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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 kultu-
rell mångfald.

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

I klimataktivisternas 
hjärtan brinner det
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Publikationen har tagits fram med 
stöd av Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF) men 
innehållet reflekterar enbart åsikterna 
hos författarna. MUCF kan inte hållas 
ansvarig för informationen i publika-
tionen eller hur den kan komma att 
användas. 

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

Bland den senaste tidens klimatnyheter har mycket varit 
nedslående. I Brasilien brinner regnskogen. Ursprungs-
befolkningar hotas och Bolsonaro skyller situationen på 
miljöorganisationer. Samtidigt brinner det i miljöakti-
visternas hjärtan. Det pirrar i magar, ben springer, ord 

präntas ned. Vi känner det ända in i riksdagen. Visst kan en känna 
hopplöshet inför klimatsituationen. Men runt om i världen har 
något vackert vaknat, något som vi alla tillsammans bör förvalta på 
ett klokt sätt. När politiker och andra debattörer föraktfullt talar 
ner Greta Thunberg och kallar henne barnslig, har de inte koll på 
vems rygg de hugger. Vår tro är att det är deras egna. 

I det här numret vill vi föra fram mångfalden bland ideella krafter. 
Kreativiteten blir till en röd tråd för hur lusten i kampen är av 
största vikt för att lyckas förvalta styrkan i dessa. Flera av dem som 
medverkar tvivlar på om det de gör räcker till. Kan konst verkligen 
förändra världen? Enbart kreativitet är inte nog för att åstadkom-
ma verklig förändring. Vi måste arbeta på många plan. Samtidigt 
ta tillvara på det vi kan. Konst och kreativitet utgör verktyg som 
kan användas både för att nå ut med budskap och för att påverka 
människor till reflektion på ett djupare plan. Med intervjuerna vill 
vi visa hur aktivism kan se olika ut, att både stort och smått räknas 
och att om vi vågar tro på oss själva kan vi komplettera varandra 
till en spektakulär styrka.

Under sommaren har organisationen vuxit, inte minst i och med 
vår lyckade klimatturné som tagit sig mellan Malmö i söder till 
Piteå i norr. Nu kan vi välkomna över 300 nya medlemmar! I Mil-
jötidningen nummer två kan du bland annat läsa om människor 
som brinner för kreativ aktivism, om aktuella böcker som berör 
hållbarhet på olika sätt, om hur man i Finland bygger världens 
första förvar för kärnavfall samt om hur det gick till när Svenska 
Greenwashpriset 2019 delades ut. 

Med hopp om att ni kan uppskatta och ta hand om varandras glöd!

/Matilda Käll Frisk och Lovis Agestam, redaktörer 
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Finland går i bräschen... 
....med förvar av kärnavfall

Gaia Rehab Center 
Performance om klimatångest under 
Almedalsveckan

De skapar för att förändra 
Möt Erik Högström och Alba Saez Fernandez

Ordförandekrönika 
Om positivt tänkande som hinder i klimatkampen

  16 Greenwashpriset 
Häng med på prisutdelningen i Almedalen

Amazonas brinner
Samtidigt minskar civilsamhällets 
handlingsutrymme

Anders Sunna målar för att överleva



Tema: Kreativitet och engagemang

Varför används inte konsten mer i kampen för klimatet? Den frå-
gan ställs på Stockholm Resilience Center i ett pågående forsknings-

projekt. Forskarna menar att konstens roll för att förändra beteenden har 
en outnyttjad potential när det kommer till klimatfrågan. Många gånger 
genom historien har konst (med betydelsen estetiska uttryck) haft en 
avgörande roll för samhällsförändring. Att vi människor tar in information 
på olika sätt är ingen nyhet, men att alla på ett eller annat sätt påverkas av 
estetiska intryck talas det sällan om i den politiska debatten. Estetik i en 
vidare bemärkelse har ofta ansetts vara tramsigt eller enbart till för nöje. 
Forskningen har bland annat gått ut på att analysera hundratals klimat-
relaterade projekt där man sett att människor påverkas särskilt starkt 
av narrativet i sig och av visuell och performativ konst. Man har också 
kommit fram till att klimatkonst inte bara uppmärksammar problemen 
utan även kan göra människor mottagligare för beteendeförändringar. 
Konst för klimatet är alltså varken tramsigt eller onödigt, snarare alldeles 
nödvändigt i strävan att nå 1,5-gradersmålet. Det finns många exempel på 
klimatkonst och i det här numret får ni några exempel på kreativa påhit-
tigheter som både skapar förändring och glädje. För även om den praktis-
ka nyttan uppenbarligen är av största vikt, får vi inte glömma bort lusten i 
kampen. Den driver oss och gör oss starkare! 
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salen intill har förvandlats till en biograf där den kore-
ansk-amerikanska filmen Okja rullar. Den uppsluppna 
lägerkänslan till trots är det organisering och aktivism 
som diskuteras. Hur kan vi förändra världen? Hur han-
terar vi vår egen och andras ångest? Vilka roller behövs 
i processen för att ställa om till ett ekologiskt hållbart 
och rättvist samhälle? Först ett bra tag efter midnatt dras 
ytterdörren till det gemensamma huset igen. 

Lördag 10:30

Deltagarna har varit igång sedan halv åtta då frukosten 
plockades fram. Nu är stolar återigen placerade i en 

ring. Dagens första seminarium handlar om 
klimatångest, och sätt att hantera den.
– Jag har vid något tillfälle känt att det jag gör 
inte spelar någon roll. 
Sofie som leder passet läser upp påståenden 
och deltagarna ställer sig upp om de håller 
med. 

Det diskuteras i smågrupper. Tankarna är 
många. En slutsats som många instämmer i är 
behovet av sammanhang som ger energi. För 
att orka kämpa måste det finnas möjlighet att 
ladda med kraft någonstans. 

17:30

Vindsrummet har förvandlats till en yogasal. Marie-Loui-
se Landén leder passet. För de fyra deltagarna blir yogan 
en paus från helgens övriga sociala och intensiva aktivite-
ter. Marie-Louise är noga med att poängtera att yoga för 
henne inte enbart handlar om att gå in i sig själv, utan att 
det tjänar ett större syfte. Det blir sätt att samla energi. 
– Genom att ta hand om oss själva kommer det mer na-
turligt för oss att ta hand om varandra och om världen. 
Marie-Louise är inte medlem i Jordens Vänner men har 
varit engagerad i klimatfrågan sedan tonåren. När hon 
såg att festivalen skulle äga rum kände hon att det var 

Gemenskap, pepp och allvar på

Klimatfestivalen
Vad behöver vi för att orka engagera oss för klimatet, vad saknas och vad vill vi göra? I 

början av augusti ordnade Jordens Vänner en festival i gemenskapens och klimatets teck-
en. Häng med på en rundtur från helgen!

Text: Matilda Käll Frisk Foto: Matilda Käll Frisk & Sofie Persson

Det betyder 
mycket att få 
komma sam-
man.Vi behö-
ver få känna 

samhörighet.

