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I detta nummer har vi valt temat Klimatfeminism. Här synar vi 
kopplingen mellan kön och klimaträttvisa i ett flertal artiklar. 
Klimat feminism handlar ofta om att lyfta det faktum att kvinnor 
är extremt utsatta i världen för de följder som klimatföränd ringar 

medför. Att kvinnor är utsatta för förtryck, våld, har mindre makt, 
mindre pengar och därmed helt enkelt färre möjligheter, gör att 
kvinnor är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna. När 
klimatkatastrofer som cyklonen Idai drabbar högriskländer som 
Mocambique blir kvinnor de som får lida mest och samtidigt har 
minst att säga till om för att bemöta och motverka klimathoten. 

I detta nummer bjuder vi även på läsning om de tre slutfinalister-
na till Greenwashpriset – Sveriges minst attraktiva pris, en recen sion 
av utställningen Human Nature, en artikel som förklarar varför det är 
så komplicerat att riva ett kärnkraftverk, en debattartikel av EU-par-
lamentarikern Linnea Engström och mycket, mycket mer. Och i slutet 
av tidningen låter vi vår ordförande, Mikael Sundström, brottas med 
hur den manliga identiteten kopplas till konsumtionsmönster som är 
långt ifrån miljövänliga och hur patriarkala normer måste brytas för 
att åstadkomma en rättvis, demokratisk och klimatsmart värld. 

Väl mött!

Annelie Babitz, vikarierande redaktör
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MILJÖTIDNINGEN

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.

Vill du göra din röst hörd? Skriv en krönika 
och mejla den till oss.

Vill du ha tidningen digitalt? Kontakta oss 
för en pdf-version.

Detta material är helt eller delvis finansierat av Sida (Styrelsen 
för Internationellt Utvecklingssamarbete), genom Forum Syd. 
Sida och Forum Syd delar inte nödvändigtvis de åsikter som 
framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens.
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Könsmaktsordningens negativa effekter på samhällens utveck-
ling förstärks av rovdriften på naturresurser och klimatfrågan. 
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Text: Jordens Vänner  Foto: Pixabay

Jämställdhet 
är nödvändigt
Om vi ska klara de utmaningar vi står inför med en rättvis och klimatsmart värld så 
måste vi ha ett brett perspektiv, faktiskt en samling perspektiv. Klimatfrågan handlar 
också om klass, nationstillhörighet, livsmedelsval, genusbundna konsumtionsmönster 
och om feministisk politik. 

N

tt förstå hur jämställdhet hänger ihop 
med klimatfrågan är ett perspektiv som 
berör den feministiska rörelsen, barns 
rättigheter, flyktingars rättigheter och 

miljörörelsen, med flera. Klimatfrågan handlar 
inte bara om förändrat väder eller utrotningsho-
tade arter. Klimatfrågan handlar också om klass, 
nationstillhörighet, livsmedelsval, genusbundna 
konsumtionsmönster och om feministisk politik. 

Av världens nuvarande 26 miljoner klimatflyk-
tingar är 20 miljoner kvinnor och barn. När kvin-
nor och flickor hamnar på flykt finns det en stor 
risk att de kommer att utsättas för sexuellt våld.

Enligt en undersökning av FN så är kvinnor och 
barns utsatthet vid klimatkatastrofer 14 gånger 
större än mäns och av världens mest fattiga är 66 
procent kvinnor, som lever i de länder som drab-
bas hårdast av klimatförändringarna. 

Under 1900- talet har kvinnors rättigheter och 
fattiga människors möjligheter att kämpa mot kli-
matförändringarna mest engagerat feminister och 
enstaka politiker. 

I dag är det en fråga som vi alla bör fördjupa oss 
i om vi vill ha ett rättvist samhälle och miljörö-

relsen har allt att vinna på att göra gemensam sak 
med andra progressiva krafter och utveckla sina 
kunskaper inom klimatfeminismen.

Det som kanske upplevs som mest provocerande 
inom klimatfeminismen är att den uppmanar män 
att förändra sitt beteende. Att bryta med traditio-
nella manlighetsnormer, att exempelvis lämna  
bilen hemma och åka kollektivt eller kanske till 
och med cykla. Att minska sin köttkonsumtion, 
kanske bli halv-vegan, trots att veganism har  
feminina förtecken. 

Skälet till att grön ideologi upplevs som mycket 
provocerande inom vissa grupper är för att den 
utmanar identiteter och djupt liggande föreställ-
ningar om feminina och maskulina beteenden. 
Dessutom leder den traditionella fördelningen av 
makt och pengar till att män som grupp släpper ut 
mer koldioxid, vilket har sin grund i sociala nor-
mer, helt enkelt de genusnormer som definierar 
manligt och kvinnligt. 

För att uppnå klimaträttvisa på global nivå mås-
te vi integrera ett jämställdhetsperspektiv i vår 
klimatpolicy. En kamp mot klimatförändringar är 
en kamp för ett jämställt samhälle. ●

A

Källa: boken Klimatfeminism av Linnea Engström
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Arbetet med att stärka kvinnor i marginaliserade grupper såsom ursprungsbefolkningar 
i brasilianska Amazonas är extremt viktigt för utvecklingen av dessa samhällen. Ett tydligt bevis 
på att det går åt rätt håll är att kvinnorådet och nätverket AGIR, en förening för kvinnor från olika 
ursprungsfolk i Rondonia, etablerats.

Krigarkvinnor  
i Amazonas 

Text: Rebeca Borges

V i behöver visa att kvinnor också lever i och 
äger landområden. Vi använder och hanterar 
dessa områden och därför är kampen för att 
skydda dem också vår. Män behöver sluta att 

föra vår talan och lyssna på oss istället, säger Maria 
Leonice Tupari, 42, ordförande i AGIR

Agir grundades 2015 och bestod då av 30 kvinnor. 
2018 hade organisationen växt till 1000 medlemmar 
med representanter från 60 olika etniska grupper i om-
rådet Rondônia. Kvinnor från andra stater vill gärna bli 
medlemmar men nekas. 

–  Vi måste först och främst fokusera på de lokala 
behoven. Vi behöver nå de kvinnor som aldrig har varit 
på något av våra möten här i Rondônia, innan vi växer 
ännu mer, berättar Maria.  

Efter bara tre år säger sig grundarna av organisatio-
nen se en stor förändring hos sina medlemmar i form av 
ökad kraft åt kvinnorna, bemyndigande genom organi-
sering, stärkta nätverk och allianser. 

AGIR erbjuder sina medlemmar workshops och semi-
narier och vid mötena diskuteras bland annat könstill-

hörighet, våld, ursprungsbefolkningens rättigheter, 
livsmedelssuveränitet, traditionell andlighet och hur 
den nuvarande politiska utvecklingen kan komma att 
påverka deras liv. AGIR erbjuder också hjälp med mark-
nadsföring av hantverksprodukter, tekniskt stöd till 
produktion och hjälp till försörjning. 

Ursprungsbefolkningens kvinnor står inför många 
utmaningar när de väljer att delta i AGIR, utmaningar 
som oftast handlar om män som vägrar dem att delta 
eftersom det kan innebära långa resor och därmed 
frånvaro från familj och barn. Vissa kvinnliga ledare 
har till och med fått ta emot hat och dödshot från män-
nen i deras byar.

Dessutom är den nya presidenten Jair Bolsonaros för-
nekande av minoritetsrättigheter för närvarande deras 
största strid. Bolsonaro försvarar den anakronistiska 
integrationsmetoden, vilken innebär att minoriteten 
ska lämna företräde åt majoriteten. Detta har öppnat 
upp ursprungsbefolkningens territorier för exploate-
ring genom gruvdrift, skogsavverkning och jordbruk, 
vilket lett till en våg av våldsamma invasioner. ●

 

Vi behöver visa att kvinnor också lever i och äger land-
områden. Vi använder och hanterar dessa områden 
och därför är kampen för att skydda dem också vår. 

Män behöver sluta att föra vår talan 
och lyssna på oss istället.

”
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AGIR i huvudstaden Brasilia, 2017. Kanindé och AGIR anordnade en bussresa till huvudstaden för manifestationer kring 
ursprungsfolkens rättigheter. Agir är en väsentlig del av inhemska kvinnors motstånd där en av parollerna är ”Utan 
land är det omöjligt att kämpa för hälsa, utbildning och annat”. 

