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Jordens Vänner är en partipolitiskt och
religiöst obunden ideell förening som
arbetar för miljö och solidaritet – lokalt,
nationellt och internationellt. Jordens
Vänner är den svenska grenen av Friends
of the Earth International, världens största
miljöorganisation på gräsrotsnivå med över
två miljoner medlemmar. Föreningen värnar
om demokrati, folkrörelsearbete och kulturell mångfald.
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Det här materialet är finansierat
med stöd från Konsumentverket,
som inte tar ställning till
materialets innehåll.

Att hålla ut och hålla i
när världen förändras
Världen måste förändras, men - som många före mig
redan hunnit uttrycka - det var inte såhär vi tänkt oss
att det skulle gå till. Jag som hade planerat att skriva
om varför grönt inte alltid är en så härlig färg som en
kan tro. Nu måste jag tänka om. Nu måste ALLA tänka
om. För att hindra smittspridningen av coronaviruset
har en rad åtgärder infriats. Och det är inte enbart regeringar som fått dem att hända. Mycket har skett på
frivillig grund, vilket mitt i mörkret känns fint. Många
talar nu om att vi efter krisen behöver ta tillfället i akt
och ställa om. Givetvis bör vi försöka styra våra ledare
och varandra mot ett mer hållbart system. Men jag tror
också att det är viktigt att ge sig själv och andra tid att
känna, att sörja våra förluster. Även om vi inte kan vara
nära andra människor fysiskt, behöver vi varandra mer
än nånsin. Vi behöver ha tålamod och hålla ut, samtidigt behöver vi hålla i varandra på avstånd. Av denna
anledning har vi på kansliet utvecklat en guide för hur
du även i distanstider kan fortsätta att engagera dig och
finnas till för dina medmänniskor. Läs mer om guiden
och vårt online-forum på sidan 22.
Men skenet av den här texten bedrar, för den här tidningen producerades till största del innan smittspridningen av corona kom igång i Sverige, och numret kommer inte att handla om just den lille elakingen! Om du
på något sätt ser kopplingar i texterna som du anser
opassande, ber vi om ursäkt i förväg. Vi hoppas dessutom att det kan vara skönt med lite go läsning som inte
handlar om krisen. Gör det riktigt bekvämt för dig och
läs istället om årets nominerade till Svenska Greenwashpriset (och gå in på hemsidan och rösta!), om en reklammakares etiska gränser,
om AP-fondernas smutsiga
investeringar, EU:s nya gröna giv samt mycket mer. Med
hopp om god hälsa och att ni
tar hand om varandra.
Lovis Agestam, redaktör
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TEMA: Greenwashing

Att utge sig för att bedriva miljövänlig verksamhet parallellt med innehavet
av titeln som en av landets största utsläppare, att propagera för klimatpositiva förändringar och samtidigt underordna sig politik som står för motsatsen, att berätta om hur företaget klimatkompenserar varje gång en anställd flyger - det är det som kallas greenwashing. Det vill säga att genom
marknadsföring och kommunikation förklara sig bra på hållbarhet och visa
på detta med positiva exempel samtidigt som verksamheten till och med är
det motsatta. Att ta fokus från det som är dåligt och i vissa fall tjäna pengar
på det.
Ordet ”greenwashing” eller på svenska ”grönmålning”, är ett tvillingbegrepp till exempelvis ”pinkwashing” och ”whitewashing” som står för olika
former av påverkan genom kommunikation, beroende på vilket syfte som
ligger bakom. Det finns många varianter av vilseledning när det kommer till
hållbarhet och miljö och det handlar inte sällan om att en aktör på ett eller
annat sätt vill tjäna på det för sitt eget syftes skull. Det kan till exempel röra
sig om påståenden som att ”teknik är lösningen på klimatfrågan”, eller att
”sopsortering är den viktigaste miljövänliga handlingen av alla”. I det här
numret vill vi slå ett slag för modet, och för genomskådandets konst. Vi som
individer behöver inte köpa budskapen rakt av. Vi har makt att se igenom
skenet och att säga ifrån. För om vi bara sväljer allt hela tiden riskerar klimatet och miljön att bli än mer lidande. Om det som är sant ständigt faller
mellan stolarna för att ge plats åt budskap som förvränger verkligheten och
tar fokus från det skadliga, då är vi illa ute. Men tillsammans är vi starka och
modiga, inte sant? Tillsammans kan vi genomskåda greenwashingbluffen!
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Greenwashpriset

Svenska
Greenwashpriset
2020
Och de nominerade är.....

Jordens Vänner vill tacka alla som nominerat fall av
greenwashing under året. Vår styrelse har nu granskat
alla de förslag som kommit in och valt ut tre solklara fall
av greenwashing. Vem vinner miljörörelsens anti-pris,
Svenska greenwashpriset 2020? Du bestämmer!
1. Sveaskog – för att de framställer sin verksamhet som hållbart skogsbruk när den
bidrar till stora skador på mark och den biologiska mångfalden
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Statliga Sveaskog, Sveriges största skogsägare,
framhäver budskap om att de bevarar och
sköter skog på ett bra sätt. På deras hemsida
läser vi budskap såsom ”investera i framtiden”
och ”Sveaskogs skogsbruk är hållbart”. I själva verket bidrar deras verksamhet till kalhyggesskövling, markskador och att hela ekologin
för djur och natur förstörs. Skogar med höga
naturvärden försvinner i en allt snabbare takt
när de avverkas och ersätts med artfattiga trädplanteringar. Den biologiska mångfalden i skogen är hotad och många arter är rödlistade. Oro
för hur verksamheten bedrivs har också lyfts
av före detta högt uppsatta medarbetare, som
bland annat pekar på att deras ekoparker skötts
dåligt med allt för stora virkesuttag. Sveaskog
ansökte också om skyddsjakt för att skjuta älgar från helikopter i första hand och i andra
hand från snöskoter eller drönare. Sveaskog
kan dock själva ses som en del av problemet

eftersom deras plantage till stora delar består
av monokulturer och inte lämnar sly för älgen
att äta. I februari sa Länsstyrelsen nej till skyddsjakten från helikopter och vi säger också nej
till Sveaskogs grönmålning.