”

Fredag 21.30

– En stol till! 
I matsalen på Eda lägergård har ett fyrtiotal aktivister 
samlats för helgens första gemensamma runda. Fler och 
fler stolar hämtas för att vidga ringen allt eftersom bilar 
med deltagare anländer. Gården ligger knappt två mil 
norr om Knivsta. På bilresan hit har motorväg ersatts av 
grusväg, för att till slut komma fram till den drygt hundra 
år gamla gården vid grusvägens ände. I ett hus längre 
upp i skogen ligger sovsalar och tvättrum. Gården har 
sedan 1913 använts för kolloverksamhet, men rymmer 
idag allt ifrån mamma-barn-träffar till evenemang som 
det den här helgen, Jordens Vänners Klimatfestival. Cirka 
femtio deltagare är anmälda, vissa har varit medlemmar 
i decennier, andra hörde talas om organisationen för 
första gången tidigare i somras. 

– Vad är din förhoppning inför helgen?
Sofie och Matilda från Jordens Vänners 
kansli leder rundan. Svaren varierar. 
Från viljan att lära sig mer om aktivism, 
till möjligheten att lyfta specifika frågor.  
Många har också kommit för att förbe-
reda sig inför Flyglarm Arlandas aktion 
på söndagen. Vad de allra flesta delar är 
förhoppningen att få känna sig som en del 
av ett större sammanhang och att stärkas 
i sin aktivism. 

På schemat står allt från workshops om organisering till 
aktionsträning, yoga och repklättring. Det finns möjlighet 
att delta i en legal briefing om civil olydnad och för ett 
annat pass bestämmer deltagarna själva innehållet.

23.20

Nerifrån bryggan hörs viskande röster efter kvällens 
nattdopp. Det ångar över vattenytan. Himlen som förut 
var täckt av tunga regnmoln är nu stjärnklar. Inne i köket 
pågår en rad olika samtal. Kvällsmackor,  hummus och 
grönsaker är framplockat och deltagare sitter uppflugna 
på köksbänkarna eller står i klungor och pratar. Mat-
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Klimatfestivalen på Eda 
lägergård innehöll en uppsjö 
av olika aktiviteter. Under 
tre dagar diskuterades 
aktivism och organisering, 
det klättrades i träd och må-
lades banderoller. Viktigast 
blev i slutändan känslan 
av sammanhållning och 
gemenskap i kampen för ett 
bättre klimat. 

Översta bilden t.h: Yoga-
instruktören Marie-Louise 
kände sig tidigare ensam 
i klimatkampen. Nu tycker 
hon att något har föränd-
rats, plötsligt engagerar 
sig en mängd människor i 
frågan. 

– Att möta andra ger kraft. 
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för bra för att tacka nej. Hennes största förhoppning är 
att träffa likasinnade. Hon har tidigare känt sig ensam 
i klimatkampen men upplevde att något förändrades i 
och med Greta Thunbergs klimatstrejk - det fick fler att 
engagera sig. 
– Att möta andra ger kraft. Det betyder mycket att få 
komma samman. Vi behöver få känna samhörighet.
Medan Marie-Louise leder yogapasset har ett gäng delta-
gare samlats på gården utanför för att lära sig repklättra 
- en teknik som till exempel använts under ockupatio-
nen av Hambacherskogen i Tyskland. Det var just inför 
aktionen i Hambacher som workshopsledaren Per kom 
i kontakt med repklättring. Att Per kommit hit är främst 
på grund av Flyglarms aktion mot Arlanda. För honom är 
helgen en möjlighet att både lära sig mer om frågan och 
att förbereda sig inför aktionen. 

Söndag 08:15

Ute på sjön passar två deltagare på att ta en sista tur med 
kanoterna innan det är dags för avfärd. Gårdsplanen fylls 
av packning och i matsalen skramlas det med gröttallri-
kar och matlådor. Helgens rester packas ner och tas med 
till aktionen. En grupp deltagare byter kontaktuppgifter. 
Peter har varit medlem i Jordens Vänner under flera år 
och till och från aktiv i Alternativ Stad/Jordens Vänner 
Stockholm. Det här är hans första 
nationella träff. 
– Jag visste inte vad jag skulle 
förvänta mig, men tänkte att 
man alltid kan lära sig nya saker. 
Främst ville jag vara med på 
aktionen mot Arlanda. 
Det bästa tycker han trots allt 
har varit att lära känna nya 
människor. 
– Alla som vill är välkomna på 
möte hos oss i Alternativ Stad, 
Jordens Vänner Stockholm!

09:43

Fullpackade ryggsäckar, cyklar 
och banderoller hivas in i bussen 
som ska ta deltagarna till den 
hemliga aktionsplatsen. Gruset 
knastrar när bussen backar ut 
från lägergården. 

Vill du vara med på en natio-
nell träff? 14-15 oktober ord-
nar Jordens Vänner ett höstmö-
te i Malmö, där fokus kommer 
att vara företag och makt. 
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Vad är Flyglarm Arlanda?

- Flyglarm Arlanda är en kampanjgrupp som drivs av 
personer som är oroliga över flygets klimatpåverkan och 
bekymrade över politikernas och det statliga flygplatsbo-
laget Swedavias planer på att bygga ut Arlanda flygplats. 
Målet med kampanjen är att stoppa utbyggnaden av 
Arlanda.

Berätta om aktionen som genomfördes 11/8, hur 
gick det?

- Aktionen syftade till att sätta ljuset på frågan om 
Arlandas utbyggnad genom att hindra leveranserna av 
flygbränsle till Arlanda. Vi ville stoppa bränsletåget från 
att köra in vid Brista bränslestation, där flygbränslet tan-
kas av. En grupp aktivister samlades utanför staketet vid 
tågspåren för en laglig manifestation, medan en annan 
grupp tog sig in på området och meddelade driftledning-
en att de fredligt tänkte stoppa tåget. Av säkerhetsskäl 
stängdes trafiken då ned. Aktionen blev mycket lyckad 
och vi lyckades stoppa leveranserna av flygbränsle under 
ett dygn!

Vad blir nästa steg i den här kampen?

- Vi kommer att fortsätta driva frågan om att stoppa Ar-
landas utbyggnad på olika sätt, genom opinionsbildning 
och aktioner.

Varför den här frågan? Varför just nu?

- Om vi ska undvika skenande klimatförändringar måste 
växthusgasutsläppen från alla sektorer i samhället 
minska. Flyget är ett av de värsta transportmedlen ur 
klimatsynpunkt och nyttjas dessutom främst av den 
rikaste delen av världens befolkning. Därför borde det 
vara självklart att minska flygandet, men det statliga bo-
laget Swedavia, som äger Arlanda, vill istället satsa på en 
storskalig utbyggnad av flygplatsen. Vi vet att regeringen 
är splittrad i frågan och vi vill att de ska fatta beslut om 

att stoppa utbyggnaden. Vi har drivit kampanjen i unge-
fär ett år utan att få gehör från makthavarna, och därför 
tyckte vi att det var dags att trappa upp kampen mot 
utbyggnaden genom denna aktion, som är den största vi 
har arrangerat hittills.

Hur tycker du att en bäst belyser en enskild fråga där 
en vill uppnå någon form av förändring?

- Det finns många bra sätt att belysa frågor: debattartik-
lar, lagliga manifestationer, kreativa aktioner med konst-
närliga inslag, civil olydnads-aktioner, mm. Jag tycker att 
det bästa är att använda så många olika metoder som 
möjligt för att nå ut så brett som möjligt. Arbetet kan 
trappas upp i takt med att fler ansluter sig till kampen 
och för att visa att vi menar allvar, så att aktionerna 
stegvis blir större och sänder tydligare signaler till dem 
vi vill påverka. 