Nedan: Urskog i Amazonas, en av världens gröna lungor.
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I Moçambique är den politiska situationen instabil och demokratin svag. Besluts processen 
är långt ifrån öppen eller rättvis och möjligheterna till politiskt inflytande på landsbygden  
är nästan obefintlig. Vi samarbetar med Justiça Ambiental (JA!) för att bekämpa förtryck 
av marginaliserade grupper.

Text: Madeleine Nählstedt, praktikant hos JA! ( Justiça Ambiental) i Moçambique

Kvinnor 
hårdast drabbade av Idai

Efter en naturkatastrof är kvinnor extra utsatta 
och cyklonen Idai har slagit hårdast mot kvin-
norna i de drabbade områdena. Enligt The Uni-
ted Nations Population Fund (UNFPA) har Idai 

påverkat 75 000 gravida kvinnor. De tvingas nu föda 
under svåra samt ohygieniska förhållanden i läger utan 
tillgång till grundläggande vård och rent vatten. Detta 
innebär svårare förlossningar för kvinnorna och det 
finns en stor risk för dödsfall i samband med dessa. 

Kvinnor riskerar även att utsättas för exploatering 
och sexuellt våld då de tvingats fly från sina hem och 
därmed har de förlorat sitt naturliga skydd från sam-
hället och sin familj enligt UNFPA. Kvinnor behöver 
nu dela tält eller sova utomhus vilket ökar risken för 
att utsättas för sexuellt våld. Risken ökar även när de 
tvingas dela toaletter samt gå en längre sträcka till 
dessa, speciellt när det blivit mörkt. 

Sexuella trakasserier har redan rapporterats från 
hjälporganisationer på plats. Kvinnor befinner sig även 
i en desperat situation utan mat till sig själva eller sina 
barn. De kan därmed tvingas till prostitution i utbyte 
mot mat och säkerhet. Enligt Human Rights Watch 
har det rapporterats att kvinnor tvingats till sex från 
ansvariga män för matdistribution i utbyte mot förnöd-
enheter. ●

KVINNOR DRABBAS HÅRDAST

Klimatfrågan är en feministisk fråga. Kvinnor är 
tredubbelt diskriminerade i dagens utsläpps
ekonomi.
1. Kvinnor får ta del av en betydligt mindre 
andel av samhällets resurser, på alla plan.
2. Kvinnor drabbas hårdare av klimatförändring
arna än män.
3. Kvinnor lever och agerar mer klimatsmart 
än män, men blir inte premierade för det.

Kvinnor drabbas hårdare av den globala upp
värmningen. FN har visat att kvinnor och barn är 
14 gånger mer utsatta för klimatkatastrofer än 
män. Av dem som lever i extrem fattigdom, 700 
miljoner människor, är i dag 66 procent kvinnor.

Av världens 26 miljoner klimatflyktingar är  
20 miljoner kvinnor och barn. År 2050 förväntas 
200 miljoner människor vara på flykt på grund 
av klimatförändringarna.

Kvinnor drabbas också hårdare av krig och 
konflikter. 

Mellan 60 och 80 procent av bönderna i syd är 
kvinnor, vilket gör dem helt beroende av natu
rens resurser. Män däremot lönearbetar oftare. 
Trots det är det oftast män som äger marken. 
Det gör kvinnorna sårbara även juridiskt. De kan 
inte bestämma över grödor och mark. Det mins
kar deras möjlighet att anpassa sig till klimatför
ändringarna.

Kvinnor som grupp lever och agerar i dag mer 
klimatsmart än vad män som grupp gör. Men 
detta premieras inte.

Källa: Europaportalen

Det är kvinnorna i Moçambique, som drabbas hårdast av 
cyklonen Idai.



TEMA: Klimatfeminism

Miljötidningen  nr 1  2019 9

Naturkatastrofer slår hårdare mot kvinnor än 
män, exempelvis vid stora översvämningar i 
länder som är sårbara för klimatförändring-
ar, där de flesta omkomna oftast är kvinnor 

och barn eftersom de i lägre utsträckning än män får 
lära sig att simma. Kopplingen mellan klimaträttvisa 
och kön behöver lyftas ytterligare i klimatdebatten, det 
fastslår Lanja Rashid, aktivistsamordnare på Jordens 
Vänner som har vidareutvecklat workshopen Klimat-
rättvisa och genus. 

– Det är viktigt att visa vilka människor som drab-
bas allra hårdast av klimatförändringarna. Det finns 
många ojämlika maktstrukturer som speglas i klimat-
förändringarnas konsekvenser, som till exempel klass, 
nationstillhörighet och vilken könsidentitet en har och 
de som drabbas hårdast är framförallt personer som 
identifierar sig som kvinnor, säger Lanja Rashid. 

Jordens Vänners workshop Klimaträttvisa och ge-
nus ges bland annat på gymnasieskolor, folkhögskolor, 
studie förbund och företag. Workshopen använder sig 
av ett helhetsperspektiv och i samtalet återfinns alltid 
genus. 

– En av övningarna i workshopen heter Ett steg fram. 

I denna övning får varje deltagare gå in i en roll och 
möts sedan av olika påståenden som ska leda till dis-
kussioner i gruppen. Diskussionerna ska i sin tur leda 
till insikt hos deltagarna, vad gäller klimaträttvisa och 
hur vi alla påverkas av olika maktstrukturer, däribland 
könsmaktsordningen, menar Lanja.  

Den svenska infrastrukturen är ofta är anpassad 
till mönster som domineras av personer som identifie-
rar sig som män. Vi satsar på motorvägar eftersom en 
hög re procentandel män kör bil. Kvinnor reser generellt 
mer kollektivt och därför satsas det inte lika mycket på 
kollektivtrafiken. 

– Här kan en se stora skillnader mellan könen. I dag 
är många unga personer mycket insatta i genusdebat-
ten och den feministiska debatten. Trots detta verkar 
många tro att det är mer ojämlikt utomlands och blir 
förvånande när de får veta att skillnaderna vad gäller 
klimaträttvisa mellan könen är stora även i Sverige, på-
pekar Lanja och fortsätter: 

– Det handlar också om vilka som får synas och höras 
i klimatdebatten. Vita män drabbas oftast minst, sam-
tidigt som dom får synas och höras mest och dessutom 
tar de slutgiltiga politiska besluten.  ● 

i sitt arbete som aktivistsamordnare arbetar Lanja Rashid dagligen med att få in ett uppdaterat genustänk.

Hon gör workshops 
om genus och klimat
Text: Annelie Babitz   Foto: Jordens Vänner
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Riva kärnkraftverk:
Ingen snabb
historia
       

Barsebäck kärnkraftverk stäng-
des för gott år 2005, rivningen på-
bör jades under 2016 och beräknas 
pågå i tio år till från nu. Det störs-
ta problemet är att det ännu inte 
finns något slutförvar för det 
radioaktiva rivningsavfallet.

Text: Sture Grönblad, styrelseledamot för 
Jordens Vänner i Miljörörelsens kärnav-
fallssekretariat, Milkas

Foto: Pixabay. Bilden är inte från Barsebäck, 
utan ett annat kärnkraftverk.



12 Miljötidningen  nr 1  2019

Miljö

K ärntekniklagen säger att kärnkraftsägaren är 
skyldig att riva anläggningen och sanera om-
rådet efter sig. För att inte komma undan sitt 
ansvar måste man i förväg lämna ekonomiska 

garantier.
Barsebäck kärnkraftverk har två reaktorer som 

sedan stängningen gått i så kallad servicedrift vilket 
inneburit en operativ personalstyrka på cirka 50 per-
soner från år 2007 som nu, år 2019 är nere på cirka 20 
personer. Kärnkraftverket har sedan 2012 ett partiellt 
rivningstillstånd för borttagandet av innehållet i re-
aktortankarna. Vid ett besök den 27 december 2018 
var det klart för ena tanken och nästan klart för den 
andra. En separat stor förrådsbyggnad i tjock betong 
har uppförts på området för mellanlagring av det starkt 
radioaktiva material som lagras i stora decimetertjocka 
stålkistor.

