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Miljötidningen nr 4 2020

Ge unga chansen att 
kämpa för sin framtid 
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Intro Intro

Min mamma har alltid varit krass, inte förnekat allvaret inför sina 
barn. Hon var ärlig mot mig och mina syskon, lärde oss tidigt om 
klimatförändringar och allt hemskt som samtidigt hände i världen. 
Jag var fyra år när mamma berättade om kärnkraftsolyckan i 
Tjernobyl. Det är mitt första minne av ångest, jag grät och grät medan 
mamma höll om mig. Jag har så länge jag kan minnas känt till 
klimatets tillstånd, och för mig har det varit en naturlig del av livet att 
göra olika saker för att stoppa en total klimatkollaps. 

Det finns en stor självklarhet i att det är den unga generationen som 
idag sätter ner foten gällande hur vi behandlar klimatet. De kommer 
att tvingas hantera ett starkt förändrat väder och en kvaddad natur. 
Men jag vet att inte alla växer upp med ett självklart engagemang 
såsom jag gjort. Ä� ven om Greta Thunberg de senaste åren varit en 
motor i kampen mot klimatförändringarna, och även om 
klimatfrågan tar en allt större plats på agendan också i skolan, får 
många barn och unga aldrig riktigt chansen att prata om vad det är 
som händer med vår värld. Det här vill Jordens Vänner ändra på. Vi 
vill att alla ska ha rätt att lära sig om-, bearbeta och agera på vår tids 
ödesfråga. Med finansiering från Ällmänna Ärvsfonden har vi därför 
dragit igång projektet Changemakers, där unga utbildar andra unga 
om klimatförändringar, samt öppnar dörrar för konkret engagemang. 
Läs mer om detta på sidorna 6-7. 

Vi vill i denna tidning ge plats åt unga röster, låta dem berätta om 
sina erfarenheter av klimataktivism, idéer för omställning och hur det 
är att vara engagerad under coronakrisen. Vi har låtit nästintill hela 
tidningen skrivas av unga medlemmar. Att vi nu lyssnar på vad de har 
att säga är nämligen avgörande för en rättvis omställning, det är dags 
för vuxenvärlden att förvalta de ungas ord, hur tunga de än tycks vara.

Lovis Agestam, redaktör

SV
ANENMÄRKET

Trycksak
3041 0116

Miljötidningen_4_20.indd   2Miljötidningen_4_20.indd   2 2020-12-09   20:34:422020-12-09   20:34:42



3Miljötidningen nr 4 2020

8

Changemakers
Unga engagerar unga i nytt projekt

16

12

14

Malva Crona

20

Intro

Aktivisten Karolina: 
”Vilka konsekvenser får en alltför homogen miljörelse?”

Kraften i folkbildning
Om rollen som klimatinformatör 

Klimatets unga språkrör
Fem som fajtas för en bättre framtid 

Skriv en insändare
Låt dig guidas för att guida andra

6

10

8

23

Det bubblande engagemang som inte kan 
förverkligas just nu puttrar vidare i väntan på 

att få ta sig uttryck“

Ta hand om dig 
själv som aktivist

Europa till salu
Poesi av Segal Mohamed 

Fo
to

: E
rik

 B
jö

rk
lu

nd

I sitt klimatarbete engagerar sig Malva Crona (t.h) i flera olika grupper - här tillsammans med Klara och Alice (fr.v) i 
Fridays For Future. På sidan 8 kan du läsa Malvas text om hur aktivismen fått ställa om under coronapandemin. 

Ingen paus under 
pandemin
Så har aktivismen ställts om
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TEMA: Unga röster i 
omställningen

De ungas revolution pågår, och att den handlar om klimat- och rättvisefrågor kan vuxenvärl-
den inte längre blunda för. Vår tids ödesfråga hänger ihop med de ungas framtidsplan. Exakt 
vilken framtid vi får om vi inte gör någonting åt klimatförändringarna omedelbart vet vi inte, 
men vi vet att det skulle bli tufft. Enligt en undersökning om ungas klimatoro som satsning-
en We_Change gjort framgår att 76 procent av de deltagande ungdomarna inte tror eller är 
osäkra på om jorden kommer att vara en bra plats att leva på år 2030. Många unga tvingas 
redan idag bort från sina hem och hemländer på grund av naturkatastrofer och krig, många 
unga blir redan idag attackerade och till och med mördade för att de försvarar sina livsvärldar, 
många unga drabbas redan idag av psykisk ohälsa på grund av oro för framtiden. Vi hinner 
helt enkelt inte bida vår tid mer.

Coronapandemin har gjort det svårare att engagera sig fysiskt, och smittan har tagit stort 
fokus från klimatfrågan även om försök att arbeta för båda dessa kriser kopplade till varandra, 
ständigt görs. Men engagemanget fortsätter, även om det tagit nya former och inte syns lika 
mycket för tillfället. Att fortsätta uppmärksamma klimatfrågan utifrån ungas perspektiv tror 
Jordens Vänner är en nyckel till den hållbara framtiden. Ordet måste fördelas mellan många
olika röster och genom olika uttryck för att få en rättvis bild av vad som behöver göras. Ett 
stort och viktigt uppdrag som handlar om att skapa demokrati. I det uppdraget ingår att utbil-
da om klimatfrågan, att skapa engagemang och arenor där unga och unga vuxna kan få känna 
trygghet, stöd och få en möjlighet att organisera sig tillsammans med andra Därför startar 
Jordens Vänner nu projektet Changemakers - vår väg till klimaträttvisa. I detta nummer av 
miljötidningen berättar vi om projektet, vi lyfter unga och unga vuxnas röster och berättar om 
vår vision för förändring. 