Bygga ut Arlanda? 
– Nej tack!
Planerna säger att Arlanda ska byggas ut till nästintill dubbel kapacitet. 
Detta vill aktionsgruppen Flyglarm Arlanda sätta stopp för. Andrea Sö-
derblom-Tay är engagerad i gruppen och vi pratade med henne om den 

aktion som genomfördes i början av augusti.

Text: Lovis Agestam Foto: Press

Jordens Vänners f.d. ordförande Andrea Söder-
blom-Tay är aktiv i organisationen Flyglarm Arlanda. 
”Vi kommer att fortsätta driva frågan om att stoppa 
Arlandas utbyggnad på olika sätt, genom opinions-
bildning och aktioner.”
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Amazonas 
skövlas 
– civilsamhället viktigare än någonsin

I juli besökte vi vår partnerorganisation Kanindé i området Rondônia i Brasilien. 
Sedan Brasiliens president Jair Bolsonaro kom till makten för drygt ett halvår 

sedan har skövlingen av regnskogen trappats upp samtidigt som ursprungsgrup-
pernas utsatthet ökar. 

Text och foto: Rebeca Borges 
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Men 
historien är 
inte linjär 
och demo-

krati är inte 
ett givet till-

stånd

”

Civilsamhället  är en viktig kraft för att bevara 
Amazonas. Den skog som bevarats finns kvar tack 
vare de människor som lever där och som skyddar 
den med sina liv. Skogsbefolkningen i brasilianska 
Amazonas består både av urpsrungsgrupper och 
andra traditionella samhällen, såsom Quilombolas 
och Gummitappar. Urbefolkningen har själva dragit 
gränserna för sina territorier och dessa områden 
är de bäst bevarade i Amazonas. ”Amazonasbältet” 
kallas gränsen mellan skogen och expanderande fö-
retagsverksamheter, detta är nu en konfliktzon. Olika 
aktörer, såsom skogsbrukare, prospektörer, fiskare, 
jägare och jordbrukare bidrar till våld på både skog 
och människor. Aktörer som ofta samarbetar med 
korrupta politiker. 

Sedan den politiska krisen i Brasilien startade 
har konflikterna trappats upp och Bolsonaros höger-
regering attackerar aktivt ursprungsgruppernas rätt 
till sina landområden. Tidigare finansierades Jordens 
Vänners partnerorganisation Kanindé delvis av 
offentliga medel och de accepterades av staten även 
när de uttalade sig kontroversiellt. Man förde dialog 
och regeringen erkände deras arbete som relevant. 
Nu angrips Kanindé av myndigheterna. Nu motarbe-
tas de av offentliga organ som tidigare 
var neutrala eller allierade eftersom 
Bolsonaro ersatt personer i ledande 
positioner. Bolsonaro har försvagat de 
institutioner som ansvarar för Indige-
nous People Affairs och de instanser 
som står för övervakning av skogen. 

Det finns inga resurser för att skyd-
da ursprungsgruppernas områden och 
de oroande bränderna ignoreras. Bolso-
naro skär ner på de mest grundläggande 
resurserna för ursprungsgrupper vilket leder till 
att dessa blir mer sårbara och mindre kapabla att 
mobilisera sig politiskt. Regeringen angriper även 
yttrandefriheten. Statliga myndigheter förbjuds prata 
med media och vetenskaplig fakta om avskogning och 
olaglig gruvdrift i Amazonas ifrågasätts. Nyligen av-
skedades chefen för Brasiliens nationella institut för 
rymdforskning efter att ha presenterat satellitbilder 
på hur skövlingen fortskridit. Förföljelse av journa-
lister ökar. Bolsonaro presenterar lagar som minskar 
både miljöskyddet och urfolks rättigheter, samtidigt 
som de möjliggör nya typer av investeringar, såsom 
gruvdrift. 

Brasiliens president straffar civilsamhället 
ekonomiskt. Han hävdar att närvaron av icke-statliga 
organisationer och internationella organisationer i 
Amazonas hotar Brasiliens självständighet och an-
vänder sig därmed av en starkt nationalistisk retorik. 

Mitt under en klimatkris upplever det brasilianska 
civilsamhället hur deras handlingsutrymme krymper. 
”Shrinking space” är ett begrepp som används för att 
beskriva hur det demokratiska utrymmet minskar till 
följd av att aktivister attackeras och att staten regerar 
enväldigt. ”Shrinking space” kan drabba vilken nation 

som helst och sker när regeringen använder sig av 
förtryckande strategier,  när de vänder statsappa-
raten mot befolkningen genom våld, ekonomisk 
bestraffning och förskjutning av diskurser. 

För bara några år sedan kunde man inte ana 
att man skulle ställas inför utmaningar som dessa, 
då vilade Brasilien på en stabil demokratisk grund. 
Men historien är inte linjär och demokrati är inte 
ett givet tillstånd. Att ständigt vårda och ta hand 
om demokratin genom aktivism och kunskapsutby-

ten är nödvändigt. Brasiliens demokratiska bakslag 
påverkar hela planeten. Och i strävan efter lösningar 
framträder internationell solidaritet återigen som en 
hörnsten.  

Jordens Vänners partnerorganisation Kanindé jobbar bland 
anna med att stärka urpsrungsgrupper i deras egen kultur, 
vilket i sin tur leder till starkare skydd av deras landområden. 
Foto: Gabriel Uchida.
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Anders Sunna:
”Det måste ut, annars exploderar man”

 
I sin kamp för samers rättigheter blir bilderna ofta mörka och dramatiska. En grymhet sällan 

skådad speglas i färgstormen: Anders Sunna kräver mer av skapandet än bara njutning.

Text: Lovis Agestam Foto: Mose Agestam

Vid en grusväg mitt i skogen fyra mil utanför 
Jokkmokk har aktivister slagit läger. En brasa 
sprakar och mellan träden sitter uppspända 
banderoller med målningar som skriker ut 
explosiva motiv. Platsen heter Gállok och är 

brännpunkt för en utdragen konflikt. Här vill ett brittiskt 
gruvbolag utvinna järnmalm, trots att flera samebyar 
sköter sina renar i området. I hundratals år har marken 
brukats som renbetesområde. Samtidigt är det många i 
kommunen som vill ha en gruva; med avfolkning följer 
färre jobbtillfällen och förhoppningen är att en ny ar-
betsplats skulle medföra att fler kan bo kvar. Konflikten 

har delat Jokkmokk i två läger. 2013 trappades protester-
na upp och flera polisingripanden ägde rum. Nu ordnas 
regelbundet protestläger för att markera ett fortsatt mot-
stånd. Konstnären Anders Sunna har tillsammans med 
sina barn målat banderollerna som nu sitter uppspända 
i skogen. 
– Det är viktigt att visa sitt stöd för de som kämpar för 
sina rättigheter. Det kan lika gärna vara du som behöver 
hjälp nästa gång.
Han började måla när han var sex år och höll sin första 
egna utställning som 13-åring på Folkets hus i Pajala. 
Redan då var det mycket färg, men nuförtiden är motiven 

Pia Nordin, koreograf, dansare 
och konstnärlig XXXX.
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sprängfyllda av politik. Och de är argare.
–  Från början skapade jag mest för att det var roligt, men 
allt eftersom tiden gick räckte inte det. Jag började vilja 
att folk skulle reagera, att det jag gjorde skulle förmedla 
något viktigt. 