Barsebäck har under 2017 ansökt hos Mark- och mil-
jödomstolen om att få avsluta servicedriften och riva 
hela anläggningen inklusive byggnader. 

Servicedriften upphör enligt kärntekniklagen först 
när anläggningen är riven. Tillstånd väntas under 2019. 
Problemet är att det ännu inte finns något färdigt slut-
förvar för det radioaktiva avfallet, därför måste det 
mellanlagras på platsen i väntan på slutförvaring och 
man behöver uppföra ytterligare en stor mellanlager-
byggnad på området.

Enligt SKB (Svensk kärnbränslehantering) som 
ansvarar för byggandet av slutförvaren kommer det 
att vara färdigt tidigast år 2030 för kortlivat låg- och 
medelaktivt aktivt avfall och för långlivat låg- och 
medelaktivt avfall, som reaktortankar, tidigast år 2045.

Att riva ett kärnkraftverk kan alltså inte göras 
”bara så där”. Barsebäcks senaste ansökan är drygt 
200 A4-sidor lång. I jämförelse kan nämnas att riva ett 
vindkraftverk som tar max en vecka och betalas av me-
tallvärdet. 

Att riva Barsebäck har kostnadsberäknats till 5 mil-
jarder kronor. Dessa pengar finns fonderade i Kärnav-
fallsfonden. Ett kärnkraftverk anses i lagens mening 
rivet när alla anläggningar och byggnader är rivna och 
allt rivningsavfall och marken är sanerad och friklas-
sad från radioaktivitet.

Oskarshamns reaktor O1 och O2 ska också rivas. 
Ansökan är inlämnad och reaktorerna är tömda på sitt 
uranbränsle.

O2 stoppades 2013 på grund av tekniska problem  
och har sedan inte återstartats. O1 stängdes av för gott 
sommaren 2017 på grund av dålig lönsamhet. Rivnings-
avfallet ska tillsvidareförvaras i ett befintligt bergrum 
under anläggningen. Eftersom Oskarshamns och Barse-
bäck numera tillhör samma ägaregrupp, ska rivnings-
arbeterna samordnas. ●

Att riva ett kärnkraftverk beräknas kosta 
cirka 5 miljarder per anläggning. Pengarna 
finns fonderade i Kärnavfallsfonden enligt 
Finansieringslagens regelverk. En avsättning 
görs på 5–7 öre per producerad kilowattimme 
för aktiva reaktorer och en årlig summa betalas 
in för inaktiva reaktorer. I fonden finns i dags
läget cirka 70 miljarder kronor och beräkningar 
säger att det kommer att behövas 140 miljar
der totalt för att ta hand om och slutförvara 
utbränt kärnbränsle och radioaktiva reaktor
delar samt riva kärnkraftverken.

Slutförvar. Sedan 1988 finns 50 meter ner i 
berget nära Forsmark kärnkraftverk i Uppland 
ett slutförvar för kortlivat lågaktivt radioaktivt 
driftavfall såsom metalldelar, skyddskläder,   
filtermassor. En ansökan om att få bygga ut 
detta bergslager till tredubbla volymen är 
inlämnad. Lagret beräknas kunna börja byggas 
ut 2020 och ha en byggtid på 8–10 år. 

År 2011 lämnade SKB, Svensk kärnbränsle
hantering, in en ansökan om metod och plats 
för att slutförvara det utbrända kärnbränslet 
500 meter ner i berget nära det befintliga 
slutförvaret i Forsmark. Mark och miljödom
stolen avslog ansökan 2017 vad beträffar 
koppar kapseln och har lämnat över ärendet till 
regeringen för slutgiltigt avgörande. Det tredje 
och sista slutförvaret som planeras är det för 
långlivat radioaktivt material som till exempel 
reaktortankarna vilket planeras ligga i samma 
område som de andra slutförvaren. Tidigast år 
2100 är allt rivet och slutförvarat .

Sverige har totalt 12 kärnreaktorer. Bar
sebäck 1 och 2, samt Oskarshamn 1 och 2 är 
redan stängda. Ringhals 1 och 2 ska stängas 
senast 2020 enligt beslut av ägarna. Resteran
de, Ringhals 3 och 4, samt Oskarshamn 3, och 
Forsmark 1, 2, 3, planeras köras som längst till 
år 2040–2045 vilket innebär en livslängd för 
reaktorerna på cirka 60 år. 

Sveriges första kommersiella kärnk reaktor 
O1 började byggas 1966 och invigdes 1972. När 
kärnkraftepoken är slut kommer det att finnas 
totalt 11,000 ton utbränt kärnbränsle som mås
te gömmas undan i 100 000 år för människan, 
på grund av den radoaktiva strålningen.

▲
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Kvinnor organiseras i 
gruvsamhällen
Under drygt ett år har organisationerna WoMin och JA! (Justiça Ambiental) arbetat tillsammans 
i Moçambique för att undersöka gruvindustrins påverkan på kvinnor i staden Tete med omnejd. 
Kvinnornas problem, som ofta handlar om att de blivit utsatta för sexuella kränkningar och över-
grepp, har inte tidigare uppmärksammats och det vill organisationerna ändra på.

 

Text: Madeleine Nählstedt, praktikant hos JA! ( Justiça Ambiental) Moçambique

Organsationen Women in Mining (WoMin), Syd-
afrika, är en afrikansk kön- och extraktions-
allians som grundades 2013. Organisationens 
syfte är att ta itu med de betydande ekonomis-

ka och sociala rättvisefrågorna som har uppstått för 
afrikanska kvinnor på grund av utvinningsindustrin. 
Sedan 2013 har WoMin byggt upp en allians av mer än 
60 organisationer i 14 afrikanska länder som alla arbe-
tar för kvinnors rättigheter samt kvinnors organisering 
i utvinningsfrågan.

Enligt WoMin skapar gruvnäringen djupa sociala, 
miljömässiga och ekonomiska konsekvenser och det är 
kvinnor som drabbas värst i samhällena. Genom olika 
projekt och aktiviteter har WoMin bidragit till att bilda 
en alternativ kvinnorättsanalys inom extraktionsek-
torn samt visat effekterna på arbetande kvinnor inom 
gruvindustrin. WoMin har även lyft frågan om gruv-
drift kopplad till kvinnor/kön från närmast obefintlig 
till att bli ett diskussionsämne på politisk nivå.

WoMins mål är bland annat att kvinnor i utvinnings-
samhällena ska kunna försvara sina egna rättigheter 
och intressen samt att ge dem ökade juridiska kunska-
per. De vill även se lagstiftning på området som ska ge 
skyddsåtgärder och rättigheter på miniminivå som i sin 
tur ska leda till långsiktiga reformer i samhället.

– Projektet beräknas pågå i tre år, allt beroende 
på hur arbetet fortskrider. Parternas gemensamma 
projekt kommer att handla om extraktivism, militari-
sering, säkerhet, samt våld mot kvinnor, säger Silvia 
Cunha, projektansvarig jurist på JA! 

Projektet har implementerats eftersom de nuvarande 
interventionerna i utvinningssektorn (mineraler samt 
fossila bränslen) inte har uppmärksammat det våld mot 
kvinnor som har ökat på grund av den militarisering 
som skett i utvinningsamhällena.

Kvinnor i nämnda samhällen är de som drabbas värst 

En av gruvorna 
utanför staden 
Tete.

av nackdelarna med utvinningen och sällan får de del 
av fördelarna. Exempelvis undervärderas kvinnors ar-
bete jämfört med mäns, de tvingas gå med på sex för att 
få behålla sitt arbete samt få tillgång till basala behov 
som vatten. Kvinnor blir även sexuellt trakasserade 
och våldtagna av män som arbetar i eller är kopplade 
till gruvorna. Silvia Cunha påpekar att ”varken någon 
dokumentation eller avhjälpning av våldet har skett 
och därmed är det oklart vad kvinnor egentligen ut-
sätts för”. Det finns heller ingen plan eller strategi för 
att övervaka, dokumentera och publicera den inverkan 
som finns på kvinnors liv i berörda områden. JA! och 
WoMin vill tillsammans öka kunskapen i det civila 
samhället genom insamlande av fakta och information 
kring kvinnors rättigheter.