2. Branschorganisationen Svemin – för sina
hållbarhetsbudskap i kampanjen #mineralbidraget – trots att de är en av Sveriges
miljöfarligaste verksamheter
Svemin lanserade i sin kampanj #mineralbidraget ”gruvbranschens bidrag till det långsiktigt
hållbara samhället” och menar att ”klimateffektiv och ansvarsfull produktion är ett måste för
att klara Agenda 2030 och bidra till en hållbar
samhällsutveckling” samt ”I den här klimatdrivna omställningen är metaller och mineral
oersättliga byggstenar”. Sveriges gruvbransch
sägs ”samtidigt bidra till bättre levnadsvillkor
för människor globalt”. Problematiken med
gruvindustrin har lyfts av miljöorganisationer, samer, turistföretagare, forskare och av den
myndighet som ytterst granskar den politiska makten och förvaltningen. Riksrevisionen
Miljötidningen nr 1 2020

Greenwashpriset

pekade i en granskning på flera allvarliga
brister i dagens lagstiftning som medför stora ekonomiska konsekvenser för staten. Den
ekonomiska säkerhet som erbjuds är ofta otillräcklig och de ekonomiska konsekvenserna för
staten betydande. Tvärtemot Svemins budskap
om hållbarhet bidrar gruvbranschen, en av landets mest miljöfarliga verksamheter, redan idag
till åtta procent av Sveriges koldioxidutsläpp
och 77 procent av Sveriges avfall. Utvinningen
bidrar också till lokala konflikter, användning
av enorma markområden, hög avfallsmängd,
negativ påverkan på grundvatten, biologisk
mångfald och miljö med hög energianvändning
vid utvinning. Dessa praktiker bidrar långt ifrån till ett ”långsiktigt hållbart samhälle” som
Svemin menar - därför är de nominerade till
årets pris.
3. Klimatkompensationsbranschen - avlatsbrev för företag som inte vill jobba aktivt för
att minska sina utsläpp

Det finns idag en rad kommersiella aktörer
som erbjuder klimatkompensation som ett
alternativ till faktiska utsläppsminskningar.
På den svenska marknaden hittar vi ett tiotal,
där företaget Tricorona med sin plattform klimatkompensera.se är ett av de största. De tar
betalt för att anlägga exempelvis trädplantage
och uppföra vindkraftverk i länder där det ofta
är billigare att genomföra sådana åtgärder än
i Sverige. Det sker under förevändningen att
dessa åtgärder annars inte skulle ske, och att
de därför kan räknas som “minusutsläpp” vilka kan kompensera utsläpp av växthusgaser i
andra delar av världen. Arla, hamburgerkedjan
Max, resebolag såsom Tui, Bra Flyg och Ving
samt svenska staten, är exempel på aktörer
som köper klimatkompensation istället för att
fullt ut ta ansvar för sina egna utsläpp.

Vi har också sett särintresseorganisationer
som Svenskt Näringsliv lyfta fram Moderaterna och Sverigedemokraterna som de partier
med bäst klimatpolitik, baserat på att dessa vill
skära ner på klimatåtgärder i Sverige och istälMiljötidningen nr 1 2020

let satsa på “billig ”klimatkompensation i andra
länder. Men branschen har extremt svårt att
bevisa att deras investeringar verkligen ger minusutsläpp i den omfattning de hävdar. Oberoende forskare har kommit fram till att enbart
två procent av satsningarna som de granskade,
FN-certifierade insatser, hade stor sannolikhet
att bidra till verkliga utsläppsminskningar. Den
främsta anledningen är att få projekt betecknas
som ”additionella”, dvs att de inte är beroende
av pengarna från klimatkompensationen, utan
hade startats oavsett. En granskningsserie som
tidningen Dagens Nyheter gjorde visar också
att flera av klimatkompensationsföretagen
har sina säten i skatteparadis, vilket gör det
väldigt svårt att granska verksamheten . Vi ser
svenska företag gömma sina utsläpp med hjälp
av en bransch som saknar myndighetstillsyn,
oberoende granskning och som visar brist på
uppföljbar redovisning, riskanalys och transparens.
I länder där klimatkompensationen sker vittnas det om att verksamheten går ut över lokalbefolkningar. Drabbade i afrikanska länder
där svenska företag klimatkompenserar har
kallat det ”klimatkolonialism” eftersom bönder
fördrivits och levebröd hotas genom exempelvis trädplantage. Trots väldigt stora tveksamheter beskrivs klimatkompensation som ett
sätt att ”neutralisera” utsläpp av växthusgaser.
Men klimatkompensation gör inte utsläpp i atmosfären ogjorda. För att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader måste vi minska utsläppen radikalt. Klimatkompensation där
konsumenter luras att kunna fortsätta flyga och
äta hamburgare är miljöförvillande budskap
och väl värt ett greenwashpris!
Fram till och med prisutdelningen 30 juni
går det bra att rösta och det gör du via vår
hemsida, www.jordensvanner.se. Det går
även bra att skicka din röst via brev:
Jordens Vänner
Box 7048
402 31 Göteborg
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Reportage

Raseriet och
utbyggnaden

- När folket sa ifrån om Preemraff

En utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil skulle bli förödande
för Sveriges chanser att uppnå sina mål i Parisavtalet. Preem,
förra årets vinnare av Svenska Greenwashpriset, har inte gett sig
gällande att få igenom ett tillstånd för utbyggnaden. Men det har
inte heller de som kämpar för motsatsen.
Text: Lovis Agestam Foto: Clare Humphreys & Lovis Agestam
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Morgonen är blåsig och rå i Lysekil. Duggandet går under förmiddagen över i envist
piskande regn. Rosvikstorg fylls av folk och tal
och spelningar drar igång på scenen. Några av
dem som tagit sig hit är grannarna Aurelia Daniels-Pugeda och Lars-Erik Jevås från Partille.
– Jag är här idag för att det här projektet är helt
sjukt, om det skulle genomföras är det att arbeta åt helt fel håll. Och jag är rädd. Om de får