Källa: we-change.se
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TEMA: Unga röster

Ä� r 2009 startades Jordens Vänners informatörsverksamhet 
av ideellt engagerade unga, samma år som det stora klimat-
mötet hölls i Köpenhamn. Syftet var att ge unga verktyg och 
kunskaper inom klimatomställning för att de sedan skulle 
kunna genomföra påverkansarbete i klimatfrågan. Ä� n idag är 
våra informatörer ute och håller workshops i gymnasieskolor, 
folkhögskolor och på evenemang runt om i Sverige.

Genom åren har verksamheten utvecklats. Organisationen 
har uppdaterat mångfaldspolicyn och arbetar aktivt med 
inkludering och delaktighet. Workshops har anpassats efter 
läroplan och kursplaner för att ge elever möjlighet att utveck-
las genom interaktiva och inspirerande undervisningsmetod-
er. Inom informatörsverksamheten har elevers behov av att 
kunna engagera sig för miljö, hållbarhet och klimaträttvisa 
även utanför skoltid visat sig stort och det är utifrån dessa 

erfarenheter som satsningen Changemakers tog sin början. 
De som blir Changemakers är själva unga och jobbar med att 
stödja elever som vill engagera sig vidare exempelvis genom 
att starta aktivistgrupper utanför skoltid och på så sätt organi-
sera sig tillsammans för att få sina röster hörda.

Ett år in i satsningen har mycket hänt och mycket är på gång. 
Vi har precis haft årets andra changemakersutbildning och har 
en pågående kampanj i sociala medier där vi berättar om sats-
ningen, varför vi gör det vi gör och vad vi brinner för. Vi har 
redan haft spännande samarbeten med unga klimataktivister, 
konstnärer, dansare och koreografer och utbytt 
erfarenheter med vårt internationella ungdomsnätverk.                                               
Det är en spännande resa att vara delaktig i, inte minst för 
oss som aktivistsamordnare. Det är otroligt roligt att se hur 
rörelsen växer och att vi har starka förebilder som genom 

Satsningen Changemakers - Vår väg till klimaträttvisa riktar sig till ungdomar och unga 
vuxna och är en del av Jordens Vänners ungdomsrörelse. Vi ser dystra rapporter om hur 
klimatförändringarnas konsekvenser blir allt mer förödande och att många av Sveriges 

unga oroar sig för hur klimatförändringarna påverkar och kommer att påverka deras och 
världens framtid. Genom satsningen vill vi omvandla oro till handlingskraft och skapa ett 

forum där ungas röster tas på allvar i samhället.

Text: Ysolina Munguia Lundin Foto: Ysolina Munguia Lundin och Lanja Rashid

CHANGEMAKERS
Att omvandla 

oro till handling
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 TEMA: Unga röster

kreativitet, nya idéer och kampanjer inspirerar till 
engagemang. En aktivist berättade att det roligaste med att 
vara ute i skolor är möjligheten att skapa rum för samtal om 
klimaträttvisa med elever och att ha lärorika möten med unga 
som uppfattar saker och ting på olika sätt. Detta är också en 
viktig del av satsningen. Att vi fördjupar oss i klimaträttvisa 
och maktstrukturer såsom rasism och sexism men där vi 
också praktiskt får förändra genom att bryta ner fördomar 
och föreställningar som våra samhällsstrukturer skapar. Något 
som vi hela tiden jobbar med i möten med varandra.  

Samtidigt har det varit en utmanande tid för många av oss. 
Covid-19-pandemin har kommit in i en ojämlik värld och de 
diskriminerande strukturer som redan finns förstärks. Många 
unga drabbas direkt i vardagen och känner sig oroliga. För 
många elever har det också inneburit att flera av deras vard-

agliga mötesplatser har försvunnit. I en sådan tid är det extra 
viktigt att hitta forum att mötas i för att utbyta tankar och 
känslor. Att ställa in aktiviteter vore att ställa in ungas rätt till 
utveckling. Därför har vi istället omformat verksamheten och 
erbjuder tillfällen att träffas och samtala online. I dessa forum 
får man möjlighet att lyfta utmaningar och behov och att ans-
vara för att hålla i fler träffar. Näst på tur är en digital kick-off 
den femte januari, för dem mellan 15 och 20 år. 

Många engagerade inom Jordens Vänners ungdomsrörelse 
beskriver en verklighet där deras egna erfarenheter och oro 
inte alltid tas på allvar. Därför är det extra viktigt att med 
hjälp av Changemakers visa på starka förebilder, att ge unga 
möjligheter att göra sina röster hörda och bidra till en hållbar 
förändring. 

På jordensvanner.se kan du läsa mer om projektet med Changemakers och hur du kan engagera dig.
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TEMA: Unga röster

Ingen paus 
under pandemin

Den största ungdomsrörelsen i miljösammanhang, Fridays 
for Future, bygger på kraften i den fysiska närvaron. När 
möjligheten att samlas begränsas utmanas rörelsens själva 
kärna. I våras införde Sveriges regering förbud mot allmänna 
sammankomster med fler än 50 personer. Lokalgrupper valde 
att hantera situationen på olika sätt. I Göteborg fortsatte vi att 
träffas varje fredag på Gustaf Adolfs torg, även om de äldre i 
hög grad stannade hemma. Ironiskt nog gjorde vårt lilla antal 
att vi sällan behövde hantera risken att bli över 50 personer. 

De regelbundna planeringsmötena flyttades utan problem 
online. Svårigheten blev att hitta effektfulla sätt att kommu-
nicera vårt budskap utan att samla folk i storskaliga demon-
strationer. Istället för skolstrejk arrangerade vi en skostrejk, 
dit folk fick lämna skor som symboliserade deras närvaro. Och 
under Fridays for Futures globala klimatstrejk i september 
försökte rörelsen organisera mindre demonstrationer utanför 
varje kommunhus i Sverige, vilket resulterade i demonstra-
tioner på över 150 platser. Ä� ven om covid-19 försvårat för 
klimataktivismen, har sjukdomen inte stoppat den. Med det 
senaste förbudet mot sammankomster med över åtta personer 
ställs det hela ännu mer på sin spets. Men strejkerna fortsätter 
online under hashtaggen #ClimateStrikeOnline.