Under augusti 2018 höll organisationerna tillsam-
mans en rad möten i gruvstaden Tete samt i närlig-
gande byar för att introducera projektet till de lokala 
kvinnorna och på så sätt få en generell bild av proble-
men. 

–  Projektet har blivit väl mottaget och nästa steg är 
att åka tillbaka till Tete för att genomföra djupintervju-
er med utsatta kvinnor med stöd av psykologer, berät-
tar Silvia. 

Det slutliga målet med projektet är att stärka kapaci-
teten i det afrikanska civilsamhället för att kunna lyfta 
fram de systematiska problemen av undertryckande 
och våld mot kvinnor i utvinningsområdena. ●

Foto: Madeleine 
Nählstedt.
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Välbekanta 
budskap i Human Nature
Det finns en sorglig förutsägbarhet i Världskulturmuseets utställning Human Nature. Laga det 
som är trasigt istället för att köpa nytt. Tänk efter hur och på vilket sätt du värderar gamla saker 
i ditt hem innan du gör dig av med dem. Och nästan allt läggs på individnivå, det är vi som 
enskilda individer som ska rädda klimatet genom att ändra vårt levnadssätt.

Text: Annelie Babitz

Trots all förutsägbarhet i 
utställningen Human Nature 
är den sevärd på grund av 
några få fantastiska före-

mål. Ett av dessa föremål är den så 
kallade ”terapeuten”, en talande 
docka att samtala med om vår rela-
tion till saker. 

Meningen är att man som besöka-
re ska interagera med en animerad 
ansiktsbild, projicerad på dockan, 
medan interaktionen sker via ett 
tangentbord. Det hela påminner om 
en Siritjänst, men här kanske sam-
talet handlar om din favoritkopp 
som numera är gammal och trasig, 
och kanske på väg att slängas. Sam-
talet fungerar lite som relationste-
rapi, fast här rör sig samtalet kring 
vår relation till saker. 

Den första delen av utställningen 
lägger fokus på vår konsumtions-
historik medan den andra delen 
lägger fokus på att se på omvärlden 
som en levande organism. Temana 
presenteras i nio stora kokonger. 
Scenografin är suggestiv, nästan 
operalik och ljudsatt på ett sätt som 
för tankarna till valsång. 

                         
Precis i början av utställningen 
möts besökaren av en förklaring av 

hur man har valt att använda sig av 
trådfiguren som en sorts tankemo-
dell, och metafor för utställningen. 
Trådfiguren som en symbol för 
hur allt hänger ihop, för hur alla 
våra handlingar påverkar miljön. 
Trådarna sträcker sig sedan mellan 
de olika kokongerna som lyfter hot 
kopplade till miljön. 

Hittills hade jag höga för-
väntningar på utställningen, för -
väntningar som utbyttes mot 
besvikelse när jag såg hur man 
även i denna utställning om klimat-
förändringarna använder sig av 
välbekanta föremål som shop-
pingvagnen och skärmar där man 
genom olika frågeställningar kan 
mäta sitt eget klimatavtryck.

Vi har sett det förut. Dessa före-
mål är inom konstvärlden kopp-

lade till klimatförändringarna, 
lika självklara som Andy Warhol´s 
Campbell's Soup portfolio som visar 
på Warhol's besatthet av mänskligt 
konsumtionsbeteende.

Trots förutsägbarheten i ut-
ställningen finns det dock föremål 
som väcker besökarens intresse. I 
en av kokongerna, kallad för Deep 
Technology, möts man exempelvis 
av en tarmskinnsjacka för barn, 
från Grönland. En vattentät ano-
rak med god andningsförmåga. 
Här kommer frågor upp om vilka 
material som är mest skonsamma 
att konsumera och använda. Intres-
sant, men i framtiden vill jag gärna 
se en utställning kopplat till klimat-
förändringarna där inte allt läggs 
på individnivå och med fler föremål 
som får oss att tänka nytt. ●  

   Intressant, men i framtiden 
vill jag gärna se en utställning 

kopplad till klimatförändringarna 
där inte allt läggs på individnivå…

”
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Överst, t.v.: 
Den hologramliknande terapeuten 
som erbjuder samtal kring vår 
relation till saker.

Överst, t.h.:
Utställningen innehåller en hel del 
symboler som känns utslitna.

Mittenbilden:
Installation av hukande människor 
som flyter fram på ett rullband ge-
nom plåt-tunnlar med orden ”work”, 
”buy” och ”dump”.

Till vänster: 
Några av de dramatiska kokonger 
som innehåller olika teman på ut-
ställningen Human Nature.

Scenografin är 
suggestiv, nästan 

operalik och ljudsatt 
på ett sätt som för 

tankarna till valsång. 

”
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Viktigt fördrag i FN 
Sverige är tyst
I slutet av februari gick tidsfristen ut för alla stater att ge kommentarer och förslag på ändringar 
i utformningen av fördraget Zero Draft som syftar till att ge staterna redskap för att hålla trans-
nationella företag ansvariga för sina handlingar och kompletterar FN:s vägledande principer om 
företagande och mänskliga rättigheter (UNGP). Länder som Ryssland och Indien har kommit 
förberedda med förslag till ändringar medan Sverige har valt att vara fortsatt tyst.

Text: Rebeca Borges och Annelie Babitz

Den 26 juni 2014 inrättade FN:s råd för mänsk-
liga rättigheter en arbetsgrupp, OEIGWG 
(Open-ended intergovernmental working group 
on transnational enterprises and other busi-

ness enterprises with respect to Human Rights), för att 
utveckla ett rättsligt bindande instrument kring stor-
företagens ansvar för mänskliga rättigheter ”the treaty 
process”. Vid arbetsgruppens fjärde möte i juli 2018 
presenterades det första utkastet till fördraget, Zero 
Draft, vilken utgör en grund att bygga vidare på. Texten 
ska diskuteras vidare på ett kommande möte i oktober 
2019. 

Vi på Treaty Alliance Sverige (Jordens Vänner tillsam-
mans med Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna 
och FIAN) har frågat den svenska regeringen vad deras 
ställningstagande är kring FN-fördragen om storföre-
tag och mänskliga rättigheter. Deras svar är uppdelat i 
fem huvudargument som här kommenteras:

 1. Vi har redan ett instrument, FN:s riktlin-
jer för näringsliv och mänskliga rättigheter 
(UNGP). Vi behöver inte ett annat. 

1. UNGP är ett icke-bindande instrument, vilket inne-
bär att det inte är obligatoriskt och att följa det är frivil-
ligt. Det saknar en mekanism för ansvarsskyldighet och 
det erbjuder inte ersättning till offren.

Ett starkt FN-fördrag om transnationella företag och 
mänskliga rättigheter kan täppa till juridiska kryphål 
på internationell nivå, hålla transnationella företag 
ansvariga i samband med kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och säkerställa brottsoffrens tillgång till 
rättslig prövning.

 2. Det är för tidigt för att prova något nytt. 
UNGP är nya, och nationella planer genomförs 
fortfarande.

2. Brott som begås av transnationella företag mot 
mänskliga rättigheter och miljön är eskalerande. På 
grund av en globaliserad ekonomi, med rörlighet över 
gränserna finns det mindre samband mellan ägandet av 
ett företag och dess verksamhet. 

Verkligheten ger oss ingen anledning att tro att tiden 
skulle göra UNGP och nationella planer mer effektiva 
än de är nu. Ett bindande fördrag har diskuterats i FN 
sedan 90-talet som syftar till att balansera den legala 
strukturen som ger transnationella företag en mängd 
rättigheter och för lite skyldigheter. 

 3. Sverige anser att det primära ansvaret för 
mänskliga rättigheter ligger hos staten, inte 
hos företagen. De flesta överträdelser beror 
på staters svårigheter att genomföra lagar 
som kan förhindra storföretagens brott mot 
mänskliga rättigheter.

3. FN-fördraget överlåter inte ansvaret för trans-
nationella företag för att skydda de mänskliga rättig-
heterna, utan tillhandahåller konkreta verktyg och 
mekanismer för att säkerställa att transnationella före-
tag hålls ansvariga när de kränker mänskliga rättighe-
ter och miljön.

Staterna bär fortfarande ansvaret att respektera, 
skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna, men 
offer ska kunna söka skadestånd från transnationella 
företag när de blivit utsatta för brott av dem.
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Zero Draft, diskuteras här i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Ett fördrag som ska kunna täppa till juridiska kryphål 
och hålla företag ansvariga vid brott mot mänskliga rättigheter.