För honom var det självklart vilka budskap som 
skulle ut. Nu ställer han ut på stora konsthus och tänker 
inte sluta måla förrän han är nöjd med det omgivande 
samhället. För han tror på konsten som ett maktmedel, 
ett sätt att med styrka förmedla budskap utan att vara 
politiker.  
–  Jag tycker det är så konstigt med folk som säger att de 
inte bryr sig om politik, allt är ju politik!
Anders Sunna arbetar i alla möjliga material, men det 
som kännetecknar hans motiv är de mångbottnade 
kollagen. Silhuetter av människor och renar, bakbundna 
eller hotade av snaror. Återkommande är även svenska 
politiker som liknas vid tredje rikets ledare. Bilderna är 
mörka och tyngda av sorg över förlorad kultur. 

Det handlar om förtrycket av samer. Om hur re-
geringar och individer i århundraden diskriminerat en 
hel kultur. Men också om det internaliserade förtrycket; 
samer som trycker ner samer och en ojämställdhet som 
inte är nådig när press från olika håll motverkar psykisk 
hälsa och ett fritt kulturliv.
– De använder sig av metoden söndra och härska. Kon-

flikter mellan samer gör det lättare för de styrande att 
kontrollera och förminska oss. 
Som exempel berättar han om hur staten förbjudit alla 
med hans efternamn att äga och sköta renar. Detta på 
grund av en konflikt på 80-talet. Nu målar han istället, 
vilket har blivit en livsnödvändighet. 
– Jag skapar för att få ut det jag har på insidan. Man mås-
te få ur sig saker, annars exploderar man.
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Oron för klimatförändringarnas effekter har fått ett eget ord: klimatångest. Men vad ska en göra 
med den? Och hur kan konst användas i kampen för ett bättre klimat? Jordens Vänner tog reda på 
svaren när två performancekonstnärer flyttade in i vårt tält under årets Almedalsvecka.

Text och foto: Lovis Agestam 

 Fristad 
mitt i politikens brus 
   

Innanför skynket är det svalare. Bruset utifrån smiter ef-
ter, men avtar i takt med att tältdimman klarnar. Två sto-
lar: en terapimottagning mitt i politikens Almedalen. 
– Om du fick välja mellan ett äpple och en apelsin just nu, 
vad skulle du ta?
Gestalten framför mig är intensiteten själv, hon spretar. 
Svartklädd, i tyllkjol och sot, med ansiktet täckt av vit 
lera stirrar hon in i mitt innersta, orden sprutar. 
– Om du var ett djur på en skala från en plågad giraff till 

en gullig liten hund, vad skulle du vara då? 
Efter att ha svarat på ett antal frågor blir min behand-
ling en lugn stund. Jag får lyssna på klassisk estnisk mu-
sik och pilla med ett trassligt garnnystan. Tacksamheten 
är varm, här är det tillåtet att ta en paus från det politis-
ka bruset utanför. Men behandlingarna ser olika ut. Uti-
från vad just du behöver i förhållande till din existeran-
de eller icke-existerande klimatångest behandlas du med 
olika aktiviteter. 
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 Fristad 
mitt i politikens brus 
   

Projektet Gaia Rehab Center är ett samarbete mel-
lan duon Högtrycket Performance och Jordens Vänner. 
De två vännerna Linda Brelin och Vivi Lindberg har med 
stöd av Jordens Vänner, Teaterambulansen, KulturUng-
dom och Nordisk Kulturfond utvecklat konceptet som in-
kluderar besökaren och leder denne vidare i funderingar 
kring beteenden i relation till klimatet. 
– Ett rehab är en bra symbol, vi behandlar ett struktu-
rellt missbruk där det är klimatet som missbrukas, be-
rättar Linda Brelin. 
Enligt ett flertal färska undersökningar är en majoritet av 
alla unga i Sverige oroliga för klimatförändringarnas kon-
sekvenser. På Gaia utmanas besökaren samtidigt som hen 
får en klapp på kinden och ett öra som lyssnar. Vivi Lind-
berg förklarar: 
– Vi vill erbjuda nya tankar. Vi kan ju inte bota klimatång-
est och det är inte heller det vi vill. Men vi kan fundera 
kring den och våra val. 

Även om studier från Stockholm Resilience Center vi-
sar på vikten av konstens roll för samhällsförändring, är 
Linda Brelin och Vivi Lindberg noga med att understryka 
att Gaia Rehab Center inte är någonting vetenskapligt el-
ler faktabaserat. 
– Vi är inte experter i ämnet, men vi ville göra något ab-
strakt. Vi tror att vi behöver konsten här, det diffusa som 
skapar upplevelser och får oss att reflektera, säger Linda 
Brelin. 

Almedalsbesökaren Mats Åhlberg stannar till vid tältet 
tillsammans med sin dotter Elvira. Dottern ger sig iväg på 
egen hand, då passar pappan på att smita in på rehab. När 
han en stund senare står färdigbehandlad utanför tältet 
kommer Elvira tillbakasläntrande längs kajen. 
– Hej gumman. Jag har blivit behandlad, det var en upple-
velse, jätteskumt. Mats Åhlberg berättar att han egentligen 
tycker det är väldigt tråkigt med konst, men att detta var 
någonting annorlunda. 
– Vissa saker där inne var subtila, sånt man får tänka vida-
re kring.

Själv renoverar han möbler och lagar trasiga saker. 
Dottern fnyser åt sin pappas präktiga attityd men håller 
med om att det är bra att ta vara på det en redan äger. 
Utanför tältet är det liv och rörelse, i perioder blir det kö 
och då passar Jordens Vänners volontärer på att berätta 
om organisationen. Skynket viks åt sidan och fram stiger 
Lena Öberg. Ansiktsuttrycket är förbryllat.
– Jag tänker att ibland svarar man saker bara för att vara 
duktig. Egentligen var flera av frågorna som ställdes därin-
ne omöjliga att svara på, ändå svarar man bara nåt. Det är 
en bra reflektion kring sig själv och sitt beteende, att man 
ofta bara gör saker för att man brukar. 
Hon berättar att hon fick behandlingen ”disco”, hon dansa-
de och åt chips. Mitt i festen blev hon avbruten och fick tit-
ta på när konstnären ensam festade vidare.

– Konsten är jätteviktig. Jag tror att man måste använ-
da andra sätt i miljökampen. Och varför ska kreativiteten 
bara vara i kommersialismens tjänst? 
Strax kommer hennes kompis Evabritta Wallin brett leen-
de ut ur tältet. 
– Jag känner mig glad. Man blir sedd där inne. Ord är bra 
på ett sätt, men man kan behöva andra sätt att reflekte-
ra. Vi behöver komma i kontakt med våra känslor. Härifrån 
tar jag med mig att jag vill engagera mig i någon organisa-
tion, jag behöver det. 

Dagens sista session har avslutats och på ett vardags-
rumsgolv i närheten pustar Vivi Lindberg och Linda Brelin 
ut efter att ha duschat av sig lera och kol. 
– När det kommer till lösningar pratas det ofta om hur vi 
ska konsumera oss ur klimatkrisen. Istället kan det det 
handla om att inte göra någonting alls. Miljörelsen är väl-
digt bra på fakta och vetenskap och kanske inte lika bra på 
det där med känslor, säger Linda Brelin. 