tillstånd är det stor dubbelmoral, det får bara
inte hända, säger Aurelia Daniels-Pugeda.
Lars-Erik Jevås håller med:
– Det skulle bli ett av de största koldioxidutsläppen i Sverige. Vi kan inte öka utsläppen.
Vi ser klimatförändringarnas effekter redan
nu, klimatflyktingarna blir fler, fåglarna ändrar
färdvägar. Vi ser massutrotning.
Aurelia Daniels-Pugeda säger att hon tycker
Miljötidningen nr 1 2020
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det känns surrealistiskt och absurt att vara här
i Lysekil av just den anledningen.
– Det är som att försöka tvinga nån som håller
på att drunkna att simma.
Lars-Erik Jevås påpekar vikten av att visa motstånd i ett alltför passivt politiskt klimat och
Aurelia Daniels-Pugeda nickar:
– Ja, nu handlar det om jättemycket mod. Regeringen måste våga ta beslut, istället för att
vara så rädda för vad folk ska tycka. De måste
sluta gömma sig bakom pengarna.
Preemraff är Skandinaviens största anläggning för raffinering av olja. Här raffineras varje år
cirka 11,4 miljoner ton råolja. Och nu vill Preem
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utöka sin verksamhet, en expansion som skulle
göra företaget till Sveriges största utsläppare av
fossila bränslen. 2018 godkändes utbyggnaden
av Mark- och Miljödomstolen. Beslutet överklagades nationellt av Naturskyddsföreningen
och lokalt av ett stort antal privatpersoner och
flera organisationer, däribland Jordens Vänner.
Fallet tas nu upp av Mark- och Miljööverdomstolen och det är därför vi är här idag: för att
manifestera det dåliga med idén medan rättegångsförhandlingarna pågår. Jordens Vänner
representeras av medlemmen Hugo Norell, under eftermiddagens förhandlingar spelar han
upp en hälsning från det internationella nätverket Friends of the Earth International och berättar om varför Jordens Vänner och miljörörelsen
är emot utbyggnaden av Preemraff och fossilindustrin i stort. Han förklarar hur fallet inte
bara berör Västkusten utan hela världen. Hugo
hänvisar bland annat till Miljöbalken som säger
att verksamhet inte får bedrivas om det medför risk för hälsa och miljö, samt hänvisar till
barnkonventionen. Stormar och orkaner kommer att drabba barn som inte kan simma, barn
är också mycket känsligare för kemikalier, kyla
och värme samt undernäring och luftföroreningar. De behöver stabilitet för att kunna växa.
Han hänvisar också till hälsoskador i stort
där det 1 miljon ton extra utsläpp per år som
Preem nu ansöker om innebär att 15.000 människor per år får sämre hälsa och livskvalitet.
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Reportage

Vid lunchtid samlas ungefär hälften av
demonstranterna för en tre timmars
lång vandring ut till Preemraff. Trots
kyla och regn är beslutsamheten påtaglig när marschen bär av. På torget
fortsätter talare och artister att avlösa
varandra. Jordens Vänners Gabriel Ulvros håller tal och förmedlar hälsningar från partners inom Friends of the
Earth-nätverket.

Att utbyggnaden av Preemraff till
varje pris bör stoppas är det långt ifrån alla som tycker. Under dagen hålls
en motdemonstration i stadsparken
en bit bort från torget. Många lokalbor
menar att de jobb som utbyggnaden
skulle generera är nödvändiga för att
hålla regionen vid liv. Någon som vill komma in
till kärnan av problemet är Malin Widehammar,
som dock är här för att stoppa utbyggnaden. I
handen håller hon en skylt där det står “Hållbara jobb! Hur gör vi det?” Hon berättar att hon
vill lyfta frågan om en omställning av arbeten
och ekonomin.
– Man pratar mycket om jobben här i Lysekil
och att de försvinner. Men på en död planet
Gabriel Ulvros från Jordens Vänner läser upp
hälsningar från partnerorganisationer och budskapet är tydligt: stoppa den fossila industrin, nu.
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Medlemmen Mats Klingberg tror inte längre på
fossila transportmedel.

finns inga jobb. Vi behöver konkreta planer på
olika plan, det kostar att ställa om och därför
krävs investeringar och styrmedel när fossila
verksamheter läggs ned.
Hon säger att de styrande ofta sitter fast i gamla sätt att tänka, även om man snuddar vid olika
former av omställningsarbete. Hon önskar en
systemförändring där den fossila energin byts
ut till förnybar, där bostäder energieffektiviseras och nya former av arbetstillfällen skapas.
Malin Widehammar hoppas på att klimataspekten blir avgörande i prövningen och att ett positivt beslut kan bli exempel i andra mål.
– Det känns absurt att vara här i dag, att vi ska
behöva protestera mot en sån här sak mitt i klimatnödläget. Samtidigt blir jag stärkt av all organisering som sker just nu. Efter framgången
med stoppet av fossilgasterminalen i Göteborgs
hamn har jag fått hopp!
Några dagar efter demonstrationen avslutas
förhandlingarna. Nu ska Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som sedan lämnas över till regeringen för ett beslut som väntas komma i juni. Innan förhandlingsdeltagarna
åker hem erbjuds de följa med på en busstur ut
till raffinaderiet. Hugo Norell beskriver utflykten såhär:
Miljötidningen nr 1 2020

TEMA: Konsumtion

Lars-Erik Jevås och Aurelia Daniels-Pugeda tycker det känns konstigt att överhuvudtaget behöva demonstrera mot en utbyggnad av oljeindustrin.

I morse fick vi deltagare i förhandlingen åka
en guidad tur runt Preemraff i buss. Legitimationshandlingar fick visas innan resan påbörjades. Ombord på bussen var säkerhetsvakter
och polisens piketbuss var med hela vägen. Vi
fick inte gå ut. Undrar vem eller vilka som var
så farliga så det säkerhetspådraget behövdes?
Det enda farliga som kunde finnas på bussen var
domaren som var ordförande. Han berättade att
han träffat en coronasmittad på myndighetens
kontor i Stockholm. Alla undvek honom så gott vi
kunde. Preemraff påminde mycket för mig om de
groteska maskiner och platser som finns i filmen
Avatar. Värst var det i gränsen mot den enormt
vackra naturen vid de små vikarna mellan bergsknallarna och med en betagande utsikt mot
berghällarna på andra sidan fjorden. Naturen
grät tunga tårar som rann nerför bussens fönster. Gaslågorna facklade i pulserande gult och
rött mot den grå skyn. En frän doft av kolväte
sipprade in i bussen och spädde på känslan av
Miljötidningen nr 1 2020

vår kulturs fullständiga oförmåga att förstå
vad människans egentliga roll är när vi går
här på jorden. Vår vackra blå planet med dess
sprakande och outsinligt fantastiska ekologiska
system som bara gör allt för att skapa mångfald,
resiliens och förvandling av solens strålar till
all den prakt som livet är. Den planet vi älskar
och värnar på alla sätt. Vi överklagande gjorde
ett väldigt bra arbete tillsammans under de
tre förhandlingsdagarna. Vi kompletterade automatiskt varandra med våra olika perspektiv,
tankar och känslor om Preemraffs utbyggnadsplaner. Många av de närboende var med hela
tiden och berättade sina upplevelser att bo så
nära och ställde frågor som Preem hade svårt
att svara på. Nu är det bara att fortsätta fighten mot Preems galna utbyggnadsplaner. Det var
fantastiskt jobbat av alla inför förhandlingarna
och det vi gjorde i Lysekil på morgonen, på torget och på vandringen ut till Preem var bara så
mäktigt.
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TEMA: Greenwashing

Orientering bland
gröna gråzoner
- Hur tänker reklammakaren?