Pandemin har inte heller hindrat nya initiativ från att 
förverkligas. I somras bildades XR Youth Sweden, Extinction 
Rebellions nationella ungdomsgrupp i Sverige. Med medlem-
mar spridda över stora geografiska avstånd är det naturligt att 
det organisatoriska arbetet utförs digitalt även framöver.                

Kanske har den yngre generationen, uppväxt och väl bevandrad i det 
digitala landskapet, en unik förkunskap när miljöaktivismen inte 

längre kan ske i fysiska rum såsom den brukar. Säkert är iallafall att 
den unga mobiliseringen inte tagit paus under rådande pandemi. 

Nu kan vi ha nytta av den kunskap vi samlat på oss under den 
här tiden, när vi utvecklar våra digitala mötesrum. Trots en 
enorm vilja att agera har aktivister som bor långt ifrån huvud-
staden ställts inför både moraliska och praktiska svårigheter i 
att delta i Extinction Rebellions två senaste nationella aktioner 
i Stockholm. 

Två akuta kriser ställs mot varandra och jag som aktivist 
tycks tvungen att svika ett av två tyngande ansvar, det inför 
miljön eller det inför sjukdomssituationen i landet. För mig 
innebar det att jag deltog på den första aktionen men inte den 
andra. Den gång jag var med blev det tydligt för mig hur myck-
et gemenskapen och styrkan i att mötas och agera tillsammans 
betyder, och jag längtar starkt efter att kunna samlas 
obehindrat igen.

Tills vidare fortsätter miljöaktivismen att färgas av 
begränsningar och oförutsägbarhet, som när vi behövde 
avbryta ett värvningspass med Jordens Vänner, eftersom det 
just kommit nya restriktioner i Västra Götaland. Men precis 
som resten av rörelsen fortsätter vi unga att agera kreativt 
inom de ramar vi befinner oss i, och det bubblande 
engagemang som inte kan förverkligas just nu puttrar vidare i 
väntan på att få ta sig uttryck. 

Den unga miljörörelsen är en växande kraft, med både 
Fridays for Future, XRY och allra senast Jordens Vänners 
Changemakers. Inom miljörörelsen hänger allt ihop, och vi blir 
större tillsammans.

Text och bild: Malva Crona
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Ta hand om 
dig själv som 

aktivist!

Text: Thao Van Foto: Jordens Vänner

Som aktivist kan det vara svårt att ta hand om sig själv. 
Känslomässiga krav kan snabbt tömma energireserverna. 
“Sympatisk utmattning” som det kallas då du gradvis tappar 
din medkänsla, är ett verkligt hot för personer som försöker 
laga en trasig värld. För att en rörelse ska kunna skapa 
varaktiga sociala förändringar behövs aktivister som är mot-

ståndskraftiga och som kan upprätthålla den egna hälsan även 
i utmanande situationer. Det främsta syftet med egenvård är 
återhämtning; du behöver vara medveten om när du ska ta 
ett steg tillbaka och fylla på med energi så att du sedan kan 
fortsätta att engagera dig med ett passionerat hjärta. Här är 
mina bästa tips till dig:

Vi pratar ofta om att behålla balansen, 
särskilt i oroliga tider som dessa. Men 

hur kan jag som aktivist ta hänsyn till mig 
själv och mina medmänniskor på bästa 
sätt för att orka fortsätta engagera mig? 
Goda råd behöver inte vara dyra, häng 

med!

TEMA: Unga röster
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TEMA: Unga röster

Det bästa sättet att ta hand om dig själv är att omge dig med 
människor som bekräftar dina erfarenheter och accepterar dig 
för den du är. Gå med i organisationer som skapar ett hållbart, 
mänskligt och rättvist samhälle, såsom Jordens Vänner där jag 
länge varit aktiv som bland annat klimatinformatör. Genom 
att vara en del av denna gemenskap har jag utvecklats som 
person och lärt känna nya och inspirerande människor. Jag har 
fått mig många minnesvärda äventyr med andra klimatinfor-
matörer från hela Sverige, samt en utbytesresa till Estland som 
gav mig lärdomar och vänner för livet. Jag är tacksam över 
att få vara en liten pusselbit i den stora, vackra bild som är 
Jordens Vänner. 

Att ta hand om dig själv börjar alltid med att ta hand om din 
kropp. Den goda nyheten är att enkla steg som syftar till att 
stärka och skydda din fysiska hälsa också ökar motståndsk-
raften mot stress, förbättrar humöret, stärker kognitionen och 
gör det lättare att bearbeta trauman. Personligen brukar jag 
prioritera följande fem faktorer i mitt vardagsliv: Sömn, kost, 
träning, känslor och andning. 

En genomsnittlig 25-åring sover ungefär sju till åtta timmar 
per dygn, vilket motsvarar en tredjedel av dennes liv. När vi 
drabbas av sömnbrist leder det bland annat till ökad stress, 
irritabilitet och sänkt immunförsvar. Vi aktivister hävdar ofta 
att vi inte har tid att få tillräckligt med sömn. Ä�  andra sidan, 
om du lägger tid på att sova ordentligt lönar sig detta genom 
ökad produktivitet, förbättrat tänkande och förmåga att åter-
hämta dig från stress.
”Let food be thy medicine and medicine be thy food” 
– Hippocrates

Maten är inte bara bränsle för allt du gör, den är också 
medicin som skyddar dig från sjukdomar. Se till att äta 
regelbundet och ordentligt, då orkar du mer. När man 
håller på med något passionerat är det lätt att “glömma 
bort” att äta, att inte prioritera en av kroppens vikti-
gaste energikällor. Men här finns inga genvägar, ät! 