Foto: U
N

H
RC

 4. Sverige anser att företag inte ska omfattas 
av internationell rätt, bara stater. 

4. Sant för internationell människorättslagstiftning, 
men det är inte sant för internationella investeringsla-
gar.

Transnationella företag har genom den så kallade 
ISDS-klausulen (Investor-State Dispute Settlement) i 
handelsavtal lyckats skapa ett helt parallellt rättssys-
tem för att ”hålla stater ansvariga” när de inför lagstift-
ning eller politik som påverkar företagens vinster. Och 
i detta system kan endast företag stämma stater, stater 
kan inte stämma företag.

Faktum är att dessa parallella domstolar beslutar att 
investeringsintressen har företräde framför nationella 
intressen och mänskliga rättigheter.

 5. Sverige intar samma ställningstagande 
 som EU.

5. Ett av de länder som utvecklat ett eget ställnings-
tagande är Frankrike. Sverige har däremot gömt sig 
bakom EU. Sverige bidrog till EU:s beslut att dra sig till-
baka från processen och eftersom Sverige valt att inte 

diskutera frågan är svenskar inte heller medvetna om 
att detta beslut är fattat av den svenska staten. 

Människorättsförsvarare som deltagit i processen 
med fördraget visar hur viktig den här processen är för 
dem. Fokus bör därmed vara på hur EU och medlems-
stater kan stötta dem, till exempel genom att förebygga 
hot och säkerställa företags straffansvar när mänskliga 
rättigheter kränks. Det är bråttom att erbjuda utsatta 
människor solida verktyg för rättvisa och rättsmedel. 
Detta måste också ske på internationell nivå, inte bara 
nationellt. ●

SKRIV GÄRNA UNDER VÅR PETITION 
Rättigheter för människor, regler för företag 

Du hittar den på vår nya hemsida: 
www.jordensvanner/storforetagens-bristan-
de-ansvar-for-manskliga-rattigheter-och-miljon
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Den moçambikanska politikern och humanitä-
ren, Graça Machel, konstaterade att cyklonen 
Idais förstörelse i staden Beira kommer gå 
till historien då det är första gången en stad 

har totalförstörts till följd av klimatförändringar. Även 
FN:s generalsekreterare António Guterres kopplar ka-
tastrofen till klimatförändringarna och menar att Idai 
är ytterligare en larmklocka om farorna med föränd-
ringarna av jordens klimat.  

Anabela Lemos, ordförande för JA! (Justiça Ambien-
tal), påpekar att människor i Moçambique befinner sig i 
en katastrofsituation som de själva inte har skapat utan 
som orsakats av historiska och nuvarande utsläpp från 
i-länder. Katastrofer som denna kommer bara bli van-
ligare, menar Anabela och lösningen är att rika länder 
snabbt måste minska sina utsläpp samt stoppa finan-
sieringen av fossila bränslen. 

För närvarande befinner sig många företag i Moçam-
bique för att exploatera naturtillgångar som gas och 
kol. Detta är problematiskt och stöd behövs för om-
ställning till användning av förnybar energi. Klimat-
förändringarna måste begränsas och det enda sättet är 
gemensamma globala åtgärder. JA! kräver klimaträtt-
visa, ett krav som ingår i organisationens långsiktiga 
arbete och efter cyklonen Idai är ämnet mer aktuellt än 
någonsin i Moçambique.

På grund av sin geografiska placering på jordklotet 
drabbas Afrika värst av klimatförändringarna. Enligt 
uppgifter från The Energy and Resources Institute, 
New Delhi, Indien och Leuvenuniversitetet i Belgien 
är Moçambique tillsammans med Sudan och Nord-

JA! kräver 
klimaträttvisa 
Text: Madeleine Nählstedt, praktikant hos JA! ( Justiça Ambiental)  Foto: JA!  

Människor har flytt upp på taken efter att den förödande 
cyklonen Idai dragit in över landet.

korea de tre länder som löper störst risk att drabbas av 
klimat relaterade naturkatastrofer i framtiden. Moçam-
bique och Sudan är även de länder i världen där flest 
människor i förhållande till folkmängd har avlidit till 
följd av extrema väderfenomen.

Moçambique är ett av världens fattigaste länder 
och har inte de resurser som krävs för att skydda sin 
befolkning mot ökade och svårare naturkatastrofer. 
Klimaträttvisa handlar i grund och botten om social 
rättvisa och även om att rika länder måste hjälpa fat-
tiga länder med ekonomiska resurser samt teknisk 
kunskap så att de kan minska sin klimatpåverkan och 
samtidigt anpassa sig och bygga motståndskraft för de 
existerande och framtida klimatförändringar.  ●

Idai är den starkaste cyklonen som inträffat 
i Moçambique sedan 2008. Cyklonen orsaka-
de förödande skador och 90 procent av sta-
den Beira (i storlek med Göteborg) förstördes. 
Hundratals människor miste sina liv och hund-
ratusentals människor har förlorat sina hem. 

Idai är ytterligare en larm-
klocka om farorna med för-

ändringarna av jordens klimat.  ”



Linnea Engström avgick som EU-parlaments- 
ledamot den 30 juni, med nytt uppdrag som 
programdirektör på Marine Stewardship Council.
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Runt om i världen förföljs 
och dödas miljöaktivister 
när de står upp för rätten 
att skydda naturresur-

ser. Enligt organisationen Global 
Witness dödades förra året 197 
miljö-och-människorättsaktivister 
i samband med protester mot gru-
vor, plantager, tjuvjakt, skövling av 
regnskogar och infrastrukturpro-
jekt som dammbyggen. Det är ett 
snitt på fyra mord i veckan.

Miljöaktivister fängslas och ut-
sätts systematiskt för hot, våld och 
förföljelse både av polis och storbo-
lags privata säkerhetsstyrkor. En-
ligt EU-finansierad forskning pågår 
mer än 2 300 konflikter kring vat-
ten, odlingsbar mark, miljöfarliga 
utsläpp och utvinningsindustrier. 
Den utveckling vi ser är att tunga 
privata aktörers tillgång till ändliga 
resurser såsom vatten och jord-
bruksmark säkras på bekostnad av 
små lokalsamhällen.

Ofta går kampen mot exploa-
tering av naturresurser och land-
områden hand i hand med kampen 
för jämställdhet. För en tid sedan 
hölls den första havskonferensen i 
Västafrika, med speciellt fokus på 
småskaligt fiske. Som EU-parlamen-
tariker har jag lyft kvinnors behov i 
fiskeindustrin, ett mycket osynlig-
gjort politikområde.

I Liberias fiskesamhälle West-
point i Monrovia träffade jag Teresa 
Sia som kämpar kvinnors för rättig-
heter i fiskesektorn. Liberia är ett 

av världens fattigaste länder, och 
drabbades dessutom mycket hårt av 
ebola-epidemin. Vi kom överens om 
två krav till havskonferensen som 
delvis finansieras av Sveriges re-
gering: en del av EU-flottans fångst 
borde gå till kvinnorna i fiskesam-
hällena i Liberia, och vi ska driva 
kravet om bättre rökerier för fisk. 

Rökt fisk är mycket vanligt i 
Västafrika, och det är förknippat 
med stora hälsorisker. Kvinnor och 
barn som arbetar i fisket andas in 
röken från eldarna hela dagarna och 
utvecklar stora hälsoproblem. 

Könsmaktsordningens negativa 
effekter på samhällens utveckling 
förstärks av rovdriften på natur-
resurser och klimatfrågan. Till och 
med institutioner som Världsban-
ken och FN säger numera att jäm-
ställdhet är en förutsättning för att 
vi ska klara klimatutmaningen och 
en hållbar utveckling. 

För att uppfylla skrivningarna i 
Parisavtalet om jämställdhet och 
mänskliga rättigheter lanserades en 
Gender Action Plan på COP23. 

Den innebär att alla som ratifi-
cerat Parisavtalet ska arbeta med 
jämställdhetssatsningar, både vad 
gäller anpassning till ett förändrat 
klimat och vad gäller utsläpps-
minskningar.