Att använda sig av positivt kodade symboler med hållbarhet som argument är varken olagligt eller ovanligt inom kommunikation och
marknadsföring. Men var går de etiska och juridiska gränserna för den
som skapar reklamen?
Text: Lovis Agestam Foto: Pixabay

– Om man tittar på dem som fällts med grund – Man behöver inte jobba med alla kunder.
i marknadsföringslagen handlar det framförallt Jörgen Lindqvist berättar att de inte kontrolom vilseledande budskap. Hamburgerkedjan lerar hela leveranskedjan hos kunderna men
Max till exempel, fälldes för att ha sagt att de att det är möjligt att tillsammans med kunden
var “klimatpositiva”. Vårt råd är att inte avsik- ha övergripande koll på hur leverantörsledet
tligt förvränga fakta. Att inte ljuga. Rakt och ser ut.
ärligt är hållbart.
– Vi jobbar med IT-leverantörer och då är det
Jörgen Lindqvist är vice VD på en kommunika- enkelt att, tillsammans med kunden, hålla koll
tionsbyrå vars profil är hållbar kommunika- på kedjan bakåt. Men det är omöjligt att följa en
tion. Han menar att gränserna för hur
kund genom precis allting. Vi kan inte kontrolman marknadsför går vid lagen, men
lera var minsta lilla mineral i datorn
Man
som reklamproducent är även företasom de säljer kommer ifrån.
behöver
gets egna riktlinjer av vikt.
– När det kommer till att följa vissa
För kommersiell marknadsföring
inte
värden utgår vi alltid ifrån kundens
gäller andra regler än för redavarumärkesstrategi. Det är en grund jobba med ktionell utgivning, där det finns
som måste stämma med vad kunden
självreglerande instanser såsom
alla
kunder
står för. Vår egen varumärkesstrategi
Granskningsnämnden och Preshandlar om tillgänglighet och långsombudsmannen. För reklam gäller
siktighet, att vara trovärdiga i det långa loppet
marknadsföringslagen, och Konsuoch att skapa långsiktiga relationer med både mentverket är den tillsynsmyndighet som ser
kunder och mottagare.
till att lagen följs. Utöver detta finns ReklamomHan säger att det egna företaget även har grun- budsmannen som är en stiftelse och näringslivdande etiska principer, där de tar avstånd från ets självreglering av marknadsföringsområdet.
rasism samt handel med vapen och tobak. Elisabeth Trotzig verkar som reklamombudsPrinciper som tar sig uttryck i vilka kunder de man och hon förklarar att reglerna för användsamarbetar med.
ning av grön marknadsföring delvis skiljer sig

“
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TEMA: Greenwashing

från reglerna gällande andra former av reklam:
– Det ställs extra högra krav på miljöpåståenden
eftersom det är svårt för konsumenten att kunna värdera ett sådant då det ofta kräver fackkunskap. Dessutom påverkas konsumenten
lätt av dessa eftersom många konsumenter vill
göra rätt och konsumera på ett sätt som är mindre skadligt för miljön.
Elisabeth Trotzig berättar dessutom att ju mer
generellt ett påstående är, desto högre blir
kraven på att annonsören ska kunna bevisa riktigheten i det påstådda.
Som marknadsförare litar Jörgen Lindqvist på
kundernas kontroller och att de är ärliga med
vad de utger sig för att vara bra på, och därefter fokuserar åtgärderna i första hand på krishantering ifall en extern part skulle uppmärksamma något som skulle kunna uppfattas som
negativt.
– Men oärlighet från kundens håll springer man
sällan på, de flesta är väldigt ärliga.
Sist men inte minst får Jörgen Lindqvist frågan
vad han anser om att tjäna pengar med hjälp av

Som marknadsförare stöter Jörgen Lindqvist sällan på
kunder som är oärliga om sin verksamhet. FOTO: Press

argument om miljö och hållbarhet.
– Ja, om ett företag är bra på hållbarhetsarbete
är det klart att de ska prata om det. Om man till
exempel utvecklar teknik som minskar utsläppen tycker jag att man ska lyfta fram det för att
det gör nytta och att man också gör affärer på
det.

Vad säger lagen?
Ordet ”miljövänlig” får bara användas om företaget kan
styrka att produkten förbättrar eller inte påverkar miljön
alls – från vaggan till graven, det vill säga under produktens hela livscykel.
Det är vilseledande att använda ordet ”miljövänlig” om
produkter som skadar miljön. Bilar får till exempel inte
kallas miljövänliga.

Om reklamen riktar sig direkt till konsumenten och innehåller teknisk information eller andra påståenden som
kan vara svåra att kontrollera eller förstå, ställs särskilda
krav på saklighet.
Reklam ska kunna bedömas utifrån en flyktig läsning.
Miljötidningen nr 1 2020
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EU:s gröna giv

Europas gröna giv
- lösning eller greenwashing?

Den europeiska gröna given, eller European Green Deal, som presenterades i december 2019 är ett åtgärdspaket framtaget av EU-kommissionen i syfte att konkretisera det europeiska miljö- och klimatarbetet
samt ”bidra till att allmänheten och näringslivet i EU kan dra nytta av en
hållbar grön omställning”.
Text: Sofia Hedström Foto: Pixabay

Given har beskrivits av kommissionen som en
ny tillväxtstrategi som förvandlar unionen till
en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Given har presenterats som Europas “man på månen” -ögonblick, och språket
har varit fullt av löften - med tal om ett ekonomiskt paradigmskifte. Utgångspunkterna är:
- Noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2050
- Den ekonomiska tillväxten är frikopplad från
resursanvändning
- Alla platser och personer i EU är inkluderade
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Paketet går längre än EU någonsin gjort förut,
exempelvis genom att bistå samhällen och anställda att genomföra skiftet till ett fossilfritt
samhälle i form av en fond för rättvis omställning, något som bland annat Jordens Vänner,
Friends of the Earth Europe och fackrörelser
länge krävt. Fondens 7,5 miljarder euro ses
dock som ett för svagt initiativ för att motsvara
en omställning i den skala som krävs för att bemöta den planetära kris vi är i. Jagoda Munić,
chef på Friends of the Earth Europe säger: ”Europa kan inte möta klimatkrisen om inte vår
fossilfria omställning stärker de fattigaste områdena och tillhandahåller alternativa ekonom-