Se till att du mår bra innan du tar hand om andra och 
världen. Låt det finnas utrymme för olika aktiviteter i 
ditt vardagsliv, men inte alltid. Ibland behöver du bara 
vila. Ofta ställer vi alldeles för höga krav på oss själva 
och pushar oss att prestera på alla områden samtidigt, 
vilket är näst intill omöjligt utan att slå knut på sig 
själv. Du är ingen supermänniska, lägg upp tillvaron 
utifrån rimliga krav. Skala av och skala ner.

Behandla dig själv som du behandlar din bästa 
kompis. Ge dig tid till att lära känna dig själv på djupet. 
Tacka inte ja till saker som inte känns rätt, prioritera 

sådant som får dig att må bra och lyssna till din magkänsla. 
Försök att inte framställa dig själv som perfekt eller som om 
du har lösningen på allt. Om du istället påminner dig om att 
alla är människor blir det lättare att acceptera fel och brister 
både hos dig själv och hos andra.

P.s: Glöm inte att: ”Caring for myself is not self-indulgence, it is 
self-preservation, and that is an act of political warfare”
 – Audre Lorde
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TEMA: Unga röster

Kraften i 
folkbildning

Idag har klimatet blivit ett vanligt förekommande debattämne, 
mer kunskap och evidens visar att klimatet kommer att 
förändras fortare än någonsin tidigare. Diskursen är i ständig 
förändring och berör faktorer såsom tillväxtens gränser, global 
uppvärmning och utsläppsminskningar. Och det talas om 
behovet av en omställning. Att vara klimatinformatör för 
Jordens Vänner är ett unikt volontärarbete som ger många 
betydelsefulla insikter om vart människor står i klimatfrågan. 
När vi håller i workshops bryter vi ner begreppen och för 
diskussioner om klimatförändringar, social rättvisa och deras 
koppling till varandra.

Tidigare i år, när vi höll en workshop i Malmö, visade jag 
gruppen två bilder som presenterade det antropocentriska 

respektive det ekocentriska perspektivet (bilden till vänster). 
Jag minns att en av deltagarna inte kunde förstå hur ett eko-
centriskt perspektiv skulle kunna användas, hen såg det som 
omöjligt att djur kan ha samma värde som människor. Min 
upplevelse var att personen såg det ekocentriska synsättet 
som hopplöst och fåfängt. Syftet med workshoparna är inte att 
få människor att känna sig passiva, uppgivna eller hopplösa. 
Vi vill snarare kanalisera engagemang, fördjupa förståelse om 
krisens orsaker, dela känslor och utforska alternativa politiska 
och ekonomiska system. Med bilderna ville jag väcka tankar 

Text: Nastaran Zargari Foto: Jordens Vänner

Att möta meningsmotståndare är inte det lättaste med att vara 
klimataktivist, men en ack så viktig del. Det vet Nastaran Zargari som i flera år en-

gagerat sig som klimatinformatör för Jordens Vänner. Här delar hon med sig av sina 
erfarenheter och sin inställning till folkbildande arbete.

Nastaran Zargari medverkade tidigare i år i vår
klimatföreställning för ungdomar.
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kring hur ens synsätt på människa och miljö kan bidra till 
miljöförstöring och global uppvärmning. Jag förklarade att 
ekosystemet utgör ett livskyddssystem för människan, vilket 
vi är beroende av att behålla. Människor, djur och växter drar 
inte nytta av exploaterande aktiviteter som några få aktörer 
står för. Det finns sociala orättvisor som kan kopplas till det 
antropocentriska perspektivet. Förvisso snävades samtalet in 
på ämnen där det är befogat att känna uppgivenhet, men det 
gjorde det också möjligt att diskutera samhällsförändring. Vi 
pratade om hur en sådan kan gå till och hur deltagarna skulle 
kunna vara en del av en omställning.

Som klimatinformatör är det spännande att höra när män-
niskor diskuterar klimat och social rättvisa, för mig blir det så 

tydligt vad människor är eniga om, vart det finns 
meningsskiljaktigheter, vart kunskap fattas och så vidare. 
Min idé är att om människor når konsensus på gräsrotsnivå, 
möjliggörs förändring underifrån. I sin tur kräver det också att 
regeringen erkänner det som föreslås av miljöorganisationer 
på gräsrotsnivå.

Att leva hållbart idag utifrån de förutsättningar som ges 
inom vårt samhälleliga system är svårt. Hur vi ska ställa om är 
under formation och att vara aktiv i en gräsrotsorganisation 
som Jordens Vänner tillåter en att skapa nya verkligheter, att 
öppna fronter av politiska möjligheter och våga oss bortom 
samhället idag. Det finns fler röster som ska få bli hörda och 
hoppet driver oss framåt!

 TEMA: Unga röster
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Fem som förändrar 
för framtiden

Autumn Peltier, 16 år, har kallats ”vattnets krigare” och blivit 
nominerad till Barnens internationella fredspris. Hon tillhör 
Anishinaabe-folket och växte upp på Manitoulin Island på 
Huron-sjön som ligger på gränsen mellan Kanada och USA. 
Själv hade Autumn tillgång till rent vatten, men när hon 
hörde om andras lidande på grund av vattenbrist blev hon 
förtvivlad och bestämde sig för att göra något åt saken. Ä� tta 
år gammal började hon föreläsa om vikten av rent vatten och 
hur det hänger ihop med klimatförändringar och mänskliga 
rättigheter. Idag fortsätter hon sin kamp, och har redan hunnit 
tala inför FN:s generalförsamling två gånger. 