Med en dag kvar på programmet är det inte enbart besö-
karna som fått ut något av rehaben. Linda Brelin berättar 
att hon blivit rörd vid flera tillfällen, och Vivi Lindberg sä-
ger:
– Det var en man som berättade en hemlighet för mig, nå-
got som inte ens hans fru visste om. Det är bara jag och en 
till som känner till det. Folk har varit så ärliga och öppna, 
det är fint. 

Källor: stockholmresilience.org, omvarlden.se, svd.se
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Text: Lovis Agestam  Foto: Charlotte Lundqvist

– Jag börjar med ett citat: Ni ljög för oss, ni gav oss falskt 
hopp. Det sa Greta Thunberg när hon talade inför Euro-
paparlamentet. 

Så inleder Jordens Vänners ordförande Mikael Sund-
ström seminariet som hålls inför en fullsatt sal på 
Campus Gotland under årets Almedalsvecka. Gemensamt 
för de nominerade är att de alla utvinner eller använder 
sig av fossila bränslen. Sveriges budget för miljöarbete 
är just nu rekordstor och ligger på 10 miljarder kronor. 
Ändå subventioneras användning av fossila bränslen 
fortfarande med mer än 30 miljarder kronor. 

Swedegas nominerades för sina påståenden om att 
arbetet med en ny energiterminal för import av fossilgas 
i Göteborgs hamn är ett framsteg för miljöarbetet, då 
fossilgasen (LNG) i själva verket är mycket miljöskadlig 
både när det kommer till utvinning och förbränning. 

BRA Flyg nominerades för sin marknadsföring där de 
menar att konsumenten kan flyga 100 procent fossilfritt 
tack vare flygbolagets användning av biobränsle. Detta 
används dock i mycket låg grad och medför dessutom 
stora miljöproblem. 

Preem nominerades för en marknadsföring som får 
dem att framstå som “det gröna bränslealternativet”,    

eftersom de säger sig blanda sitt bränsle med “grön” 
tallolja, medan största delen fortsatt består av fossilt 
bränsle. Detta i kombination med sina planer på att byg-
ga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil och därmed bli Sveriges 
enskilt största utsläppare av koldioxid. 

Ett gäng aktivister längst bak i rummet håller upp 
ett plakat med budskapet: “Ni greenwashar!” Swedegas 
representant Saila Horttanainen får frågan: ”Vad skulle 
du säga till Greta?” Svaret blir att hon själv har barn som 
beundrar Greta Thunberg och att hon tror att man kan 
arbeta på olika plan för ett bättre klimat. De tre nomi-
nerade har fått säga sitt, tiden börjar rinna ut och det 
är dags för prisutdelning. Ett kuvert med de räknade 
rösterna överlämnas till ordförande Mikael Sundström. 
Han öppnar och deklarerar: 

– Med nästan 1500 röster går årets upplaga av Svenska 
Greenwashpriset går till… Preem! 

Applåderna frodas fram till det att dörren öppnas och 
två varelser i svarta tyllkjolar, leriga ansikten och sotiga 
armar sveper in i salen med en urna av kol, innehållan-
de lappar på vilka besökare skrivit ner sina tankar om 
klimatångest. I några sekunder står spänningen som en 
laddad slangbella i rummet, tills både publik och prisvin-
nare kommer på banan igen. Jens Bruno tar emot priset, 

men vill inte bli sotig och undviker att nudda 
urnan.

När panelen lämnat salen står priset 
ensamt kvar på bordet. En eftersläntrare ur 
publiken ropar: 

– Du glömde något! 

Svar uteblir. Om förändringar i de tre företa-
gens marknadsföring också gör det återstår 
att se. 

De vann Sveriges              sämsta pris
Varje år delar Jordens Vänner ut Svenska Greenwashpri-
set, ett antipris som tilldelas den aktör som anses vara 
bäst på att kommunicera vilseledande gröna budskap. 
Prisutdelningen ägde i år rum under Almedalsveckan, 

efter en paneldebatt där Jordens Vänner förde dialog med 
de nominerade.
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Finland först i världen med förvaring av 
     kärnavfall
 I Sverige har den kommersiella kärnkraften varit igång sedan 1972 men ännu finns ingen lös-

ning i frågan kring avfallet. Finland är som första land i världen i full gång med att bygga slut-
förvar. Jordens Vänners Sture Grönblad åkte till Finland för att besöka den pågående byggna-

tionen.
Text: Sture Grönblad Foto: Pixabay

Klar är även nedstigningstunneln till slutdjupet på 420 
meter. Den är fem kilometer lång och en fortsättning på 
forskningsgruvan. Här finns även några kortare tunnlar 
för tester. I botten av provtunnlarna har man borrat 
totalt tio kapselhål som är 1,8 meter i diameter och 8,3 
meter djupa, med 12 meters mellanrum. I början av 
2018 genomfördes tester som gick ut på att fylla koppar-
kapslar med el samt att klä in dessa med bentonitlera. 
Hela provtunneln fylldes med bentonitlera varefter 
den stängdes. Förloppet ska motsvara verkligheten och 
2020 ska man öppna och undersöka resultatet. Finland 
har valt samma slutförvaringsmetod som SKB utvecklat 
och planerar att använda för det svenska kärnbräns-
leavfallet. I januari 2018 sa Mark- och miljödomstolen 
dock nej till metoden på grund av tveksamhet kring 
kopparkapselns hållbarhet. Domstolen lämnade över 
sin rekommendation till regeringen vilka ska ta beslut i 
frågan. SKB har nu kompletterat sin ansökan med ytter-
ligare underlag kring kopparkorrosion. Frågan bereds 
vid energidepartementet och ett slutligt regeringsbeslut 
kan dröja ytterligare flera år. Det finska slutförvaret för 
kärnavfall planeras att tas i bruk år 2030 och kommer 
att stängas år 2130.

Kärnavfall anses farligt för människor och djur i 100 000 
år. En jämförelse är hur man tror att nästa istid inträffar 
om 10 000 - 20 000 år eller att homosapiens fick männ-
iskans nuvarande form för cirka 100 000 år sedan.

Jag fick i juni möjligheten att tillsammans med 
föreningen Miljörörelsens kärnavfallsgranskning åka 
till byggnationen av Finlands slutförvar. Platsen heter 
Olkiluoto och ligger på en halvö vid Östersjön cirka 12 
mil norr om Åbo. Vi var fyra besökare som mottogs av 
tre guider: informationschefen för Olkiluoto kärnkraft-
verk och två representanter från den finska motsvarig-
heten till Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB). 2016 
gavs klartecken om att man kunde börja bygga förvaret i 
Olkiluoto. Här hade man tidigare en gruva för forskning 
kring slutförvar. Vi fick beskåda byggnationen av förva-
ret utifrån. Grunden är utgrävd till en fabriksbyggnad 
kallad inkapslingsanläggningen, där kommer man att 
innesluta kärnavfallet i kopparkapslar. En av guiderna 
berättade att man även färdigställt ett hisschakt som är 
sex meter i diameter och 420 meter djupt. Hissen ska 
användas till frakt av kopparkapslarna.
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Det godaste 
äpplet  

växer nära dig

  Eva GustavssonVad är äpplen för dig? Har du upptäckt hur underbart 

goda våra svenska äppelsorter är och vilken mångfald 

det finns? Om inte, blir den här boken din inträdesbiljett 

till en ny värld av smaker och upplevelser. Med rätt 

hantering växer de godaste äpplena här i Norden med 

våra långa ljusa sommardagar och svala nätter, kanske i 

din egen trädgård. De har ibland skönhetsfläckar och vissa 

årstider är hållbarheten mycket kort, men de kan bjuda på 

desto mer smak och näring. Sommarfrukten är allra bäst 

nyplockad från trädet, medan höst- och vinteräpplen be-

höver eftermogna för att uppnå sin fulla arom. Men vad 

göra när vi får för mycket frukt och inte hinner äta upp 

allt? Boken ger tips om det och mycket mer!