iska möjligheter för regioner som är beroende
av fossil bränsleindustrin.”
Redan en månad efter att den gröna given
presenterats röstade EU-parlamentet igenom kommissionens lista på prioriterad energi
och infrastruktur där bland andra 55 fossilgasprojekt fanns med. Detta trots kommissionens framhållande om att projekt som inte är
i enlighet med den gröna given skulle finnas
med på listan. Trots att den gröna given är
ett framåtskridande åtgärdspaket visas dess
svagheter alltså redan någon månad efter dess
lansering. Given klarar, varken genom sina mål
eller sitt innehåll, motsvara den klimatmässiga och ekologiska kris vi nu upplever. Delar av
bristerna identifieras som avsaknad av ambition medan andra handlar om utgångspunkten
i ”grön ekonomisk tillväxt”. Friends of the Earth
Europe tror att det är mycket osannolikt att
paketet kommer att belysa behoven av att förflytta vårt socioekonomiska system inom alla
planetära gränser snabbt nog samtidigt som
det möter upp mot Europas befolknings behov.
Organisationen grundar bland annat slutsatsen
på att given inte ifrågasätter konsumtion eller
ekonomisk tillväxt.
Miljötidningen nr 1 2020

EU:s gröna giv

Europeiska kommissionen offentliggjorde den
gröna given bara en vecka efter att en femårig
översyn av Europas miljöprestanda offentliggjordes av Europeiska miljöbyrån (EEA), där
det konstaterades att “Europa står inför miljöutmaningar av oöverträffad skala och angelägenhet” och “(EU) kommer inte att uppnå
sin hållbarhetsvision genom att fortsätta främja ekonomisk tillväxt och försöka hantera effekterna”. EES är inte de enda som kräver att ett
ohållbart ekonomiskt tillväxtsystem ska överges. Tidigare varnade 11 000 forskare från 153
länder att mänskligt lidande kan undvikas endast om vi gör stora förändringar i vårt sätt att
leva: ”våra mål måste växla från BNP-tillväxt ...
mot att upprätthålla ekosystem och förbättra
människors välbefinnande genom att prioritera grundläggande behov och minska ojämlikheten”. Trots dessa analyser fortsätter kommissionen att framhäva en grön ekonomisk tillväxt
som del i lösningen.
I början av mars lades så den nya klimatlagen
fram av kommissionen. Lagen ses som en ny-
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ckel i den gröna given och kommer att lagstadga målet om netto klimatneutralitet till 2050.
Liksom Greta Thunberg reagerade Friends of
the Earth Europe och Jordens Vänner med besvikelse på den nya lagen och organisationerna
drog återigen slutsatsen att den inte speglar
den klimatkris vi faktiskt befinner oss i. I lagen misslyckas kommissionen med att beskriva hur utsläppsminskningen ska gå till fram
till år 2030, vilket gör att de inte har mycket
att visa på under nästa omgång av FN:s internationella klimatförhandlingar, COP26, kring
hur målen i Parisavtalet ska nås. Själva målet är
också tvivelaktigt då lagen framförallt förlitar
sig på avlägsnandet av koldioxid ur atmosfären,
satsningar på kolsänkor, kompensationer och
obeprövad teknik istället för att fokusera på att
stoppa fossila bränslen.
Risken är att den gröna given blir ännu ett sätt
att förhala de åtgärder som verkligen behövs
för att istället tillgodose behoven av företag i
största möjliga mån samtidigt som otillräckliga
åtgärder utmålas som revolutionerande förändringar.
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Svenska pensionspengar
i fossila projekt
- exemplet Moçamique

För lokalbefolkningen i norra Moçambique har ett storskaligt fossilgasprojekt lett till tvångsförflyttningar, konflikter och brist på försörjningsmöjligheter.
–Så länge man kallar det ’utveckling’ går det att komma
undan med vad som helst, säger Ilham Rawoot från Justiça
Ambiental, Jordens Vänners systerorganisation i Moçambique. Hon vill att svenska AP-fonderna drar tillbaka sina
investeringar i projektet.
Text: Nina Wertholz Foto: Nina Wertholz & Justiça Ambiental
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Ett tjugotal åhörare har samlats i Världsbiblioteket i Solidaritetshuset på Södermalm i
Stockholm. Det är lunchseminarium en onsdag i mars och doften av böcker har bytts ut
mot den av micrade matlådor. Det är fullt runt
det stora träbordet mitt i salen och flera extra
sittplatser har fått ordnas fram. Dagens talare
är Ilham Rawoot som arbetar för Justiça Ambiental, Jordens Vänners systerorganisation i
Moçambique. Hon är i Europa för att berätta
om de övergrepp som sker i kölvattnet av ett
av världens största fossilgasprojekt, finansierat av företag som finns i våra statliga pensions-

fonder. Platsen för gasfyndigheterna är Cabo
Delgado i norra Moçambique. En kustprovins
med kilometerlånga sandstränder, kantade av
palmträd där de boende traditionellt livnärt sig
på fiske. I området ligger även Afrikas största
marina nationalpark, Quirimbas, en skärgård
som är världskänd för sitt växt- och djurliv.
Delar av området har även utsetts till ett UNESCO biosfärsområde.
– Fler än 500 familjer har redan tvingats överge
mark och fiskevatten som de brukat i generationer, de har omplacerats till jordplättar en
mil in i landet. Kompensationen har varit allMiljötidningen nr 1 2020
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deles för låg, och familjerna har tvingats dela
mark som redan tillhört andra, berättar Ilham
Rawoot. Hon har pratat med flera fiskare som
uttryckt sin förtvivlan över att ha blivit hänvisade till nya fiskeområden, långt bort från
sina nya bostäder. De har tvingats konkurrera
med andra lokalsamhällen om fisken.
– Det har lett till konflikter, folk hungrar och vet
inte hur de ska klara sig, säger Ilham Rawoot.
Kommer inte leda till utveckling
Enligt regeringen kommer projektet leda till
ekonomisk utveckling; fler arbetstillfällen och
bättre utbildningssystem. Men att gasutvinningen skulle minska fattigdomen tror inte Ilham
Rawoot.
– Vi har hört det argumentet ända sedan utvinningsindustrin först startade. Men Moçambique är fortfarande världens sjätte fattigaste
land och bara 27 procent av befolkningen har
tillgång till elektricitet. Trots att det är en av
Afrikas största producenter av energi.