“Water is the lifeblood of Mother Earth, our water should not 
be for sale. We all have a right to this water as we need it.” 
Autumn Peltier 

När Leah Namugerwa, 15 år, från Uganda först hörde talas 
om Greta Thunberg och hennes strejk undrade hon vad det 
var fråga om, i Uganda är strejk ofta synonymt med våld. Leah 
frågade sin pappa om det vore möjligt för henne att göra som 
Greta, och han sa ja. Men hon tog inte dessa tankar på allvar 
förrän det kom nyheter om svält i östra delarna av landet på 
grund av torka och jordskred. Sagt och gjort, hon målade sig 
en skylt och började skolstrejka varje fredag - Fridays For Fu-
ture i Uganda hade startats. Leah och FFF i Uganda fortsätter 
att strejka och har genomfört ett flertal större demonstration-
er, vilket inte alltid varit helt enkelt. Deras första stora 
demonstration stoppades av regeringen och vid ett annat 
tillfälle forslades en av de andra ungdomarna bort när han 
strejkade utanför parlamentet. 

“Fridays For Future grew from one person to millions, from 
one country to the whole world. The increasing number of 
climate strikers and activists are giving me hope that climate 
action is within our reach.”  Leah Namugerwa

Även om det kan vara svårt att tro, är det faktiskt inte enbart vita män i kostym som har 
makt att förändra. Greta Thunberg är en enorm källa till kraft och inspiration för 
miljoner världen över, och sakta men säkert fördelas ordet mellan ett stort antal unga 
språkrör med tungan rätt i mun. Låt dig inspireras av fem klimatförsvarare som inte viker 
för allvaret i situationen.
Text: Lovis Agestam
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22-åriga Vic Barrett växte upp i Hudson Valley i staten New 
York. När han var 12 år kom orkanen Sandy som förstörde 
mångas hem och drabbade den svarta befolkningen extra hårt. 
Vic hade tidigare varit engagerad i frågor om social rättvisa 
och började efter orkanen lära sig om hur rasism och klass är 
kopplat till klimatförändringar. Idag är han en av talesperson-
erna för organisationen Our Childrens Trust som jobbar för 
ungas rätt till en hållbar framtid. De bildades i samband med 
den uppmärksammade rättegången Juliana v. United States, 
ett mål där Vic och 20 andra ungdomar stämmer den ameri-
kanska staten för att de äventyrar de ungas framtid genom att 
inte leva upp till klimatmålen. 

“Climate change isn’t just about temperatures and weather, it’s 
about people. Our earth will be here for millennia, it’s up to us 
to decide if humanity will be too.” Vic Barrett

19-åriga Artemisa Barbosa Ribeiro tillhör Xakriabá-folket 
i staten Minas Gerais i sydöstra Brasilien. Hon engagerar sig 
för ursprungsfolks rättigheter i en tid där dessa kränks mer 
frekvent än någonsin tidigare. I augusti 2019 deltog hon som 
representant för Global Alliance of Territorial Communities i 
den första marschen för ursprungsfolkskvinnor. Därefter har 
Artemisa fortsatt att förespråka ursprungsfolks rättigheter 
och talat på olika platser i USA, bland annat på den stora 
klimatdemonstrationen i New York i september förra året. 
“We fight for our Mother Earth because the fight for Mother 
Earth is the mother of all other fights”, sa hon i sitt tal. Nu 
fortsätter hon sitt engagemang samtidigt som hon pluggar 
psykologi och musik på universitetet, två ämnen hon menar är 
viktiga i kampen för ursprungsfolks rättigheter och klimatet.

Sextonåriga Aditya Mukarji från New Delhi arbetar för att 
avveckla engångsartiklar i plast. När Aditya var 13 år började 
han gå runt till kaféer och restauranger och bad dem sluta 
erbjuda plastsugrör. Hans enträgenhet lönade sig och han 
fick fler än 150 restauranger och kaféer att gå med på detta. 
Ä� ven om Äditya växt upp med två miljömedvetna föräldrar 
växte hans engagemang i takt med att han lärde sig mer om 
klimatförändringarna. Han började arbeta som volontär i en 
miljöorganisation och fortsatte opinionsbilda kring problema-
tiken med användning av plast. Hans engagemang gav honom 
en praktikplats i FN:s utvecklingsprogram och därefter blev 
han inbjuden att bli en del av UN Youth Climate Action Summit 
i New York. Aditya fortsätter sin kamp mot plasten, och har 
dessutom inlett ett samarbete med flera universitet i Indien 
som går ut på att plantera träd på campusområden. 

“It is imperative for youngsters to come forward and tackle 
environmental problems for a healthy and safe future. Every 
small step can take us a long way.” Aditya MukarjiFo
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Kultur Kultur

EUROPA TILL SALU 

Det brinner i en kyrka nära mig 
och lukten av bränt kött bedövar mig

Revolutioner och krig möts nu av passiv kritik i tidningarna 
där ditt dåd beskrivs som ett galet hysteri
Du som möter verkligt lidande och brister

För du ser på ansiktet av en annan människa 
och påminns om allt du undkommit

Om det du kämpat för att skydda mina egna från
Den brinnande sanningen som ingen såg

Fast nu brinner det i en kyrka nära dig 
Och lukten som bedövar dig 
är inte byggnaden som faller som aska mot marken 
utan kroppen som slukas av elden skrikande 

Ett avisande leder till en handling
En handling leder till en aktion mot livet 
Ett kall på kropp i lidandet 

Det var inte du som gav upp på livet
Det var vi som gav upp på dig 
Du kanske tände elden men vi hällde bensinen över dig
Snälla förlåt mig för min passivitet 
för nu brinner din låga i mitt mörker

Utanför Europas väggar blöder drömmar 
och innanför kvävs vi av dem

Vi kvävs av att vi aldrig kommer erkänna 
att hela världen bestulits för vår bekvämlighet

 

Text: Segal Mohamed Foto: Josef Persson
Illustration: Johanna Larsson Pinedo

KULTUR. Segal Mohamed  är en 24-årig 
scenkonstnär, poet och dramatiker från 

Angered i Göteborg. Hon studerar för till-
fället till manusförfattare på Teaterhögskolan i 
Malmö. Genom konsten arbetar hon aktivistiskt 
och ser språket som ett verktyg för att navigera 

genom narrativ. I det här numret av 
Miljötidningen deltar hon 

med en dikt. 