Eva Gustavsson växte upp med många äppelträd i trädgården, från 

sommarfrukt till sena sorter, både bordsfrukt och hushållsäpplen. 

Då fanns tillgång till egna äpplen under större delen av året. Nu vill 

hon förmedla gamla tiders kunskap om att ta tillvara denna resurs som 

finns i överskott på många håll. Hon är även civilingenjör, översättare, 

debattör, klimatvän och biodlare.
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I en tidigare tid, närmare bestämt 
början av 2000-talet, arbetar bon-
den George med biodlingar som 
funnits i generationer. Men så bör-
jar antalet bin drastiskt minska och 
snart blir Georges kamp större än 
den för företagets överlevnad.
Ännu tidigare, i mitten av 1800-ta-
let, ligger den deprimerade John 
i sin säng. Hans passion för bin är 
äkta men eftersom han inte känner 
sig tillräcklig som forskare har han 
gett upp. Tills den dag då han inser 
att det fortfarande finns en gnutta 
upptäckarlust kvar i fingrarna.

Tre parallella historier binder 
samman vår gemensamma förstå-
else för biet som medvarelse i den 
här världen. Vi får lära oss om de-
ras egensinniga samhällen och om 
biets vikt för ekosystemet och natu-
rens fortlevnad. Det är fascineran-
de, ändå handlar romanen främst 
om människor. George och John är 
två osympatiska karaktärer med 
gubbsjuka. Den förstnämnda för att 
han inte kan ta sig ur vanor som gör 
andra medberoende, den andra för 
hans envishet gällande att vara bäst 
på sitt område, och för sin djupt ro-
tade sexism. Bitvis blir det jobbigt 
att läsa.
Men kanske är det också detta, hur 
patriarkatet har tett sig och fortfa-
rande ter sig, som till viss del kan 
förklara klimatförändringarnas or-
saker. Hur samspel av ohälsosamt 
medberoende gjort att människan 
som art håller på att utrota sig själv. 
För, om vi inte kan visa hänsyn och 
omtanke gentemot varandra, hur 

ska vi då kunna göra det mot resten 
av vår omvärld?

Maja Lunde skriver för att upply-
sa om klimatförändringar, Binas his-
toria är hennes andra roman om det 
sviktande klimatet efter hennes de-
but “Blå”. Hon skriver skarpt och 
vackert, om än lite hetsigt; med tre 
historier blir det många trådar att 
binda ihop och förankra i verklighe-
ten. Binas historia är en mäktig ro-
man som väcker tankar. Vad håller vi 
på med? Binas diskreta genialitet går 

inte att byta ut mot robotar. Roma-
nen lyckas också förmedla naturens 
skönhet. För bin är inte enbart nytti-
ga, de är magiska också.  

Insekten som ifrågasätter
vårt sätt att leva

Hur samspel av ohälso-
samt medberoende gjort 

att människan som art 
håller på att utrota sig 

själv

Text: Matilda Käll Frisk

Vi befinner oss i en framtid där klimatet gått sönder. Det 
mänskliga samhället är delvis ödelagt, även om mänskligheten 

som art överlevt. Tao och hennes man arbetar med att pollinera 
växter för hand, eftersom bina utrotats. En dag ställs livet på sin 

spets, då deras son mystiskt insjuknar efter en utflykt.

      – Binas historia av Maja Lunde (Pocketförlaget)

Det godaste äpplet 
är odlat i Sverige

”Det godaste äpplet” vänder sig till 
trädgårdsägare, matintresserade 
och miljövänner. Att använda de 
som växer här istället för att köpa 
äpplen som kommer från andra 
sidan jordklotet är en viktig insats 
för klimatet. 

Boken handlar inte om alla olika 
äpplesorter som finns, inte heller 
om trädbeskärning eller andra 
odlingstekniker. Här ligger istället 
fokus på hur man tar hand om sina 
äpplen: när det är dags att plocka, 
hur du bedömer prickar och märken 
och hur de ska förvaras för att de 
ska bevaras så lång tid som möjligt. 

Författaren Eva Gustavsson 
växte upp med många äppleträd i 
trädgården, med allt ifrån sommar-
frukt till sena sorter, bordsfrukt och 
hushållsäpplen. I barndomshemmet 
fanns tillgång till egna äpplen större 
delen av året. Nu vill hon förmed-
la gamla tiders kunskap om att 
tillvarata denna resurs som finns i 
överskott på så många håll. Utöver 
äppleodlare är Eva civilingenjör, 
översättare, debattör, klimatvän och 
biodlare.  

Har du också trädgården full 
av äpplen som du inte vet 
vad du ska göra med framåt 
höstkanten?
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- Mycket av musiken 
idag handlar om hopplös 
romans som egentligen 
inte handlar om kärlek 
utan om självhävdelse, 
beroende, hierarkier. Det 
är som att musikindustrin 
är genomsyrad av samma 
budskap om och om igen. 

Oliver vill göra något 
annat med musiken. 

- Musik är ett så otroligt 
kraftfullt medium när 
det kommer till att skapa 
känslomässig anknytning 
till människor. Jag försö-
ker använda det mediet 
för att skapa så mycket 
välmående jag bara kan. 
Att skriva musik har alltid 
känts som Olivers bidrag 

Oliver skriver musik om en alternativ framtid

i kampen för en bättre 
värld. Även om han i om-
gångar har tvivlat på om 
musik kan göra skillnad.

– När jag började skriva 
låtar kändes som mitt 
uppdrag. Jag ville rädda 
världen. Låtarna är ofta 
en slags utsträckt hand till 
något annat. Risken finns 
att jag målar upp en bild 
som inte stämmer in med 
verkligheten, men det är 
förhoppningsvis ändå 
kopplat till en längtan om 
än mer kärleksfull tillvaro. 

Du hittar Indigo och Oli-
vers övriga musik på Spo-
tify och Youtube och på 
Instagram under namnet 
@songs_of_presence. 

Letar du efter musik som uppmuntrar till förändring och handlar om något annat än olycklig kär-
lek, konsumtion och egoism? Göteborgsbaserade Oliver Ganslandt skriver låtar som att hoppas 
kan göra ett positivt avtryck på världen. I augusti släpptes singeln Indigo, som handlar om längtan 
efter något annat, en bättre värld

Om mående, aktivism och kärnavfall

Vincent har bestämt sig för att vakta Kynnefjäll, han är 
rädd att berget annars ska bli ett lager för kärnavfall. 
Sedan protesterna som ägde rum på 80-talet har det 
varit lugnt på fjället men han är rädd att det när som 
helst skulle kunna förändras. Det är dock inte den enda 
anledningen till att Vincent flyttat in i den lilla stugan 
tillsammans med sin katt Jackie. Vincent har under 
hela sitt liv lidit av psykisk ohälsa med periodiska psy-
koser. Nu behöver han lugn och ro och har valt fjället 
som sin tillflyktsort. Han funderar mycket, får besök 
och rustar sig ifall de skulle dyka upp med maskinerna. 