Ojämställdheten i klimatregimen 
är tydlig: i dag går exempelvis 92 
procent av de globala medel som 
öronmärkts för klimatsatsningar 
till en teknikintensiv sektor som 
främst gynnar stora mansdomine-
rade företag i västvärlden. 

Väldigt små medel avsätts för 
anpassning av livsvillkoren på lokal 
nivå för fattiga kvinnor i utveck-
lingsländer. Mindre än en procent 
har tidigare gått till gräsrotsinitia-
tiv ledda av kvinnor i små lokalsam-
hällen. Dessutom exkluderas dessa 
kvinnor ofta från “gröna” projekt 
och grönt kapital beroende på att 
kvinnor inte kan ärva eller äga den 
mark som de brukar. Den FN-ledda 
gröna klimatfonden är tänkt att av-
hjälpa denna situation.

Klimatfeminism handlar om hur 
vi ska uppnå en jämställd, rättvis 
och hållbar utveckling. Kvinnor 
är avgörande förändringsaktörer 
i kampen för en hållbar framtid. 
Därför behövs en grön feministisk 
klimat- och säkerhetsagenda som 
skyddar miljöaktivister och på allvar 
kan utmana dem som roffar åt sig av 
våra gemensamma resurser.  ●   

– Jämställdhet
är nödvändigt för att klara klimatutmaningen

LINNÉA ENGSTRÖM (MP)
f.d. EU-parlamentarikerFo
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Jag bor i Maputo som oftast varit förskonat från 
cykloner och även denna gång fick Maputoborna 
information om att cyklonen inte skulle nå sta-
den. Detta hindrade dock inte den oro som spreds  

           och alla väntade spänt på cyklonen.
Den 14 mars drog Idai in över Beira med omnejd i 

mellersta Moçambique. Inga resurser hade på förhand 
satts in för att evakuera människor från staden och få 
hade möjlighet att själva sätta sig i säkerhet. Med Idai 
följde stora mängder regn, vilket ledde till översväm-
ningar. Människor begravdes i vatten och lera och tu-
sentals människor tog sin tillflykt till tak och träd där 
de sedan satt fast i över en vecka.

I Maputo drog en värmevåg in och solen sken samti-
digt som människor kämpade för sina liv uppe i Beira. 
Det tog några dagar innan jag och övriga i Maputo 
förstod vidden av katastrofen eftersom all tele- och 
internetkommunikation i Beira hade blivit utslagen. 
Människor försökte desperat nå nära och kära, men 
utan resultat. Snart kom dock nyhetsrapporteringen 
igång och fruktansvärda historier började spridas. Det 
är fortfarande oklart hur många som har dött, men 
moçambikanska myndigheter tror att upp emot tusen 
människor mist livet. Samtidigt har hundratusentals 
människor mist sina hem och tvingas för närvarande 
uppehålla sig i dåligt utrustade läger.

När jag och övriga Maputobor förstod att människor i 
Beira var i akut behov av hjälp samordnades snabbt en 
hjälpaktion (Unidos pela Beira) för att visa solidaritet 
med cyklonens offer. Information spreds på sociala me-
dier att ett fartyg lastat med 14 000 ton förnödenheter 
skulle skickas från Maputos hamn upp till Beira. 

Under den första veckan efter katastrofen samlades 
därför hundratals volontärer i alla åldrar i hamnen. 
Jag och mina vänner åkte dit på vår lediga tid för att 
packa mat- och klädpaket till behövande. Hamnen sjöd 
under en vecka av liv och engagemang vilket var helt 

underbart att se. Människor ställde upp med sin tid och 
företag och privatpersoner skänkte mat, kläder och 
hygienprodukter till stöd för Idais offer. Det strömmade 
in förnödenheter till hamnen som skulle bäras in och 
sorteras. Alla hjälptes åt och hårt arbete ledde till att 
vi en vecka efter cyklonen fick iväg det första fartyget 
från Maputo till Beira.

Jag blev väldigt berörd av situationen i Beira och 
bestämde mig för att starta en egen insamling till stöd 
för cyklonens offer. Jag spred min insamling i sociala 
medier och fick ett mycket större genomslag än jag nå-
gonsin kunnat tro. På drygt två dagar fick jag ihop näs-
tan 10 000 kronor från vänner och familj i Sverige. Jag 
samlade därefter ihop några vänner i Maputo och under 
en dag inhandlade vi förnödenheter. 

Vi köpte stora mängder ris, mjöl, konserver, välling, 
hygienprodukter med mera. Jag skänkte därefter pro-
dukterna till lokala Röda Korset för att de skulle dist-
ribuera förnödenheterna på plats i Beira med omnejd. 
Pengarna som blev över skänkte jag till Röda Korsets 
vatten- och sanitetsarbete för att försöka hindra ett 
utbrott av kolera och övriga vattenburna sjukdomar i 
Beira.

Cyklonen Idai anses som en av de största katastro-
ferna i Moçambiques nutida historia och det är omöjligt 
att beräkna när människorna i Beira kan återgå till sina 
vanliga liv. ●

Några dagar innan den tropiska cyklonen Idai drog in över Moçambique och kuststaden Beira 
spreds nyheten om att en cyklon var på väg, dock visste ingen hur förödande det skulle bli.

Text och foto: Madeleine Nählstedt, praktikant hos JA! ( Justiça Ambiental) i Moçambique

I Maputo drog en värmevåg 
in och solen sken samtidigt 

som människor kämpade för 
sina liv uppe i Beira. 

Stort stöd 
till cyklonen Idais offer

”
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Under den första veckan efter katastrofen 
samlades därför hundratals volontärer i 
alla åldrar i hamnen. Jag och mina vänner 
åkte dit på vår lediga tid för att packa  
mat- och klädpaket till behövande.   
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Det är torsdagskväll och 
15 personer gör några 
röstuppvärmnings-öv-
ningar i en lokal i kultur-

huset Falken vid Redbergsplatsen. 
Noter till klimatkampsånger ligger 
spridda på stolar och körmedlem-
marna och körledaren Klara Eriks-
son och pianisten Olle Sandqvist 
gör sig redo för en och en halv tim-
mas körövning. 

– Om basarna ställer sig här och 
sopranerna här, säger Klara Eriks-
son och gestikulerar med armarna.

Körmedlemmarna ställer sig i 
något som nästan liknar kampposi-
tion och verserna till låten, People 
gonna rise like the water, börjar 
ljuda genom lokalen. 

Klimatkören startades nyligen av 
Gunnar Isaksson efter att han fått 
nys om körerna Choires For Future 

i Stockholm. Kören är öppen för 
alla som vill delta och har för avsikt 
att sjunga på de klimatmanifesta-
tioner som arrangeras av Fridays 
For Future i Greta Thunbergs anda. 
Repertoaren består av sånger av 
bland andra Patti Smith och Annika 
Norlin. 

Gunnar Ingelman som är aktiv 
i nätverket Klimatsamling, som 
bland annat ställer upp för Fridays 
For Future, menar att många av 
körmedlemmarna träffats under 
fredagsdemonstrationerna, Fridays 
For Future, på Gustav Adolfs torg, 
och på så sätt blivit engagerade i 
kören.

– Musiken kan vara en katalysa-
tor för engagemang. När man ser 
tillbaka på rörelser som till exempel 
medborgarrättsrörelsen och den 
amerikanska folkmusiken under 

Martin Luther Kings tid ser man 
hur musiken lyfte hela den politiska 
rörelsen. 

Gunnar Ingelman berättar sedan 
vidare om hur han tror att väldigt 
många människor känner att de 
”måste göra något”, för miljön men 
kanske inte vet vad de ska göra.

Det här med ingången till miljö-
engagemang kan se olika ut. Vissa 
väljer att sopsortera, vissa vär-
degrundssurfar i relation till sin 
matkonsumtion och vissa väljer att 
sjunga i kampen mot klimatföränd-
ringarna. För Marianne Hüll och 
Vera Malmqvist har ingången till 
att sjunga i Klimatkören, liksom för 
många andra varit klimatstrejkerna 
under fredagarna, och för Marianne 
var klimatkören en grej som stod 
överst på hennes att-göra-lista.

– Man kan göra olika saker för 

Klimatkören i Göteborg tror på hopp och glädje genom sång och de sjunger för att motivera 
människor i kampen mot klimatförändringarna.