Finansieras av pensionsfonder
Ilham Rawoot har rest till Europa flera gånger
för att få de företag och fonder som investerar
i gasprojektet att dra sig ur. Genom pensionsfonderna äger svenska skattebetalare aktier i
flera av de involverade företagen, bland annat
över 1,1 miljarder kronor i holländska Shell och
dryg 1,3 miljarder kronor i amerikanska ExxonMobile. Tidningen Arbetet Global kontaktade sjunde AP-fondens chef för kommunikation

och ägarstyrning, Johan Florén, för en kommentar. I ett mejl svarade han:
“Vi känner till anklagelserna. Den senaste information vi har om flytten av familjerna är dock
från 2016 och har begränsat omfång. Sedan
dess har vi inte hittat några ytterligare händelser. Däremot är det ett stort, komplext projekt
som befinner sig i ett tidigt skede och det är ett
rimligt antagande att det kan leda till många
hållbarhetskontroverser när genomförandet
tar fart.”

Ilham Rawoot säger att hon är chockad över
uttalandet.
– Det är häpnadsväckande att de inte har tagit
del av, eller själva sökt upp, uppdaterad information om förflyttningarna. Fondförvaltare
anlitar konsulter för att göra bedömningar av
hur projekten påverkar mänskliga rättigheter.
Antingen gör konsulterna inte sitt jobb eller så
är det pensionsfonderna som väljer att inte agera på informationen de får.
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Aktiv ägardialog
– AP-fondernas
greenwashing

Krönika: Fallet Moçambique är inte det enda där svenska
pensionsfonder investerat miljarder. Jordens Vänners projektsamordnare Charlotte Lundqvist är efter riksdagsseminariet
om hur de svenska pensionsfonderna följer upp sitt arbete inte
nöjd med vad som görs.

Text: Charlotte Lundqvist

I globalt uppmärksammade läckor från 2015
och 2018 avslöjades att oljebolagen Shell och
Exxon redan på 80-talet kände till länken mellan deras fossila produkter och den globala
uppvärmningens konsekvenser. Shells interna hemliga utvärdering slog fast att havsytan
kunde höjas med en meter och noterade att om
världens isar smälte skulle havsnivåerna höjas
med så mycket som fem till sex meter. Idag har
vi svenska skattepengar för 16,4 miljarder placerade i dessa och andra fossila bolag. Hur försvarar fondernas vd:ar detta mitt i en skenande
klimatkris? När vi frågade våra partners i
Moçambique om hur vi kunde hjälpa till efter
cyklonen Idai, som förra våren jämnade en av
landets största städer med marken, svarade de:
”Sluta investera i den smutsiga fossilindustrin!”
Vad säger AP-fonderna till dem och till de strejkande ungdomar som inte ser någon poäng
med att gå till skolan längre?
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19 februari anordnade Jordens Vänner och
nätverket Schyssta Pensioner ett riksdagsseminarium där AP-fondernas och Etikrådets
ansvariga chefer deltog. Vad var deras svar?
Jo, t.ex. att - aktiv ägardialog (dvs. att fonderna helt utan transparens bedriver ”dialog” med
företagen för att påverka dem i rätt riktning) är enda vägen när det kommer till att påverka
bolagen att uppnå Parisavtalet. AP-fonderna
investerar alltså i verksamheter vilka har som
affärsmodell att gräva upp de fossila bränslen

som IPCC menar måste stanna i marken om vi
ska ha chans att bromsa klimatförändringarna.
Hur ska AP-fonderna föra dialog med bolag som
känt till klimatförändringarna sedan 80-talet?

Det stod också klart att AP-fonderna använder
sig av samma retorik som många klimatförnekare gör genom något som kallas ”whataboutism”
och att skylla ifrån sig eller uppmärksamma
annat. Vi fick höra: ”Det ni verkligen borde titta på är de privata bankernas placeringar!” De
la också viss skuld på allmänheten för ett svalt
intresse för pensionspengarnas placeringar. I
övrigt lät deras budskap om sitt klimatarbete
helt förträffligt. Men vi fick inga svar på varför
våra pengar bl.a. finansierar den enhet som
släpper ut mest koldioxid i hela världen: kolanläggningen i Secunda i Sydafrika, vars utsläpp
enligt en granskning från Naturskyddsföreningen överstiger Sveriges totala utsläpp varje år och vars anställda arbetar under vidriga
förhållanden. Faktum är att fonderna relativt
nyligen beslutat att avinvestera inom en rad
olika andra skadliga branscher såsom tobak,
vapen, oljesand och termiskt kol, och i mars
beslutade Första AP-fonden att sluta investera
fossilt. Om inte resten av fonderna snabbt följer
efter, är det dags att kräva deras styrelsers och
ledares avgång. Detta eftersom de sviker dem
som drabbas hårdast av klimatförändringarna,
de sviker våra ungdomar, de sviker dem som
saknar en röst.
Miljötidningen nr 1 2020
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Trädkramarnas barnbarn

- får bekymrade men hoppfulla brev om framtiden

Trädkramarna från 80-talet återkom en kväll i februari för att väcka reflektion kring aktivism, bilism och klimatet när den nya antologin ”Brev till trädkramarnas barnbarn” såg
dagens ljus.
Text och foto: Lovis Agestam
– Vi måste skynda oss, polisen kommer om en
timme!
– En timme, hur kan du veta det?
– Amen det har jag räknat ut. Först tar det ju ett
tag för polisen att räkna ut vad de egentligen
ska gripa folk för. Dom här trädkramarna, som
dom kallas, dom gör ju inget olagligt egentligen. Dom har ju rätt av dom som äger skogen
att vara där. Och sen blir det helg, då vill ju ingen jobba. Och sen vill de ha det rensat och klart
till nästa helg, och så måndag måste dom förbereda sig och greja. Så tisdag, det är ju idag!

På Ekocentrum i Göteborg har ett 30-tal personer samlats för släppet av antologin ”Brev till
trädkramarnas barnbarn”. Initiativtagarna till
boken, Anna Jonsson och Sara Nilsson, inleder
kvällen med ett smakprov på föreställningen
Miljötidningen nr 1 2020

”Trädkramarna” som handlar om två vänner
som bestämmer sig för att gå med i protesterna
mot motorvägsbygget av ScanLink i Bohuslän
på 80-talet. Och det är också i denna verklighetens historia antologin tar avstamp. Författare
till boken är bland andra tidigare miljöminister
Åsa Romson, meteorologen Martin Hedberg,
två av trädkramarrörelsens nyckelpersoner,
Birgit Nielsen och Marie Arehag (som båda
suttit som ordförande för Jordens Vänner under 80-talet) och Gunnar Falkemark, professor i statsvetenskap som forskat mycket inom
trafikfrågor. Inleder gör Birgitta Dahl, tidigare
riksdagsledamot och miljö- och energiminister.

