
Jordens Vänners 
paket

VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunk-
ten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhög-
skolor och organisationer. Vår workshop-form har 
under åren utvecklats till att bli 100 procent 
interaktiva och inkluderande. Våra workshops leds 
av unga aktiva som utbildat sig till informatörer. 
Under en workshop möts unga på ett avslappnat 
sätt där informatörerna och eleverna tillsammans 
kommer till insikter om situationen och idéer på 
lösningar på klimatkrisen. 

Vill du boka en workshop? 
Kontakta workshop@jordensvanner.se
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DE RIKA LÄNDERNA bär historiskt sett huvudansvaret 
för utsläpp av växthusgaser, medan det är de fattiga som 
drabbas värst. Men alla människor har lika mycket rätt 
att på ett hållbart sett utnyttja jordens resurser, och lika 
mycket rätt till utveckling. Deltagarna i en workshop i 
klimaträttvisa får en historisk genomgång i hur klimat-
förändringarna har uppstått. De får förståelse för hur 
människor i olika regioner påverkas nu och hur de kan 
komma att påverkas i framtiden och hur vi kan 
agera för att lösningen på klimat- krisen ska ske 
med hänsyn till klimaträttvisa. Workshopen 
avslutas med att eleverna genom sin kreativitet 
får hitta på idéer på lokala 
klimat-projekt.

Klimaträttvisa



WORKSHOPEN RIKTAR SIG främst till gymna-
sieungdomar i Göteborg och kopplar samman 
klimaträttvisa med kommunens klimatstrategis-
ka program. Workshopen syftar till att ge elev-
erna förståelse för hur vi agerar lokalt är sam-
mankopplat med globala klimatförändringar. 
Den ger dem också förståelse för sin egen roll 
i det lokala klimatarbetet och hur kommunen 
och civilsamhället kan arbeta tillsammans för 
att uppnå en hållbar klimatpåverkan.

Klimaträttvisa ur ett 
Göteborgsperspektiv



JORDENS VÄNNER HAR arbetat med 
bevarandet av regnskog i Brasilien, Ecua-
dor och Colombia i över 20 år. På plats 
arbetar vi direkt med att stödja lokalsam-
hällen genom utbildning om mänskliga 
rättigheter och demokrati. Att stödja lo-
kalbefolkningen är det mest inkluderande 
och effektiva sättet att bevara regnskogen 
och stärka demokratin. Regnskogen är ett 
viktigt ekosystem ur klimatsynpunkt och 

samtidigt känsligt i ett förändrat klimat. I 
en klimaträttvise-workshop med inriktning 
regnskog får eleverna inblick i våra erfar-
enheter från gräsrotsarbete i regnskogen 
och en förståelse för dess komplexa 
ekosystem. 

Klimaträttvisa och 
regnskog



Klimaträttvisa 
och genus
KLIMATFÖRÄNDRINGAR FÖR MED sig skör-
deminskningar, översvämningar och förlorade 
inkomster, vilket ökar tryck på äldre, sjuka, 
hushållning, odling och matlagning som i stor 
grad är bördor som huvudsakligen tilldelas kvin-
nor i många delar av världen. Kvinnor är ofta mer 
påverkade av fattigdom och mat- och vatten brist 
vilka båda förvärras av klimatförändringar. Social 
och politisk instabilitet är mer troligt att drabba i 
länder där klimat-relaterade katastrofer är vanliga 
och där det är brist på mat. I denna workshop 
fördjupar vi oss i hur klimatförändringar påverkar 
olika kön på olika sätt.



JORDBRUK OCH MATPRODUKTION har 
stor påverkan på klimatet, samtidigt som 
klimatförändringar riskerar att påverka 
viktiga skördar av majs och soja nega-
tivt. Ur ett globalt perspektiv är stigande 
priser på mat det största hotet mot fattiga 

länders matsäkerhet. Samtidigt slängs 
i genomsnitt en tredjedel av maten vi 
köper i Sverige. I denna workshop ger vi 
ett globalt perspektiv på matsäkerhet, 
matens klimatpåverkan och hur vi kan 
påverka.

Klimaträttvisa 
och mat



Klimaträttvisa och 
migration
KLIMATFÖRÄNDRINGARNA DISKUTERAS uti-
från ett rättviseperspektiv med fokus på att allt 
fler människor tvingas fly sina hemländer på grund 
av ohållbara och akuta miljöförhållanden som tor-
ka eller översvämning kopplade till klimatförän-
dringar. Rikare länder har ett ansvar att hjälpa 
dessa länder att anpassa sig till de förändringar 
som redan skett. Workshopen tar upp hur det 
går att förhindra ytterligare klimatförändring-
arna och därmed att människor slipper fly från 
sina hemländer. 