Text: Annelie Babitz 

Körledaren Klara Eriksson gör några uppvärmnings övningar tillsammans 
med Klimatkören.

Sång som motstånd
Foto: Annelie Babitz
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Fredagen 15 mars hölls en av 
de största klimatmanifesta-
tionerna i Sverige och i världen 

under initiativet #FridaysForFuture. 
Hundratals hade samlats utanför 
stadshuset i Göteborg för att strejka 
för klimatet. Två av dem var Hanna 
Scherwin, tillsammans med dottern 
Mirja Rainio. 

Vad betyder den här klimatstrej-
ken för er?

– Jag vill hjälpa till, kunna påverka 
klimatet så att jag och andra barn 
har en framtid på den här plane-
ten, sa Mirja Rainio, för att sedan 
uttrycka hur less hon är på många 
vuxna människor som fortsätter 
förstöra planeten.  

–  Precis som alla andra föräldrar 
har jag ganska mycket klimatångest 
och jag är här för att stötta min  
dotters klimatkamp, sa Hanna 
Scherwin. ●

miljön, man får gå olika vägar och 
jag bestämde mig i höstas att nu 
är det det här som står först. Jag är 
över sjuttio och tänkte att det här 
vill jag verkligen göra, berättar Ma-
rianne.

–  Att sjunga i klimatkören är för 
mig ett sätt att nå ut till människor, 
få dem att engagera sig i mot 
klimat förändringarna, säger Vera.

Är det upp på barrikaderna 
som gäller genom klimatkören 
och klimatstrejker?

– Ja, det är en av vägarna att en-
gagera sig i klimatkampen. Man 
kan också göra som mitt barnbarn 
genom att vid matbordet påpeka 
”Det är väl inte palmolja i den här 
maten? Det är inte bra för fåglarna i 
Amazonas för deras skog har blivit 
skövlad på grund av den här palm-
oljan”, säger Marianne och ler. ●

Röster 
från Global Climate 
Strike For Future

Foto: Pixabay
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Tre är nominerade och det är 
hög tid att rösta på den som 
du tycker förtjänar att vinna !

Precis som tidigare år delas 
Svenska Greenwashpriset ut 
under Almedalsveckan i Visby. 

Förra året vann Centerpartiets sty-
relse och året innan, 2017, delades 
priset ut till svenskt flyg. 

Greenwashpriset, troligen Sveri-
ges minst attraktiva pris, delas årli-
gen ut av Jordens Vänner med stöd 
av Konsumentverket, till företag, 
organisationer eller makthavare 
som skapat sig en överdrivet grön 
image med vilseledande marknads-
föring och/eller annan kommunika-
tion. De tre slutfinalisterna 2019 är 
BRA flyg, Swedegas och Preemraff 
i Lysekil. 

Nomineringarna i korthet: 

1. BRA flyg har nominerats för 
att de i debatten om bioflygbränsle 
försöker få sina kunder att tro att 
de kan flyga 100 procent fossilfritt 
och utan klimatpåverkan.

Detta trots att biobränslet an-
vänds i mycket liten mån, samt 
medför stora miljöproblem. 

2. Preemraff i Lysekil är nomi-
nerade för planer på en utbyggnad, 
som kommer att göra Preem till 
Sveriges största utsläppare av fossi-
la bränslen. 

Utbyggnaden kommer att för-
dubbla Preemraffs utsläpp från  
1,7 miljoner ton till 3,4 miljoner ton 
varje år. 

Greenwashpriset!
Och de nominerade är...

3. Swedegas är nominerade för 
att de försöker få folk att tro att de 
håller en rak kurs mot fossilfrihet, 
när de i själva verket, under näst-
kommande decennier, kommer att 
verka för en kraftigt ökad import 
av den klimatkassa fossilgasen. De 
planerar en ny importterminal för 
flytande fossilgas (LNG). 

Du kan rösta och läsa nomine-
ringarna i sin helhet på Jordens 
Vänners hemsida, adress: 
www.jordensvanner.se/
svenska-greenwashpriset-2019. 

Kom ihåg att du bara kan rösta en 
gång så se till att sprida budskapet 
bland vänner och bekanta. ●

Bra flyg är nominerade till Svenska Greenwashpriset 2019.

AKTUELLT
3 juli: Greenwashpriset delas ut i Almedalen
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Den 30 mars hölls ett öppet 
möte och föreläsningsdag 
av Jordens Vänner och 
Naturskyddsföreningen 

om Preems planerade utbyggnad i 
Lysekil. Ett fyrtiotal personer hade 
samlats i en lokal på Kvinnofolkhög-
skolan i Göteborg för att diskutera 
hur man kan gå vidare för att stop-
pa utbyggnaden. 

 – Vi måste agera för att stoppa 
Preems utbyggnad. Vi kan jobba 
juridiskt med detta, samt arrangera 
aktioner och jobba med påverkans-
arbete på politiker. Det bästa är att 
arbeta på bred front, skapa opinion, 
sa Inge Löfgren, Miljöpartiet, som 
under mötet föreläste om de kon-
sekvenser en utbyggnad av Preem i 
Lysekil kommer att ha. 

 
Under mötet diskuterades också 
hur en utbyggnad av Preemraff i Ly-
sekil kommer att låsa in oss i ytter-
ligare beroende av fossila bränslen 
och även legitimera fortsatta inves-
teringar i fossila bränslen, vilket 
Jordens Vänners aktionsgrupp mot 
Preems utbyggnad försöker stoppa. 
Bygget planeras starta 2025 och 
innebär en investering på 15 miljar-
der kronor i fossila bränslen. 

Jordens Vänners medlemmar 
hoppas på att en stark opinion mot 
Preems utbyggnad ska få politiker-

na att fatta beslut om nya lagar som 
inte skyddar bolagens ekonomiska 
tillväxt utan istället går i linje med 
klimatlagen och Parisavtalet. 

– Vi kommer att fortsätta enga-
gemanget mot Preems utbyggnad. 
Naturligtvis handlar det också om 
vad folk är intresserade av att göra 
för att stoppa det. 

– Ett exempel på hur stort engage-
manget mot Preems utbyggnad är, 
är vår namninsamling mot utbygg-
naden som har fler än 5000 under-
skrifter, sa Mats Klingberg, medlem 
i Jordens Vänner.

Chanserna att stoppa utbyggna-

den har nu ökat efter att Klimat-
politiska rådet föreslagit att 
”regeringen bör införa lagregler 
som, vid sidan av den vanliga till-
ståndsprövningen enligt miljöbal-
ken och industriutsläppsdirektivet, 
ger regeringen möjlighet att pröva 
nya verksamheter som kan påverka 
klimatet".

Skriv gärna på vår namnin-
samling, Stoppa utbyggnaden av 
Preemraff i Lysekil. Klicka in på 
länken: www.mittskifte.org/
petitions/stoppa-utbyggnaden 
-av-preemraff-i-lysekil   ●
            

Från vänster: Jordens Vänner-medlemmen Mats Klingberg, aktivisten 
Kianoush Hassan och föreläsaren Inge Löfgren. 

Kampen mot Preems 
utbyggnad
Bara några veckor efter att FN:s klimatpanel sagt att vi kraftigt måste minska vårt beroende av 
koldioxid och avveckla vårt beroende av fossila bränslen gav Sverige Preemraff, ett saudiskt olje-
bolag, tillstånd att fördubbla sina koldioxidutsläpp till 3,5 miljarder ton mer per år, utan tidsbe-
gränsning. Galet? Svar ja, ryter Jordens Vänners aktionsgrupp mot Preems utbyggnad i Lysekil.

Text och foto: Annelie Babitz 
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Hur kan vi hjälpa människor 
att vända sin klimatångest 
till en positiv kraft? 
Vi tror att lösningen ligger i 
det enkla samtalet. Därför 
storsatsar Jordens Vänner 
i år på en landsomfattande 
klimatturné. 

Text: Annelie Babitz

V år turnéledare och 
medarbetare, Sebastian 
Arrosamena Mellgren, 
kommer tillsammans 

med ett gäng volontärer att be-
söka bibliotek, marknader, mu-
sikfestivaler, prideparader och 
Almedalsveckan för att väcka 
debatt och engagemang kring  
klimatfrågan. 