Europa till salu: 
Dikt från en aktivist
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Kultur

Alla godnattsagor som propagerats
som lovade de som flyr explosioner av ursprung 
ett bättre liv på andra sidan

Europa

Sidan som hellre låter havet svälja en 
och smugglare sälja en 
tills allt en har kvar är skammen om att återvända hem 

Ä� tervända för att berätta för andra 
om att lögnen aldrig var hem för dem 

Utan att deras liv endast skulle förbli en påminnelse 
En påminnelse om vilka drömmar som rymmer vilka kroppar

Du är giftet som infekterade hela världen
Viruset som koloniserade länder

Konferensen som fördelade kontinenter 
Europa, du är mardrömmen som förklädde dig som offer

Du är

Definitionen av våldet 
Strategisk

Systematisk 
Förtryckande

Vem är du utan din rasism?  

Du är din egen fiende 
Europa, du kan inte längre fly ditt eget våld 
Då hela världen redan våldtagits 

Nu lever du i rädslan för att ditt våldsamma arv 
ska offra dina barn 

Europa, ingenting tillhörde dig 
ändå tog du allt

Nu finns ingenting kvar 
Ingen värld för dina barnbarn
 
Din girighet satte vår värld i brand 
Se hur vi alla drunknar av din törst 

Se hur jorden står som i lågor för att utplåna ditt virus
 
Hur kan vi förlåta dig när du vägrar erkänna din sjukdom 
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RECENSION. Filmens budskap går inte att missa. 
Vi bär alla delat ansvar för klimatkrisen vi 
befinner oss i. Men framför allt ligger ansvaret
hos världens ledare, som istället lägger det på ett 
barn. 
 
”Jag kissar på mig!” Greta tjuter av skratt. Hon och pappa 
Svante kollar på fotot som precis tagits under mötet med 
Påven. Svante tycker själv att han ser helt knäpp ut och Greta 
håller uppenbarligen med:
”Ha den som profilbild på Facebook!” Hon fortsätter att 
skratta. 

När Greta Thunberg hösten 2018 bestämmer sig för att 
börja strejka utanför riksdagen är planen att göra det fram till 
valet i september. Men hennes aktion väcker uppmärksamhet 
och snart sprids hennes budskap över hela jorden; resten 
är historia. Pappa Svante följer Greta överallt på färden. Han 
påminner henne om att äta, motiverar henne till att inte fastna 
i detaljer när hon skriver tal, tröstar henne när hon mår dåligt 
över att behöva spela en roll hon inte alltid orkar axla. Han går 
en specialkurs i första hjälpen ifall de skulle råka ut för attack-
er. För parallellt med hyllningarna rullar hoten in. 

”Ni bryr er bara om grön, evig, ekonomisk tillväxt, för ni är 
rädda för att bli impopulära. Men jag bryr mig inte om att vara 
populär, jag bryr mig om en levande planet och klimaträttvisa.”
Greta talar på klimattoppmötet 2018, därefter i EU, FN och 
sedan i New York på den stora klimatdemonstrationen 20 
september 2019. Hon träffar Frankrikes president Emmanuel 
Macron, Arnold Schwarzenegger och Påven. Hon går alltid 
rakt på sak, hon säger som det är och tittar inte bort när män i 
kostym flackar med blicken. 
”När man väl fått syn på klimatkrisen, då kan man inte titta 
bort”, säger Greta.

Det här är en film om kamp, och om sorgen bland unga inför 
den framtidsbild vi ser målas upp. Det är givetvis också en film 
om kärlek. Om den mellan pappa och dotter, om den till livet 
och jorden vi bor på. 

I am Greta är en välgjord och vacker dokumentär. Den är 
viktig, kanske inte på det viset att den ska få oss att förstå 
att klimatläget är akut, förhoppningsvis förstår de flesta av 
oss redan det. Nej, den är viktig för att den säger: det är dags 
att dela på ansvaret. Vi kan inte lägga hela jordens framtid 
i en enda ung människas händer. För det är precis det som 
världens ledare gör när de inte agerar, och det är också det 
Greta själv uttrycker alltmer hopplöshet inför under filmens 
gång: ”De bjuder in mig för att det ska se bra ut, men sen 
verkar de inte lyssna.”

Det budskap Greta Thunberg vill få fram är enkelt, i motsats 
till vad hennes kritiker påstår. Bolsonaro, Trump, Putin. De är 
alla vuxna män i högsta maktposition som förnekar klimat-
krisen och försöker förminska Greta. Men de lyckas inte. För 
hon har trots allt en hel generation vid sin sida. 

Kamp, sorg och kärlek 
i Nathan Grossmans 
dokumentär ”I am Greta”
Text: Lovis Agestam Bild: Vanity Fair

18
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Krönika

Tid är 
dyrare än 
tallrikar
KRÖNIKA. Vad är egentligen en tallrik med mat 
värd? Och varför? Matilda Björkquist reflekterar 
kring samhällets sätt att värdera pengar högst av 
allt.

För flera år sedan provjobbade jag som frukostvärdinna på ett 
hotell i Göteborg. Det var inte det höga tempot som var mest 
påfrestande. Inte heller de tunga brickorna eller tanken på att 
vänja mig vid att gå upp halv fyra varje morgon. Nej, det var att 
se all ouppäten frukost dimpa ner i soptunnan. Att se nybakta 
frallor, fil och flingor fösas ner av min egen hand. Så fort ett 
sällskap ätit färdigt skulle jag vara där och plocka undan, torka 
bort, göra rent. Jag jobbade så att svetten lackade, ville visa 
att jag dög till. Inne i diskrummet var det ett sådant slammer 
att trumhinnorna ställde sig i givakt. “Hellre att någonting går 
sönder än att det går för långsamt”, sa de andra. Då var det 
någonting som gick sönder i mig.

