimatinvesteringar skulle du vilja göra?

22 www.naturskyddsforeningen.se/gronguide
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Ett hållbart samhälle

Syftet är att göra sig en bild av hur ett hållbart samhälle kan se ut.
Om du vaknar en måndagsmorgon och upptäcker att hela världen genomgått en förändring och du nu lever i ett hållbart samhälle. Hur skulle
du veta att det hade hänt? Vad är skillnaden mot tidigare? Vilka är tecknen på att en hållbar förändring har skett?
tidsåtgång: ca 15 min

Förberedelse för nästa träff

Prata om vad ni tar med er från denna träff. Har ni beslutat om några
konkreta mål? Prata om hur ni vill ha nästa träff och bestäm vem som
ansvarar för vad till nästa gång. Gör den del av testet som handlar om
konsumtion och ta med ditt resultat

inspirationsexempel
Samsö utanför Danmark är med sina 4000 invånare världens största klimatneutrala samhälle. 100 procent av elen och 75 procent
av värmen kommer från lokal vindkraft, bioenergi och solenergi.
Energiproduktionen är större än förbrukningen. Idag har de elva
landbaserade vindkraftverk och även vindkraftverk till havs. Dessutom har man tre fjärrvärmeverk som är eldade med bland annat
halm och flis.

Tips: Gå med i en omställningsgrupp. De finns på ett hundratal
orter runt om i landet. Nätverkets uppgift är att inspirera,
uppmuntra, stödja, lära upp och
bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som överväger, initierar och genomför omställningsinitiativ. Läs mer på
http://transitionsweden.ning.com
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Träff 5 - Konsumtion
Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Prylar och status tar en allt större del
av våra tankar och vår tid i anspråk. I Sverige lever vi långt över en hållbar konsumtionsnivå. Det finns en risk att miljövinsterna av att tekniker
och produkter förbättras och blir mer miljöanpassade äts upp av att vi
konsumerar allt mer. Bilarna blir bränslesnålare, men allt fler kör bil och
risken är stor att vi kör längre sträckor när bensinförbrukningen och milkostnaden minskar. När människors inkomster stiger ökar konsumtionen
och under lång tid har det varit den materiella konsumtionen som ökat
snabbast. Eftersom klimatpåverkan av materiell konsumtion och resor är
många gånger högre än påverkan från ickemateriell tjänstekonsumtion,
måste den trenden brytas.
Privat konsumtion motsvarar ungefär hälften av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Medan den offentliga konsumtionen domineras av
tjänster, lägger vi som privatpersoner det mesta av våra pengar på varor.
Den icke-materiella tjänstekonsumtionen - utbildning, kultur, hälsa, hushållsnära tjänster mm - utgör idag bara 20-30 procent av den privata
konsumtionens värde. Tänk om alla svenskar över 18 år gav bort en
massagebehandling i julklapp istället för en elektrisk produkt för 500 kr!
Då skulle vi slippa 90 000 ton koldioxidutsläpp vilket motsvarar 31 000
svenskars årliga bilresande.23
Det är svårt för oss att minska vår materiella konsumtion därför att
vi ständigt bombarderas av reklambudskap om att desto mer prylar vi
konsumerar, desto lyckligare blir vi. Finns det då något samband mellan
energiförbrukning och lycka? Undersökningar om vad folk vill ha för
att bli lyckliga visar att det inte är stora bilar utan snarare mer tid som
människor saknar. Det finns ingen koppling mellan lycka och ökad BNP
när man i ett land kommit över den gräns där man har sina basbehov tillfredsställda. John Holmberg vid Chalmers tekniska högskola har undersökt förhållandet mellan energiintensiteten och lycka vid olika aktiviteter.
Han refererar till en studie som visar att lycka är något som ofta hänger
ihop med aktiviteter med låg energiintensitet, exempelvis att lyckan är
större när vi har sex, umgås, ber eller mediterar i jämförelse med när vi
shoppar eller lagar mat, aktiviteter som har hög energiintensitet.24

Samtalsfrågor
•

På vilket sätt var den mat vi lagade idag klimatsmart?

•

Vad fick du för resultat när du beräknade dina utsläpp på temat övrigt i webbverktyget för klimaträttvisa? Var det något som förvånade
dig? Något som gör dig stolt eller missnöjd?

•

Reflektion kring faktatexten, utgå gärna från ditt resultat från webbverktyget.

•

Hur hänger lycka och konsumtion ihop för dig?

•

Skulle du vilja förändra din konsumtion? I så fall hur?

•

Hur kan samhället påverka människors konsumtionsmönster? Skulle
minskade skatter på tjänster, t ex slopad moms, göra att vi konsumerade dem mer?