Christer Johansson skriver insiktsfullt om de 
inre drivkrafter och hinder som finns för aktivism och 

väver samman dessa med både samhälleliga omständig-
heter och känslomässiga processer. Boken är bitvis vack-
ert skriven men här och var vacklar språket. Historien 
känns med vissa undantag lite sömnig, som om ambitio-
nen dessutom är att söva sin läsare. Vi får verkligen lära 
oss om Vincent och hans känsloliv, inte lika mycket om 
politik såsom ett första intryck hintar om. Den manliga 
blicken är lite för närvarande, då det talas om kvinnor 
som objekt. Kanske kunde dessutom förlaget, Lindelöws, 
överväga att även ge ut böcker av kvinnor?

Ändock en trevlig roman att läsa för den som är 
intresserad av kärnkraft och dess slutförvar eller för den 
som funderar över mående i förhållande till aktivism.

Mångbottnat och vacklande, med en botten av den samtidiga längtan till- och rädslan för en-
samheten. Vakten på Kynnefjäll av Christer Johansson (Lindelöws bokförlag), är en roman som 

botaniserar i ett sorgset liv där trösten stavas aktivism. 
Text: Lovis Agestam
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Det som skulle bli en kort intervju om kopplingen 
mellan kreativitet och engagemang har utvecklats till 
en flera veckor lång samtalsserie. Ämnena rör sig från 
konstprojekt i Malmö till misslyckade fredsinsatser i 
Afghanistan och meningen med livet. 

Just kopplingar mellan de stora frågorna är det som 
alltid har lockat Erik Högström. Född i Göteborg i slutet 
av 60-talet, uppvuxen i liberalkonservativa Värnamo 
med vänsterpolitiska föräldrar. Vid köksbordet diskute-
rades den politiska situationen i Nicaragua. På anslags-
tavlan i barndomshemmet hängde Jordens Vänners 
Mudi-mums-guide. Liksom politiken var konsten och 
musiken alltid närvarande. Ändå var det först under 
universitetstiden i Lund som han började använda sig av 
musiken för att uttrycka sig politiskt. 

– Jag var del av en musikgrupp som hette USA. Förutom 
att spela moogsynth och altfiol använde jag speltillfällen 
till att marknadsföra anti-amerikanska budskap med 
nazi-estetik. 

Det politiska engagemanget kom till stor del att handla 
om just USA och det globala amerikanska inflytandet. 

– Jag var arg och hyste ett illa dolt förakt mot USA:s 
brutala roffarkampanjer i tredje världen. Resultaten? 
Fattigdom, miljöproblem, områden som drogs ned i 
orosspiraler. Och jag såg hur lätt det var för dem att få 
resten av världen att dansa efter deras pipa.

Under slutet av 90-talet började Erik skapa egna konst-
närliga projekt. Fokus låg på att lyfta andra historier än 
de som oftast fick utrymme. Sedan dess har han själv 
skapat och medverkat i allt från skolföreställningar med 
miljöfokus till installationer om demokrati. Trots att 
många av projekten rört sig i gränslandet mellan olika 
politiska och samhälleliga frågor var det först under 
2018 som han valde att på allvar fördjupa sig i klimat-

krisen. Resultatet blev Svedjesång, en 1,5 timmes lång 
föreställning med utgångspunkt i frågan ”vad ägnar vi 
oss åt när elfte timmen är kommen?” Tillsammans med 
en grupp musiker , dansare och konstnärer samlade 
Erik ihop texter som på något sätt tog upp klimatfrå-
gan. Texterna tonsattes eller lästes upp till musik och 
föreställningen blev ett slags samtidsdokument med 
utgångspunkt i de olika sätt vi hanterar den pågående 
klimatkrisen. 

– En forskare menade att ja, det kommer gå åt pipan, så 
nu vill jag passa på att ägna mig åt det som är fint. Andra 
texter handlade om trender: minimalism, att börja om, 
flytta ut på landet.

Trots att det samhälleliga engagemanget löpt som en röd 
tråd genom Eriks liv har det inte alltid varit självklart att 
fortsätta arbeta kreativt och tvivlen finns kvar. 

– Ibland tänker jag att vi verkligen borde göra annat än 
konst. Vi borde framtidsplanera och lära oss om perma-
kultur. 

Samtidigt återkommer våra samtal gång på gång till 
behovet av mångfald och hoppfullheten i tanken ”många 
bäckar små”.

– Någon är bra på att bära, någon annan är bra på att 
packa. Det behövs flera delar för att åstadkomma något. 
Genom konsten kan jag bidra. Det är det jag kan. 

Namnet kan beskriva, eller symbolisera det nya, av 
människan skapade läget på planeten Jorden. Vi bränner 
av lite skog. Plockar bort några folkgrupper, däggdjur och 
tulpaner. Biomassan omvandlas till något annat, landska-
pet får en annan karaktär, de kylslagna dagarna blir färre 
osv. I detta ges utrymme för något nytt att ta plats, ta vid, 
istället. Medan vi sjunger en sång eller två. (Ur introduk-
tionen till Svedjesång).  

Han växte upp i Värnamo under 70-talet, nu jobbar han inom vården och ska-
par performancekonst i Malmö. Hon är född drygt tjugo år senare i Barcelo-

na, är utbildad biokemist och hip-hopdansare och sjunger på fredagsstrejker-
na i Uppsala. Trots olikheterna delar de samma drivkraft: att förena kreativitet 
med engagemang och att förändra världen genom att bidra på de sätt de kan. 

De förändrar världen med  
kreativitet

Text: Matilda Käll Frisk Foto: Pressbilder

Foto: Johan Haugen
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Alba Saez 
Fernandez
Albas klimatintresse väck-
tes tidigt genom mammans 
engagemang. En av de första 
böcker hon fick som barn 
hade titeln ”femtio små saker 
som barn kan göra för att för-
ändra världen”. Alba berättar 
skrattande att hon först inte 
uppskattade den.

– Jag använde den för att rita 
på sidorna. Min mamma blev 
verkligen upprörd och sa att 
böcker är skatter som inte får 
behandlas hursomhelst. Efter 
det läste jag den på riktigt. 

Hösten 2016 flyttade Alba till 
Sverige för att läsa en master 
i agroekologi. Förhoppningen 
var att bli mikrobiolog-ak-
tivist och hitta lösningar på 
klimatproblemen relaterade 
till matindustrin. Att arbeta för en mer hållbar värld har 
alltid varit självklart. Samtidigt har det ständigt funnits 
en känsla av att vara splittrad, att bestå av två olika sidor. 
Den rationella sidan av henne valde en utbildning med 
vilken hon skulle kunna bidra i kampen för en mer håll-
bar värld. Samtidigt gick det inte att släppa den andra 
sidan. 

– Den emotionella sidan av mig försöker alltid hitta 
sätt att få utlopp för min kreativitet. Jag sjunger, dansar, 
målar, ritar och skapar hantverk av sådant jag hittar i 
naturen. Kreativiteten behöver få utlopp, men den har 
aldrig känts rationell eller som att den haft ett syfte. 