Den här kvällen får vi lyssna till Marie Arehag,
Birgit Nielsen, Gunnar Falkemark och Martin
Hedberg i ett samtal om miljökamp, trafik och
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bilism, aktivism och om det västerländska samhällets syn på naturen och vad den får för konsekvenser.
– År 2030 ska transportsystemet släppa ut 70
procent mindre än idag. Det är en sak att fatta
beslut, en annan att genomföra dem. Bilister är
ett hårdkokt släkte, det är svårt att få dem att
ställa bilen hemma, säger Gunnar Falkemark.
I boken lär han oss om det gilla misstaget med
fri fart i tätort 1936 och om hur bilismen eskalerade i en rasande takt efter andra världskrigets slut 1945. Om hur bilinnehav och tillgång
till att köra bil blev en viktig demokratifråga.
Och om hur lång tid det tog innan man insåg
att bilismen ställde till med allvarliga miljöproblem.
”Att det mätbara värderas högre än det omätbara gör att vi har svårt att tillgodogöra oss
insikter från andra kulturer eller förmår se
oss själva som en integrerad del i det system
vi nu förändrar i grunden.” Martin Hedbergs
text handlar inte så mycket om väder som om
filosofiska frågeställningar kring människans
kapacitet att ställa om. Med historien i bagaget
vet vi att människosläktet är kapabelt till en hel
massa mirakel, nu gäller det bara att inse fakta
och rätta sig efter den. Hans stycke är det vackraste och kanske också sorgligaste att läsa.
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”Vi ordnade Trädkramarnas folkuniversitet
i bygdegården och i skogen i Ödsmål på söndagar, när skogsmaskinerna stod still. Dit kom
föreläsare och pratade om statsvetenskap såväl
som skogsdöd, samtidigt som det fanns möjlighet att diskutera, ta en kaffe eller bara umgås.
På så sätt är det lättare att känna sig tillhörig,
att bli ”vi” med aktionen. Och inte minst är det
folkbildande – fler människor lär sig om sambanden och tar till sig argumentationen.” Marie
Arehags och Birgit Nielsens kapitel utmärker
sig. De berättar en historia, den om dem som
tog till fysisk handling och ställde sig i vägen
för skogsmaskinerna. Trots att motorvägsbygget inte stoppades är deras ord fyllda av tro på
förändring.

Boken och kvällens drama med efterföljande samtal genererar misströstan och hopp på
samma gång. Det ser inte ljust ut på klimatfronten, det gör det inte. Samtidigt slås jag som
läsare av att de här människorna fortfarande
brinner för klimatkampen. Om de inte hade visat framtidstro och vilja att tillsammans med
alla människor förändra världen till det bättre, hade jag slutat läsa. Då hade jag även slutat
kämpa, och tanken med den här boken är precis motsatsen: ge inte upp nu, vi klarar det här
bara vi går samman.

Miljötidningen nr 1 2020
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”Det handlar inte
om koldioxid”
Climate - a new story, av Charles Eisenstein, North
Atlantic Books

Vi behöver förändra vårt system i grunden,
och i det arbetet måste vi utgå ifrån kärleken till planeten. Abigail Sykes har läst en
ny bok om klimatförändringar.
Text: Abigail Sykes

Många tänker nog att det finns två sätt att se
på klimatfrågan. Antingen är du skeptiker och
förnekar att klimatet förändras på grund av
mänsklig aktivitet. Eller så tror du att klimatförändringar är ett stort hot mot mänskligheten om vi inte snabbt minskar utsläppen eller
hittar storskaliga tekniska lösningar. Men tänk
om det finns ett tredje alternativ? Nämligen att
utsläpp av växthusgaser inte är det största problemet? För detta argumenterar den amerikanska föreläsaren och författaren Charles Eisenstein mycket övertygande i sin nya bok Climate
– A new story.

som ett dött ting, på
konkurrens och girighet som människans
främsta drivkrafter
och tillväxt och ny
teknik som de bästa
lösningarna, kommer
vi att orsaka fler ekologiska kriser, menar han. Även om de
praktiska lösningarna på klimatförändringarna kan vara
relativt enkla, kräver
de stora grundläggande förändringar. Förändringar som måste utgå ifrån kärlek till planeten,
oss själva och varandra, med en syn på att allt
hänger ihop.

Jag tyckte mycket om Charles Eisensteins förra bok The more beautiful world our hearts
know is possible – en bok som förändrade
mitt sätt att se på verkligheten och gav mig ett
enormt hopp om att en hållbar värld är möjlig.
Climate - a new story är lyckligtvis betydligt
kortare, har ett tydligare fokus och utgår mer
från vetenskapliga källor. Boken känns som ett
förtydligande, en sammanfattning och en vidareutveckling av hans tidigare titlar – nästan
som krönet på hans livsverk. Nu ska alla insikter komma till sin rätt och göra
skillnad.

Boken riktar sig lika mycket till klimatskeptiker som till miljöaktivister utifrån idén att vår
besatthet av koldioxid leder oss fel. Att även om
vi skulle stoppa alla utsläpp imorgon
skulle vi fortfarande stå inför en rad
Sjukdomen
andra miljökriser som är minst lika
som ligger På minussidan blir det ibland lite
allvarliga – artutrotning, ökenutbredbakom är rörigt. Här infogas minst en tidiganing, nedskräpning etc. I själva verket
re publicerad essä som förvisso är
finns redan i dag metoder som verkar vårt sätt att se
fantastisk men som inte riktigt blir
lovande för att binda mer kol än vi
på naturen
en sömlös del av helheten. Charles
släpper ut. Det centrala är att hjälpa
Eisenstein kan vara mycket stringplaneten att hjälpa sig själv genom att återuppent men här finns en del upprepningar. Kanske
bygga utarmade jordar, förstörda vattencykler
har skrivandet gått lite fort? En del åsikter i
och skövlade ekosystem. Men grunden i Charboken kan också upplevas som väl provoceranles Eisensteins resonemang är att om vi ska
de, exempelvis kritiken mot hur dagens forskbygga ett hållbart samhälle räcker det inte att
ning fungerar i praktiken. Det här är - trots små
behandla symptomen.
invändningar - en bok som innehåller genuint
möjliga och inspirerande lösningar på flera av
Sjukdomen som ligger bakom är vårt sätt
dagens största samhällsproblem.
att se på naturen. Så länge vi ser på planeten
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Umeå lokalgrupp överklagar
beslut om köpcentrum
Jordens vänners lokalgrupp i Umeå
överklagade i december ett nytt detaljplanebeslut. Umeå kommun planerar att skövla tiotals hektar stadsnära
friluftsskog, för att anlägga ett nytt bilorienterat köpcentrum, Sandbäcken.
Syftet med kommunens satsning är
att stimulera en ökad konsumtion och
man räknar även med att den planerande anläggningen kommer att generera
kraftigt ökad biltrafik. I lokalgruppens
överklagan pekas på oförenligheten
med klimatlagen, miljömålet om en god
bebygd miljö, och en rad hållbarhetsåtaganden som Umeå kommun ställt sig
bakom (tex Aalborgåtagandena). Vad
som gör satsningen obegriplig även på
rent kommersiella grunder är den redan i nuläget stora överetableringen av
externhandel i Umeå, som under senare år lett till en omfattande utslagning
av lokal handel (både i externa lägen
och inne i centrum).
Björn Forsberg för lokalgruppen i
Umeå