23 Tänk om, Svenska Naturskyddsföreningen, 2009
24 Happiness; Lessons from a New Science, Richard Layard 2005
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•

Flera personer har i perioder bestämt sig för att ha köpstopp för sig
själva när det gäller allt utöver det nödvändiga, t.ex. för kläder, möbler mm. Hur ser du på det? Skulle du vilja konsumera mindre?

•

Vad skulle du vilja ge bort för ickemateriella presenter?

Tiotusen kronor

Du får tiotusen kronor och uppgiften är att använda dem på ett sätt som
gör dig så lycklig som möjligt. Hur gör du?
tidsåtgång: ca 15 min

Förberedelse för nästa träff

Prata om vad ni tar med er från denna träff. Har ni beslutat om några
konkreta mål? Prata om hur ni vill ha nästa träff och bestäm vem som
ansvarar för vad till nästa gång. Om du vill gör om testet och ta med dig
dina nya resultat till sista träffen

inspirationsexempel
I nederländerna har ett experiment genomförts som visar att det är
möjligt att leva energisnålt utan att göra avkall på livets goda.
Under två år fick 14 familjer 20 procent ökad inkomst, efter skatt,
och uppgiften att konsumera allt. Villkoret var att de inte skulle
spara eller investera mer än tidigare och samtidigt ha 40 procent
lägre energiförbrukning än andra jämförbara familjers. Varje inköp
av varor och tjänster registrerades, liksom energiåtgången för alla
resor.
Med klassiska sparknep som lågenergilampor och kortare duschar
lyckades de flesta av deltagarna kapa 20-30 procent av den direkta energiförbrukningen. Men det är den indirekta energiförbrukningen som är mest intressant. Den svarar för 60 procent av den
energi holländska hushåll gör av med. Den ställer krav på ändrade
köpvanor och en alternativ livsstil. En utmaning för deltagarna var
transporterna. De fick planera sina resor bättre och även dra ner på
besök hos vänner och släktingar.
Deltagarna pratar alla om vikten av att våga pröva sig fram. Att
leta upp de energisnåla varor, tjänster och aktiviteter som passar
den egna personligheten. De nämner flera egna exempel. Hyra
barnvakt, köpa märkeskläder, unna sig en vacker tavla, gå en filosofi- eller datakurs, lära sig meditera. åka till en kurort, besöka en
skönhetssalong, fler restaurangbesök då man låter den egna ugnen
vila eller cateringfirma till middagen med grannarna.
Tretton av de fjorton försöksfamiljerna klarade målet: 40 procent
energibesparing trots rejält ökade möjligheter att konsumera.25

25 Artikel från Sveriges Natur nr 6,1999

Tips: Minska konsumtionen och
byt grejer med varandra istället.
Arrangera en egen bytesdag där
ni byter kläder, böcker, filmer, prylar.
Gör det hemma hos varandra, på
barnens skola eller i församlingen.
www.dressoffdresson.com
www.kladbytardagar.se
Köp och sälj begagnat på www.tradera.com/hunger där inkomsterna
från försäljningen går till Svenska
kyrkans internationella arbete
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Träff 6
- Hur går vi vidare?
Nu är det dags att summera och fundera på hur vi vill gå vidare i vårt engagemang för klimaträttvisa. Klimatinvesteringar och vanor har vi redan
diskuterat. Nu är det klimatgåvan och påverkansarbetet vi ska fundera
kring. Hur förändras människors liv när klimatet förändras, vilken typ
av stöd behöver de? Svenska kyrkan finns på gräsrotsnivå i hela Sverige
och i många andra delar av världen. Som en del av den världsvida kyrkan
har Svenska kyrkan dagligen kontakt med människor som drabbas av
klimatförändringarna. Kyrkan har också kontakt med människor och organisationer som bidrar till arbetet med att minska klimatförändringarna
i världen och stödjer detta arbete på en mängd olika sätt. Ett exempel
beskrivs närmare nedan, ett projekt i Etiopien för att sprida kunskap om
hållbara jordbrukstekniker som ökar produktionen och gör bönderna
mindre sårbara för klimatförändringar. Din klimatgåva stödjer Svenska
kyrkans internationella klimat- och miljöarbete.
Genom egna livsstilsförändringar och genom att påverka andra kan vi
göra mycket för att minska klimatförändringarna. Men det behövs även
kraftfulla politiska beslut. Genom att ta ställning och framföra våra åsikter kan vi påverka politiker på olika nivåer. Ett sätt för Svenska kyrkan
att bidra till lösningen är att ha en dialog med beslutsfattare i Sverige och
på europeisk och global nivå.
På vilket sätt vill du engagera dig för att påverka politiker och makthavare? Till exempel kan du gå med i Svenska kyrkans påverkansnätverk
Agera, gå med i en miljöförening, skriva insändare, demonstrera. Det
finns många olika sätt att påverka. Länkar till olika organisationers arbete och fler tips kring arbetet mot klimatförändringarna hittar du på
sista sidan.