Greenwash
IDAG DRIVS MÅNGA konsumenter av klimat- och miljöargument när 
de väljer varor och tjänster på marknaden. Detta vet företagen och 
de är angelägna att använda dessa argument i sin marknadsföring. 
Men det finns risker att genvägar tas och att marknadsföringen 
är mer ambitiös än de faktiska miljö- eller klimatåtgärderna. Att 
använda sig av miljöargument i sin marknadsföring och samtidigt 
inte leva upp till sina lovord kallar vi ”Greenwash. Fenomenet 
underminerar konsumenternas genuina omtanke och seriösa 

miljömärkningar och miljöinsatser. Denna workshop ger 
deltagarna verktyg att se igenom falska miljölöften och hur 
du kan anmäla falsk miljömarknads- föring till 
konsumentverket.
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Detta material har utvecklats i samverkan 
med introduktionsklasser, lärare i sfi, 
Centrum för Lättläst och en pedagog. Vid 
behov använder vi lättlästa ordlistor som 
också är översatta till stora språk som 
somaliska och arabiska.

Lättläst 
workshop
JORDENS VÄNNER HAR valt att arbeta  
inkluderande, vi vill kunna nå alla med 
våra workshops. Därför har vi 
tillgängliggjort delar av vårt 
workshopinnehåll. Våra workshops i kli-
maträttvisa, samt 
omställningsworkshopen kan ges på 
lättare svenska anpassad till språknivå sfi 
C. 

Finansieras med 
medel från:
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VÅRA WORKSHOPS I Klimaträttvisa och Gre-
enwash går att få på engelska. Om speciella 
inriktningar i en workshop är av intresse kan vi 
vid god framförhållning även ordna dessa på 
engelska.

Workshop på 
engelska



EN OMSTÄLLNINGSWORKSHOP KAN hållas i 
samband med en klimaträttvisa-workshop eller 
fristående. Workshopen syftar till att sätta igång 
eleverna i ett lokalt klimatrelaterat omställn-
ingsprojekt som är i deras intresse. Genom 
brainstorming och gruppövningar får eleverna 
planera ett projekt som är genomförbart och 
relevant för deras skola eller bostadsområde. 
Som hjälp får eleverna planeringsverktyg där 
de måste ta förhålla sig till eventuella kost-
nader, samarbetspartners, hinder, möjligheter 
och mål. Workshopen syftar till att engagera 
eleverna att själva ta krafttag i klimatfrågan och 
känna sig stärka i sin makt att kunna påverka 
situationen.

Omställnings-
workshop



VÅRA WORKSHOPMETODER HAR utvecklats 
organiskt genom åren av våra informatörer. 
Metoderna är informella men väl genomar-
betade. Vi har också förfinat övningar med 
hjälp av pedagoger och lärare i sfi. Relationen 
mellan informatörer präglas av dynamik och 
jämlikhet där alla tillsammans använder sina 
förkunskaper för att närma sig ämnet. Varje 
workshop utvärderas av både informatörer och 
elever för att fortsätta utvecklingen av work-
shopformen.

Workshopmetod

EN STANDARSWORKSHOP PÅGÅR i tre 
timmar inklusive två korta raster. En workshop 
kan kortas ner till en timma som innehåller en 
sammanfattning av ämnet, eller förlängas till 
en hel dags workshop genom att lägga till en 
omställningsworkshop. Vid god framförhålln-
ing kan vi utveckla speciella inriktningar enligt 
intresse hos beställare. 

Anpassningar
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JORDENS VÄNNERS informatörsverksamhet 
syftar till att sprida kunskap, väcka intresse 
och skapa engagemang kring klimatfrågan hos 
unga i Sverige. Under klimatmötet i Köpen-
hamn 2009 tog aktiva från Jordens Vänners 
beslut att de ville agera för att väcka opinion i 
klimatfrågan, och då startades informatörsverk-
samheten. Våra informatörer har sedan dess 
varit ute på folkhögskolor, gymnasieskolor 
och universitet för att uppmärksamma frågan. 
Engagemanget sprider sig och fler och fler vill 
engagera sig. Vill du bli klimatinformatör? 
Mejla workshop@jordensvanner.se

Jordens Vänners 
informatörsverksamhet
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Informatörsgruppen
VÅRA INFORMATÖRER BRINNER för klimat-
frågan och utbildning. De är en bred grupp 
med kunskaper inom många språk såsom 
arabiska, somaliska, polska, engelska, isländska, 
spanska och portugisiska. Inom grupper har 
vi kunniga inom kommunikation, miljö, klimat, 
globala utvecklingsfrågor, genus och pedagogik. 
Styrkan i vår informatörsgrupp är bredden på 
erfarenheter och hur vi som grupp kan lära av 
varandra. 

Vill du boka en workshop eller veta mer? 
Kontakta workshop@jordensvanner.se 
Är du intresserad av att bli informatör? 
Kontakta workshop@jordensvanner.se