Full rulle i nya lokalerna på Gyllenkrooksgatan
10B i Göteborg. Foto: Clare Humphreys

Minnesord

Vår vän och inspiratör Anders Torpel
gick bort den 27/11 2019. Anders gick
med i miljörörelsen på 70-talet och för
honom hängde miljö ihop med fred, solidaritet och en alternativ samhällsutveckling. Vi vill tacka Anders varmt för
alla kloka ord och hans engagemang i
våra studiecirklar, Fridays For Future
och Rättvis julmarknad. Ändra systemet, inte klimatet!
Jordens vänner i Norrköping
Birgitta Andersson
Katarina Palmgren
Klas Sandell
Kerstin Gustafsson
Teresia Nilsdotter-Jonson

Fortsätt att engagera dig - digitalt!

I och med coronas intågande i allas våra liv utvecklade vi på kansliet en guide för hur du
kan fortsätta att engagera dig även när det inte går att träffas fysiskt. Du hittar guiden via
vår hemsida, www.jordensvanner.se, under fliken “Aktuellt”. I den hittar du råd och tips
för hur du kan erbjuda andra hjälp och stöd samt be om hjälp själv, men även instruktioner för hur du aktiverar dig tillsammans med oss online. Eftersom vi vet att det kan kännas
ensamt i dessa tider, och att det tekniska inte alltid är särskilt enkelt, leder vi dig i guiden
ända fram tills dess du sitter tillsammans med andra i mötesprogrammet Zoom. Framöver
kommer ett antal webbinarier och diskussionsforum att anordnas, och givetvis fortsätter
vi med vår nya radition “Klimathänget” varje tisdag 16-18. Undrar du över något, skicka
gärna ett mejl till info@jordensvanner.se. Vi ses på nätet!
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Ordförandekrönika

Mikael Sundström:

”Räkna med ökad
greenwashing”
Det är svårt att så här i slutet av mars skriva
något som inte handlar om Corona. Men jag
ska göra ett försök. För det kommer såklart
en tid när det är dags att prata om andra
frågor igen. Och då behöver vi vara med, för
det är många som kommer att försöka utnyttja det vakuum som uppstår när viruset
glider ur fokus.
Vi behöver fortsätta hålla trycket uppe på politiker och företag. För hur frustrerande långsam
omställningen än kan kännas, så har vi samtidigt börjat se ett positivt skifte. Klimat- och
miljöfrågan handlar inte längre så mycket om
vad “du som individ kan göra”. Istället ser vi
mer och mer fokus på de verkligt stora utsläpparna - företagen, investerarna och beställarna.
Vem hade för några år sedan egentligen trott
att klimatskäl skulle kunna stoppa Londons
storflygplats, Heathrow, från att bygga ännu en
start- och landningsbana? Och vem hade för
fem år sedan trott att klimatskäl skulle göra
att Preems tillstånd för att expandera sin verksamhet hängde löst. Jordens Vänner har alltid
vågat stå upp för att miljöomställningen behöver börja där de stora problem finns. Vi har
bidragit till den viktiga förskjutning som vi nu
ser. Nu gäller det att fortsätta ligga på för att
Parisavtalet ska respekteras. Att till exempel
fortsätta med planerna på att bygga ut Arlanda
är helt orimligt.
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Men med nya och tuffare krav på de stora utsläpparna kommer vi också att se många aktörer som helt enkelt inte är kreativa nog för att
anpassa sig. Som nästan desperat kommer att

söka genvägar och enkla lösningar, och framställa det ogenomtänkta som smart, det komplexa som enkelt, det osäkra som säkert. Risken
för greenwash kommer att öka. Se till exempel
hur petroleum- och biobränslebranschen uttrycker sig i sin färdplan 2030:

Eftersom biobränslen och biodrivmedel också är
uppbyggda av kol frigörs koldioxid vid förbränningen av dessa. Detta kol kommer dock från
grödor, växter och träd som upptogs för bara
några år sedan. Det betyder att förbränning
av biodrivmedel och biobränslen inte bidrar
till förstärkningen av växthuseffekten. Det kan
därför ses som ett naturligt kretslopp mellan luft
och vegetation.
Det är lika dumt som att hävda att de stora
bränderna i Australien och Kalifornien inte
skulle vara något problem eftersom det bara
handlade om koldioxid som redan tagits upp.
Som om naturen hade en skuld till människan
(och i synnerhet till petroleum- och biobränslebranschen). Och inte ett ord om hur ökat
skogsuttag riskerar att hota den biologiska
mångfalden, ge ökat läckage av metangas från
kalhyggen och öka risken för att man förstör
viktiga kolsänkor. Vi ska självklart fortsätta att
vara en starkt kritisk röst om alla former av
greenwashing. Det finns inget som talar för att
det kommer att minska. Men vi ska också ge
oss själva en klapp på axeln. Att företag, partier,
kommuner eller andra väljer att försöka gröntvätta sin verksamhet och sina åsikter beror på
att de känner sig pressade. Att de har förstått
att business as usual inte är fullt så rumsrent
som tidigare. Bra jobbat alla medlemmar!
Miljötidningen nr 1 2020

Flera av Jordens Vänners partnerorganisationer får det
extra tungt ekonomiskt i och med coronakrisen. För de
organisationer som arbetar med ursprungsbefolkning
blir arbetet dessutom svårare och mer riskabelt då
många grupper är väldigt känsliga för externa smittor.
Kontakt med omvärlden kan innebära livsfara för hela
samhällen om smittan sprider sig. För att vi ska kunna stötta våra partners, som i sin tur arbetar med att
stötta ursprungsbefolkning för att de inte ska drabbas
av smittspridning, behöver vi nu er hjälp. I dessa tider
är din gåva ovärderlig.
Bidra via vår hemsida: www.jordensvanner.se
Swish (för skydd av regnskog): 1232789949
Det går även bra att skicka din gåva till vårt 90-konto,
PG 90 04 74-8, märk din gåva med `skydda regnskog´