Är det första gången Jordens 
Vänner ger sig ut på klimat-
turné? 

 –  Nej, faktum är att vi testade 
konceptet redan förra sommaren. 
Då var vi på Emmabodafestivalen, 
Öland Roots, Urkult och Göte-
borgs Kulturkalas och pratade om 
klimaträttvisa. 

Han fortsätter:
–  Det gick väldigt bra och 

många var intresserade av våra 
frågor och valde också att bli 
medlemmar. 

Är det någon skillnad på den 
här turnén och den ni hade 
förra året?

–  Förra året varade turnén bara 

under sommaren. I år har vi ut-
ökat konceptet så att vi deltar på 
event under hela året. 

Vilka riktar den sig till? 
– Turnén riktar sig främst till 

ungdomar, men vi är givetvis öpp-
na för alla samtal. 

–  Att vi fokuserar främst på 
unga beror på att vi vet att många 
av dom känner oro inför fram-
tiden med eskalerande klimatför-
ändringar. 

 
Hur reagerar folk på en turné 
som handlar om klimatet? 

 – Folk var väldigt positiva till 
oss förra sommaren. När jag tän-
ker på det tror jag faktiskt inte 
att jag hade något samtal som var 
jobbigt. 

Vilken information sprids un-
der turnén?

– I sommar kommer vi att fo-
kusera extra på Svenskägda Vat-
tenfall som fortfarande äger sju 
stycken kolkraftverk. Det är fak-
tiskt jätteknäppt eftersom Sverige 
siktar på att vara koldioxidneu-
trala till 2050. 

Vad vill ni uppnå?
– Vårt främsta mål är att enga-

gera ungdomar i klimatfrågan. 
Vi hoppas att vi kan vara en källa 
till inspiration och hopp och att 
många ska vilja engagera sig hos 
oss efter sommaren. 

–  Det är genom engagemang 
tillsammans som vi kan få till den 
framtid vi vill ha. ●

Jordens Vänner på
klimatturné

TURNÉSCHEMA:
Juni 
30 juni–3 juli: Almedalsveckan,
Visby

Juli
4–7 juli: Peace & Love, Borlänge
12 juli: Hjärt och Jordfestivalen, 
Närke
10–14 juli: Öland Roots, Kalmar
26–27 juli: Krokfest, Krokstrand
26–28 juli: Piteå Dansar och Ler

Augusti
1–3 augusti: Urkultfestivalen,
Näsåker
9–11 augusti: Jordens Vänners 
Klimatfestival, TBA

Se hela turnén på baksidan.

Vårt turnéschema fylls på allt 
eftersom vi får svar från olika 
evenemang. Har du förslag på 
ett ställe vi borde åka till? Hör 
gärna av dig med tips till 
info@jordensvanner.se 

Sebastian Arrosamena Mellgren
är ansvarig för klimatturnén.

Vill du hänga med som volontär på 
Jordens Vänners klimatturné? Som 
volontär på vår turné får du resor, 
mat och boende betalda. Du behö
ver inte ha någon speciell erfarenhet 
och det räcker med att du kan vara 
med någon gång under sommaren.  
Om du tycker att det låter som en 
rolig sak att göra i sommar får du 
gärna kontakta sebastian.mellgren@
jordensvanner.se
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Miljöproblematiken kan 
förklaras och skäras 
på många ledder. Fattig 
– rik, nord – syd, ung – 

gammal, landsbygd – stad, och inte 
minst man – kvinna. Alla är rele-
vanta, men inget snitt avslöjar hela 
sanningen. 

Att svenska kvinnor i högre grad 
går, cyklar eller åker kollektivt 
medan svenska män åker bil är vik-
tigt ur ett svenskt miljöperspektiv. 
Men i jämförelse med medborgare 
i fattigare länder är vi alla miljö-
bovar.    

Även om vi inte får alla svar är 
det bra att vi tittar på miljöfrågorna 
ur olika perspektiv. Diskussionen 
om ett manligt respektive kvinnligt 
förhållningssätt till världen ger oss 
en ny ljuskälla att belysa miljöfrå-
gorna med. Den kan hjälpa oss att 
hitta ytterligare några bitar för att 
förstå komplexiteten bakom att vi, 
trots alla varningsrop, fortsätter att 
såga av den gren som vi sitter på.

Kön kommer med en uppsättning 
idéer om hur man borde vara. Även 
om det är svårt att diskutera ämnet 
utan att schablonisera, är det för 
min egen del tydligt att en identitet 
som man, kommer med idéer om 
initiativkraft, om att vara drivande, 
skapande, byggande och kanske 
också att aldrig vara riktigt nöjd. 

MIKAEL SUNDSTRÖM
Ordförande

”Om miljöfrågorna 
på något sätt hotar 
min idé om mig själv 
så går jaget först.

De kan ha positiva eller negativa  
effekter på min omvärld, men att 
tro att den inte påverkar alls är att 
göra det enkelt för sig.

För är det något som driver den 
moderna människan i livet så är det 
vår jakt efter identitet – våra stän-
diga försök att bygga upp och upp-
rätthålla en bild av vilka vi vill vara. 
Det är den drivkraften som skapar 
vår destruktiva blindhet inför hur 
vi behandlar vår värld. Många är 
oroliga inför hotet om klimatkol-
laps, men upplever en ännu starka-
re rädsla för att någon ska sticka 
hål på och punktera deras självbild. 
Och om miljöfrågorna på något sätt 
hotar min idé om mig själv så går 
jaget först.   

En allt större del av ”jaget” be-
står av idéer eller symboler – jag 
är manlig, jag är kvinnlig, jag är 
Mercedesägare, jag är öppen och 
gillar nya intryck (och har därför 
gjort resande till livsstil), jag är 
framgångsrik, etcetera. Idéer och 
symboler som när som helst kan tas 
ifrån mig eller förlora i värde, vil-
ket gör försvaret av dessa allt mer 
desperat. Miljöaktivister märker det. 
Feminister märker det. HBTQIA-rö-
relsen märker det. Alla som ”hotar” 
de etablerade idéerna för identitets-
bygge märker det. Inte minst i de 
aggressiva diskussionerna i sociala 

medier, där sakliga diskussioner 
snabbt spårar ur och blir hånfulla 
personliga påhopp eller drev där 
syftet är att stärka en viss position 
snarare än att få någon att byta 
åsikt.

Det är därför vägen till en soli-
darisk och hållbar värld inte bara 
handlar om rätt politiska beslut. 
Den handlar också om att förstå 
hur vi bygger identitet och hur våra 
idéer om hur vi borde vara (hur 
ytliga de än kan verka för en utom-
stående) lätt skapar ett destruktivt 
fastklängande vid gamla idéer, samt 
rädsla för förändringar.  ●



POSTTIDNING B 
MILJÖTIDNINGEN, BOX 7048, 402 31 GÖTEBORG

Är du redo?
I sommar reser Jordens Vänner land och rike 
runt för att säga det som du redan vet: vi 
befinner oss i en klimatkris och måste styra 
om samhället, nu. 
Omställningen kräver att vi ändrar vår livsstil men framförallt krävs strukturell 
förändring. Det ska inte vara billigare att flyga än att åka tåg, det ska inte ligga 
på individen att veta vilka kemikalier som är farliga eller vilka företag som tar 
ansvar för sin produktion.

            
 

Bli medlem i Jordens Vänner och var en del av att skapa 
det samhälle du vill se. 
Har du tid över? Häng med på Klimatturnén i sommar. 
Anmälan görs till sebastian.mellgren@jordensvanner.se

Turnéplan:

Juni
10 juni: Storföretag och Makt, Malmö
12–13 juni: Järvaveckan, Stockholm
30 juni–3 juli: Almedalsveckan, Visby

Juli
4–7 juli: Peace & Love, Borlänge
12 juli: Hjärt och Jordfestivalen, Närke
10–14 juli: Öland Roots, Kalmar
26–27 juli: Krokfest, Krokstrand
26–28 juli: Piteå Dansar och Ler

Augusti
1–3 augusti: Urkult, Näsåker
9–11 augusti: Jordens Vänners Klimatfestival, TBA

FÖR ATT MILJÖ OCH SOLIDARITET HÄNGER IHOP!
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