Samtalsfrågor
•

På vilket sätt var den mat vi lagade klimatsmart?

•

Sammanfatta matlagningen och de olika maträtter ni ätit. Vad var
godast? Vad vill ni laga igen?

•

Tror du att cirkeln har lett  till några bestående förändringar i dina
matvanor?

•

Fundera igenom de olika samtalen under cirkelträffarna. Vad har betytt mest? Vad känns hoppfullt? Vad känns svårt?

•

Hur pratar vi med andra människor om klimatfrågan och om vilka
lösningar som finns?

•

Hur kan vi leva ett gott liv och samtidigt utveckla en varsammare
livsstil?

•

Hur påverkar vi bäst lokala politiker och riksdagsmän?

•

Märks det i ditt miljöengagemang om du tror att Gud skapat jorden
och finns i allt som lever?

•

Är miljöengagemang en mission?
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•

Summera ihop resultaten från de olika delarna av webbverktyget för
klimaträttvisa. Om du har gjort testet en andra gång, ser du några
förändringar i resultatet jämfört med första gången?

•

Är det några testresultat som du är stolt över? Några du är förvånad
över?

Handlingsplan

Gör en egen handlingsplan och skriv ner hur du vill förändra dina egna
vanor mot en mer hållbar livsstil, vilka klimatinvesteringar du kan tänka
dig att göra, vilka klimatgåvor du vill ge och vilka påverkansaktiviteter
du vill göra. Fundera enskilt och utgå från dina resultat på testet och på
de samtal, idéer och tankar som har kommit upp under träffarna.
När det gäller dina vanor väljer du ut någon eller några saker du vill
förändra. Fundera på hur du vill att det ska vara istället, vilket mål du
ska ha. Som tredje steg formulerar du vad du ska göra för att nå dit, din
strategi.
exempel: Du tycker att du i dagsläget har för höga koldioxidutsläpp och
du vill minska dina utsläpp med 10 procent. För att göra det byter du två
gånger i veckan ut köttet mot vegetariska alternativ, slutar flyga inrikes
etc. Fortsätt med övriga punkter, de saker du vill göra för att påverka
människor i din omgivning, påverka politiker eller företag, klimatinvestering och klimatgåva. Skriv ner planen på ett papper och dela med dig
av dina tankar till övriga i gruppen. Efter några månader går du tillbaka
och följer upp din plan. Ni kan också planera in en gemensam uppföljning med gruppen.
tidsåtgång: 30 min

Utvärdering av cirkeln

Fundera enskilt och skriv ner: Vad har varit bra? Vad skulle jag ha velat
göra annorlunda? Viktiga tankar, insikter och förslag jag tar med mig för
framtiden. Dela det ni skrivit ner med övriga i gruppen. Om det är något
ni vill dela med oss som har tagit fram materialet kan ni skicka ett mail
till hallbarutveckling@svenskakyrkan.se.