Hon har sjungit sedan hon var barn och började dansa 

balett som treåring. Som 
sextonåring gick hon över till 
hip-hop och efter studierna i 
Alnarp tog hon ett år vid Åsa 
folkhögskola för att studera 
dans på heltid. För första 
gången fick hon möjlighet att 
fokusera helt på sin kreativa 
sida.

När hon flyttade till Upp-
sala i början av sommaren 
var det första gången hon inte 
hade ett jobb eller en utbild-
ning att fokusera på. Det fick 
henne att se annorlunda på 
sig själv. Plötsligt fanns det 
utrymme att prova helt nya 
saker. Hon gick med i Jordens 
Vänners lokalgrupp och bör-
jade vara med på klimatstrej-
kerna på fredagar. 

– Det var sommar så det 
var inte särskilt många som 
deltog, jag tänkte att vi borde 
göra något som fångar männ-
iskors intresse. 

Detlev som är med i lokalgruppen brukar spela fiol 
under strejkerna. Alba frågade honom om hon kunde få 
vara med och sjunga. Nu har de fyra sånger som de upp-
träder med varje fredag. De försöker få förbipasserande 
att sjunga med, och ibland lyckas de. 

– Vi  brukar avsluta med att sjunga Blowing in the wind 
av Bob Dylan tillsammans. Även om det är samma perso-
ner som ser oss varje fredag så åstadkommer vi någon-
ting. De vet varför vi är här och vad vi vill förmedla.

För Alba blev sommarmånaderna i Uppsala ett be-
vis på att det går att kombinera de två sidorna av henne.

– Konst används överallt - i marknadsföring, som distrak-
tion, för att underhålla, som ett sätt att skapa menings-
fullhet i människors liv. Den borde också användas till att 
göra människor medvetna om klimatfrågan och sociala 
orättvisor. Konst är ett kraftfullt verktyg för att påverka.

De senaste månaderna har Alba engagerat sig på alla 
sätt hon kan. Förhoppningen om att bli mikrobiologen 
som förbättrar matsystemet finns kvar, men hon är inte 
längre rädd för att också använda sig av kreativitet som 
ett sätt att nå dit. 

– Nu kan jag inte separera de två delarna av mig längre. 
Konst kommer att finnas med mig i allt jag gör.   
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Jordens Vänner gav sig ut på 

klimatturné    
Under 37 sommardagar har vi besökt 
16 olika evenemang, från Malmö i sö-
der till Piteå i norr. Antalet samtal om 
klimaträttvisa går inte att räkna, däre-
mot har vi under sommarens klimat-
turné fått över 300 nya medlemmar. 
Nu riktar vi ett stort TACK till alla fan-
tastiska volontärer samt till alla som 
på ett eller annat sätt bidragit med 

alltifrån packningshjälp och riggning 
av tältet till medverkan i workshops, 

spännande samtal och skratt!
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Tio år efter alla andra läste 
jag nyligen den amerikan-
ska journalisten Barbara 
Ehrenreichs bok ”Gilla läget 

- Hur allt gick åt helvete med positivt 
tänkande”. Om hur hon efter att ha 
diagnosticerats med bröstcancer 
bombarderas med råd om att om 
hon bara har rätt attityd så går det 
att bota. Att cancer är en sjukdom 
som går att besegra med viljestyr-
ka. Det är lätt att dra paralleller till 
klimatfrågan, där den etablerade 
vuxenvärld som sitter på så mycket 
av makten och mediautrymmet näs-
tan desperat håller fast vid mantrat: 
”Jag måste vara optimist...”. Som om 
den globala uppvärmningen, hotet 
mot den biologiska mångfalden 
och försurningen av haven är en 
attitydfråga. Till och med när man 
presenteras inför alarmerande fakta 
om att klimat- och miljöförstörelsen 
förvärras, håller man fast vid att 
problemen måste gå att lösa utan 
några stora uppoffringar (i alla fall 
inte för dem själva). Själv fick jag en 
rejäl dos under årets Almedalsvecka, 
där Jordens Vänner deltog i diskus-
sioner, delade ut årets Greenwash-
pris och där våra skådespelare tog 
med besökare på känsloresor i vårt 

JAN WIKLLUND 
xxxxxx

tält. En vecka där nästan alla företag, 
politiker och branschorganisationer 
pratade hållbarhet och omställning 
och där den genomgående ”lösning-
en” tycktes vara att kalhugga mer 
av våra svenska skogar (och gärna 
rycka upp dem med rötterna också) 
för att ersätta olja med bioenergi. 
Men där ytterst få vågade ställa 
den avgörande frågan – kan det 
vara så att företagens affärsmodel-

ler helt enkelt inte går att förena 
med hållbarhet? Om klimatångest 
riskerar att leda till passivitet ten-
derar klimatoptimism att leda till 
skygglappar och ett fastklängande 
vid enkla lösningar. Det är frustre-

Om klimatångest ris-
kerar att leda till pas-
sivitet tenderar klima-
toptimism att leda till 
skygglappar och ett 

fastklängande vid enk-
la lösningar  

”

rande att uppleva hur vi står och 
stampar. Trots att vi har en klar och 
tydlig diagnos om att jorden har 
drabbats av en naturvetenskapligt 
djupt förankrad sjukdom söker vi 
som samhälle lösningarna i flummigt 
positivt tänkande. Det är som att vi 
hellre tar livet av oss än att erkänna 
den sorg som ligger under ytan. Jag 
är ingen förespråkare av svartmål-
ning eller negativitet. Men sorg är 
inte negativt. Det är ett naturligt 
gensvar på förlusten av någon eller 
något man känner samhärighet med. 
Den som drabbas av en allvarlig 
sjukdom behöver få känna sorg över 
en kropp som inte längre fungerar. 
En mänsklighet som ser febern stiga 
i den värld vi är totalt beroende av, 
behöver få känna sorgen i det. Sorg 
är läkande. Det är en startpunkt för 
något nytt. Därför är jag tacksam 
och full av beundran för de konst-
närer, poeter och skådespelare som 
hjälper oss att känslomässigt öppna 
upp för den situation vi faktiskt 
befinner oss i. Och jag blir genuint 
glad över att Jordens Vänner hittar 
former för samarbeten som rör sig 
utanför det traditionella agiterandet. 
Vägen framåt stavas inte positivism. 
Den handlar om att våga vara ärliga 
kring det som händer och släppa det 
krampaktiga greppet kring rädd-
ningsplankor och snuttefiltar. Det 
är när vi vågar öppna upp för hur 
vi mår både på det naturvetenskap-
liga och känslomässiga planet som 
förändring kan bli möjlig.  

”Vägen framåt 
stavas inte   
positivt 
tänkande”
Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström: 
– En mänsklighet som ser febern stiga i den 
värld vi är totalt beroende av, behöver få känna 
sorgen i det.  
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Vill du bidra till vårt arbete?
I Amazonas skövlas just nu tre fotbollspla-
ner varje minut - din gåva gör skillnad! Stöd 
Jordens Vänners arbete med att skydda 
regnskog via PG 90 04 74-8 eller swisha till 
123 27 89 949 eller 1239004748 (Jordens Vän-
ners alla olika projekt).