Medan jag försökte lägga i ännu en växel ägnade jag 
frukostgästerna ilskna tankar. Hur kunde de? Varför åt de 
inte upp maten de plockat åt sig? Men i de personliga mötena 
med dem var känslan en annan. Faktum var att det roligaste 
med jobbet var att prata med gästerna. De var ju helt vanli-
ga människor, glada och förväntansfulla, som var där för att 
upptäcka Göteborg och ha det trevligt. Efter jobbet la jag mig 
på sängen och stirrade upp i taket. Jag visste att det var så här 
det fungerade inom hotell- och restaurangbranschen. Men, 
funderade jag: måste det vara så? De har uppenbarligen peng-
ar nog att kasta mycket mat, men inte att betala ut högre löner. 
Sen insåg jag att grundproblemet inte är att vi slänger mat, 
utan att vi fortfarande har råd att slösa med jordens resurser. 

Naturligtvis måste vi alla hjälpas åt att minska matsvinnet, 
men den verkliga boven är inte semestersugna turister. Nej, 
den verkliga boven stavas kapitalism.

Det är ingen nyhet att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. 
Produktionen drivs inte i första hand för att tillgodose männ-
iskors behov, utan för att skapa vinst. Fullt brukbara råvaror 
kastas innan de ens hinner hamna på frukostbuffén eftersom 
ett överskott av producerade livsmedel innebär för låga priser 
enligt principen utbud och efterfrågan. Den fria marknaden 
hyllas av världens alla nyliberaler som det bästa som någonsin 
hänt. Politikerna lägger sig ogärna i det heliga fria kapitalet. 
Högsta möjliga avkastning på kortast möjliga tid. Samtidigt går 
så mycket som en tredjedel av all världens mat samma öde till 
mötes som frukostfrallorna, filen och flingorna på hotellet. Vi 
lever i en värld där tid är dyrare än tallrikar.

Kapitalismen har ökat det allmänna välståndet, men den 
misslyckas både med att fördela resurserna och att tänka 
grönt. Tänk om solidariteten styrde istället för pengarna, om 
högsta möjliga avkastning mättes i goda gärningar snarare än 
ekonomiskt kapital? Ä� r det möjligt med en tillväxt som inte 
skadar miljön? Jag tror det – om vi börjar tänka mer långsik-
tigt. Men mina kollegor hade rätt: tid är dyrbart. Omställnin-
gen till en hållbar värld måste ske nu. Och helst får ingenting 
gå sönder på vägen.

Text: Matilda Björkquist Foto: Privat
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Insändarguide Insändarguide

Gör din 
röst hörd!

Vill du skriva en insändare men är osäker på hur man gör? Jordens Vänners aktivist Ga-
briel Ulvros guidar dig! En traditionell och välfungerade uppbyggnad av insändare brukar 
följa den här mallen.

Påverka massorna snabbt och 
lätt med en insändare

Först en kort rubrik som tydligt säger vad insändaren 
handlar om. Om du inte har en egen rubrik hittar tidningen 
på en, vilket inte alltid blir så bra.

Sedan följer en inledning på några meningar  som 
presenterar budskapet. Den är viktig för att få folk att läsa 
vidare. Här presenterar du problemet. Försök att väcka 
intresse. Koppla gärna problemet till något aktuellt, 
uppseendeväckande,  eller något du vet att folk bryr sig om. 
Det kan vara viktigt med lokal anknytning i lokaltidningar.

Därefter redogör du för dina åsikter som styrks med fakta 
och argumentation. Koppla gärna viktiga fakta till trovärdiga 
källor och försök att vara specifik, skriv inte bara ”internet” 
eller ”TV” utan en specifik sida eller ett visst program. Här kan 
det också vara bra att i förväg bemöta några av de vanligaste 
motargumenten för att på så vis avväpna meningsmot- 
ståndares argumentation.

För att insändaren inte bara skall sprida hopplöshet är det 
bra om du efter problemformuleringen avslutar den med 
förslag på lösningar. För att få andra att ta till handling är det 
viktigt att visa på vägar ur problemen.

Sist är det bra med en kort uppmaning. Ibland är det lättare 
att få med sig andra genom att be om mindre uppoffringar, 
t.ex. ”Köp färre klädesplagg!” istället för ”Sluta köpa kläder 
helt!” Ä� ven om insändaren i första hand syftar till att få 
makthavare att ändra sig kan det vara bra med en uppmaning 
till privatpersoner om att försöka påverka. Du kan exempelvis 
föreslå att man kan maila politiker eller aktivera sig i Jordens 
Vänner. Berätta gärna för läsarna var de kan lära sig mer om 
ämnet.

Efter insändaren skriver du under med en signatur eller 
namn. Vissa tidningar tar bara med insändare av personer 
under eget namn, och det ger ofta en större trovärdighet än 
anonyma signaturer.

Text: Gabriel Ulvros Illustration: Johanna Larsson Pinedo Foto: Clare Humphreys

Gabriel Ulvros brukar tillsam-
mans med andra författa 
insändare för olika grupper 
inom Jordens Vänner. 
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Insändarguide

TIPS!
Svar på andra insändare är ibland lättare att få publicerade än sådana som rör helt nya 
ämnen. Om du vill ta upp ett ämne som inte debatteras i tidningen kan det därför vara bra om 
du försöker formulera det som ett svar på en tidigare insändare. Om du hamnar i debatt med 
andra insändarskribenter: fastna inte i att bara bemöta deras argument. Glöm inte att fokusera 
på vad du vill lyfta fram. Tänk på att debatten brukar syfta till att övertyga läsarna snarare än 
motparten.         

Försök att hålla språket vårdat för större trovärdighet. Undvik personangrepp och 
nedsättande omdömen. Detta är extra viktigt om du skriver som representant för en 
organisation. Användande av facktermer och akademiskt språk kan öka trovärdigheten men 
tänk på att alla ska förstå. Använd inte begrepp du inte är helt säker på. Dubbelkolla siffror 
och stavning av namn. Be gärna någon att läsa igenom din insändare innan du skickar in den. 
Förutom eventuella stavfel blir man lätt hemmablind i en text man själv formulerat.      