Fortsättning

Fundera på om ni vill göra någon gemensam fortsättning. Träffas igen för
att laga mat? Träffas för att följa upp handlingsplanen eller något annat?
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etiopien - komposten fördubblar skörden
– Det är markvård. Allt kommer ju från jorden! Bonden Woloro Habebo svarar på frågan om vilken lärdom som varit viktigast sedan
han kom med i den etiopiska Mekane Yesus-kyrkans arbete med
småbönder i Boshe Ilgira.
Han visar hur han blandar gödsel med blad, halm, mylla och lite
aska för att få en kompost. Blandningen får ligga en månad och under tiden gräver han om den tre gånger. Sedan är den färdig att brukas. Varför använder han kompost? Woloro förstår knappt frågan.
– Vad annat är viktigt? Kompost förbättrar jorden, den är billig till
skillnad från konstgödsel och jag gör den själv, förklarar han.
modellbönder inspirerar sina grannar
När Mekane Yesus- kyrkan lärde bönderna att använda kompost
var det en nyhet för dem. De hade marken, grödorna, korna och
bina, men de hade inte kunskapen att använda dem på bästa sätt.
De kände inte till vikten av kompostering och att bygga terrasser för
att hushålla med det livsviktiga regnvattnet. Effekterna av de nya
metoderna är stora.
– Innan jag började gödsla med kompost fick jag 300 kilo spannmål från en åker. Med kompost och bättre utsäde har det ökat till
mer än 600 kilo, säger Woloro.
Utsädet får han från Mekane Yesus kyrkan och han betalar tillbaka genom att lämna samma mängd till kyrkans fältarbetare, som ger
det vidare till andra intresserade bönder. Bönderna kan också betala
tillbaka med eget arbete, material eller pengar. Särskilt intresserade
bönder blir modellbönder som inspirerar och utbildar sina grannar.
klimatsmart jordbruk
Det jordbruk som de lär sig är mycket bra ur klimatsynpunkt. Den
ökade mullhalten i jorden kan suga upp mer regnvatten när de alltmer opålitliga regnen kommer och ökad mullhalt binder koldioxid
från atmosfären precis som växande skog. Projektet arbetar även
mot könsstympning och med frågor om kvinnors och mäns arbetsfördelning. Svenska kyrkan stödjer genom Mekane Yesus kyrkan flera liknande projekt på den etiopiska landsbygden. De går alla ut på
att bedriva ett hållbart jordbruk med kretslopp av näring från kreatursgödsel och kompost, att förbättra hälsan hos befolkningen och
att förbättra vattenhushållningen. Det regnar cirka 1 000 millimeter
per år och på senare tid har regnens regelbundenhet rubbats. Trots
det odlar Woloro vete, potatis, bönor, mango, äpple och kryddor på
sitt välskötta lilla jordbruk.
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stöd vårt arbete redan idag!
Svenska kyrkan arbetar för en värld utan hunger, fattigdom och
förtryck. Vi drivs av övertygelsen om varje människas okränkbara
värde. Varje människa har förmåga att skapa ett bättre liv om förutsättningarna finns. Med din gåva kan du vara med och ge medmänniskor över hela världen nya möjligheter. Vårt arbete är beroende
av gåvor – gåvor som varje dag omsätts i verksamhet som förvandlar människors livsvillkor. Med din gåva kan du vara med och ge
medmänniskor över hela världen nya möjligheter. Tillsammans med
kyrkor och biståndsorganisationer arbetar Svenska kyrkan med långsiktig utveckling, katastrofinsatser och påverkan. Vi stöder människor
oavsett religion, nationalitet eller politisk uppfattning.
Svenska kyrkans internationella arbete kontrolleras av Stiftelsen för
insamlingskontroll, SFI. Det garanterar att vi använder dina pengar
på rätt sätt. Kostnaderna för administration och insamling är mycket
låga, endast 14 procent. SFI tillåter kostnader upp till 25 procent.
Skänk din gåva genom plusgiro 90 01 22-3 eller bankgiro 900-1223
eller gå in på www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete för att till
exempel bli månadsgivare. För att stödja jordbruksprojektet i Etiopien som beskrivs ovan, märk din inbetalning med P 114.
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Inspiration och mer läsning
•

Påverka för att förändra världen, Svenska kyrkans internationella
arbete, 2010

•

Världens kurs, Klimat och miljö

•

Världens kurs, Rätten till mat

•

Allt för att utrota hungern - om varför så många hungrar och drivkrafter för förändring, Svenska kyrkans internationella arbete, 2011

•

Klimat, hunger och global rättvisa – om hur det hänger ihop och
vägar till förändring, Svenska kyrkans internationella arbete, 2010

•

Klimat, livsmedelstrygghet och rätten till mat, Svenska kyrkans
internationella arbete, 2009

•

Tänk om… Naturskyddsföreningen 2009

•

Mat och klimat, Johanna Björklund, Per Holmgren,
Susanne Johansson, 2008

•

Plan B 4.0. Lester Brown, 2009 (finns att ladda ner gratis på
www.svenskaplanb.se)

•

L is for lifestyle, Ruth Valerio 2004

bra länkar
•

www.tradera.com/hunger, inkomsterna från försäljningen går till
Svenska kyrkans internationella arbete

•

www.svenskakyrkan.se/klimatrattvisa, sänk och skänk för
klimaträttvisa

•

www.svenskakyrkan.se/agera, Svenska kyrkans påverkansnätverk

•

www.svenskakyrkan.se/engagerad, materialbank och information
om aktuella kampanjer

•

www.varldenskurs.se, Världens kurs

•

www.svenskakyrkansunga.com, Svenska Kyrkans Unga

•

www.makeitfair.org, internationell kampanj för schysst elektronik

•

www.rattvishandel.net, portal för rättvis handel i Sverige

•

www.swedwatch.org, granskar svenska företag i utvecklingsländer.
Svenska kyrkan är en av medlemsorganisationerna.

•

www.fairtrade.se, Fairtrade är en oberoende produktmärkning.
Svenska kyrkan är en av medlemsorganisationerna i föreningen.

•

www.schystresande.se, nätverk för hållbar turism

•

www.gapminder.org, visar statistik om världens utveckling på ett
engagerande sätt

kontakt
hallbarutveckling@svenskakyrkan.se