Försök hålla ämnet smalt. Ä� ven om exempelvis miljöproblem ofta är komplexa och gränsar 
till andra problem är det ibland bättre att försöka fokusera på en aspekt för att just den ska 
bli tydlig, och inte röra till det genom att gå in väldigt grunt på många olika problem.  Korta 
insändare har mycket större chans att bli publicerade.

Om du skriver när du är upprörd, vänta med att skicka ditt alster tills du har läst igenom det 
dagen efter med en förhoppningsvis klarare blick.
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Krönika Krönika

När jag är ute och propagerar för att lyfta miljöfrågor på 
människors vardagsagenda fylls huvudet ofta av en rad tankar 
om vilka strategier som väcker människors intresse mest.
Ser personen ung ut - spela på ungdomens reaktionära strävan 
att göra avtryck hos andra. Ser personen ut att ha småbarn
- för in samtalet på giftfri förskola och barns högre känslighet 
för de hormonstörande ämnen som finns i plastföremål och 
leksaker. Ser personen ut att leva i en- eller flersamhet 
- gå in på rationella, politiska eller ekonomiska argument för 
en medveten livsstil.

Såhär fortsätter det tills jag träffar några av mina mer 
engagerade miljövänner, vilka mer eller mindre helhjärtat 
anstränger sig för att efterleva principer många associerar 
med miljöengagemang. När vi ses håller jag igen och försök-
er tona ner de karaktärsdrag som inte riktigt passar in och 
undviker ämnen som kan röja de i allra högsta grad medvetna, 
om än inte lika miljövänliga, beslut jag fattar. Alla samman-
hang har sina intressen som gör att en stiger lite högre i de 
sociala graderna och i min miljökrets är exempelvis konst ofta 
ett betydligt säkrare kort än sport. Kanske finns helt logiska 
förklaringar till det eftersom att kopplingen mellan lindring av 
klimatångest med hjälp av konst ligger närmare till hands än 
med hjälp av Premier League-kvällar.

När jag sedan möter miljömedvetna människor på stan går 
liknande beteenden ofta igen; på frågor om vad de tycker om 
att göra är oproportionerligt många ihärdiga promenerare, 
salamanderfiskare eller ekovinsmakare. På senare tid har jag 
kommit att fundera över hur det blivit såhär, och på vad det 
kan få för konsekvenser?

Senast häromdagen hade jag ett samtal med en ung tjej som 
ville engagera sig i någon typ av ideell verksamhet vid sidan 
om studierna. När jag glatt föreslog Jordens Vänner och
tryckte på vilka fantastiska möjligheter som finns att starta 
egna projekt alternativt ansluta sig till något av de redan
befintliga svarade hon tveksamt “Nej men jag är inte tillräck-
ligt miljömedveten, jag är liksom inte aktivist. Jag flyger när 
det tar lång tid med andra färdmedel, köper nya grejer ibland 
även om jag handlar det mesta second hand och köper inte 
exakt allt i ekologiska affärer med varor i lösvikt.”
Hjälp, tänkte jag, vem är då miljömedveten?

KRÖNIKA. Vilka kriterier behöver vi uppfylla för att kalla oss miljöaktivister? 
Karolina Jukic, aktivist på Jordens Vänner, funderar över 
mobiliseringens förutsättningar.

Text: Karolina Jukic Illustration: Johanna Larsson Pinedo Foto: Lovis Agestam

Vem kan bli 
miljöaktivist?

Karolina Jukic i färd med att snacka klimaträttvisa på 
Almedalsveckan 2019
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Krönika

I min värld var det ett tecken på varför just någon som hon 
skulle passa utmärkt in, hon skulle rentav kunna vara ett av 
våra ansikten utåt! För är det inte just vad den rörelse som nu 
växer fram handlar om, att så många vill fatta jordkloka beslut 
samtidigt som de inte vill ge upp allt de är vana vid? Visst vore 
det allra bästa en total omställning med dramatiskt förändrad 
resursanvändning, många teoretiker menar att det i själva 
verket är enda alternativet framåt, ändå tror jag att bland det 
viktigaste vi kan göra nu är att som på så många andra plan 
visa på bredd och diversitet i representationen när vi sluter 
upp och konfronterar beslutsfattare.

Verkligheten är ju att de flesta som ser upp till Greta 
Thunberg själva fortsätter gå i skolan eller till jobbet under 
fredagsstrejkerna. Ä� ndå är de i allra högsta grad miljömedvet-
na, kämpar med aktiva val och beskriver önskningar om
politiska beslut kring exempelvis striktare ramverk för 
ekologisk prissättning (där varors miljöpåverkan vägs in i 
priset).

Slutligen vill jag därför återkoppla till att jag under mina 
möten nu försöker påminna såväl mig själv som andra om att 
vara ärlig och berätta vad vi vill om oss själva, om hur vi lever 
och förklara hur resonemangen går. Berätta om vad vi önskar 
för att kunna fatta kloka beslut. För precis som för alla verk-
samheter och rörelser, för jorden själv - är diversitet viktigt 
att värna om. Vi behöver ta hand om - och vara lyhörda inför 
varandra.
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Stärk din insats för miljö och rättvisa 
genom att bli månadsgivare. Du väljer 
själv hur mycket du betalar och om ditt 
bidrag ska gå till hela vår verksamhet 
eller fokuseras på vårt regnskogsarbete. 
Som tack får du vår gympapåse (värde 
150 kr).

Tipsa gärna vänner och familj om att bli 
medlemmar. Varje medlem är en röst för 
klimaträttvisa!

Maila namn och adress till
medlemsservice@jordensvanner.se
så hjälper vi dig. Glöm inte att ange
vilken påse du vill ha.

Tack för din insats!

Bli månadsgivare!
Du får vår snygga gympapåse
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