Förord.

V

arför lyckas vi
inte ta klimatfrågan på allvar trots
att den samlade
forskningen är
överens om att
det är riktigt
bråttom nu?
Klimatkrisen
är den största
utmaningen som mänskligheten står inför
idag. Och den förvärras samtidigt av och
förstärker andra kriser såsom globala
orättvisor och fattigdom, covid-19 och
de högerpopulistiska strömningar som
vi ser idag. Det betyder att de som redan
drabbas av klimatförändringarna idag,
drabbas ännu hårdare.
Koldioxidutsläppen från våra industrialiserade och globaliserade liv ger
vår planet feber och vi vet att detta är till
största del orsakat av att vi förbränner
fossila bränslen.
Redan på 1960-talet nämndes kopplingarna mellan fossila utsläpp och klimatförändringarna och på 1980-talet etablerades
kunskapen inom forskningen. Även de
tyngsta aktörerna inom fossilbranschen
har känt till riskerna med deras verksamheter sedan 1980-talet. Och istället för att
ställa om har problemen förvärrats.
För att förstå och finna flera svar på
varför vi, trots starkt konsensus inom
forskningen, inte lyckats ta klimatfrågan
på allvar och ställa om, har vi i framtagandet av det här albumet använt oss av
forskning om kopplingen mellan normer
och klimat. Många män är oroade och
bryr sig om klimatkrisen. Men vi vet också
att män som grupp har en mer negativ
inverkan på miljön än kvinnor som grupp.
Vi kan se att kvinnor och flickor drabbas
särskilt i klimatkrisen och samtidigt stängs
ute från beslutfattande. Vi ser också att
de kriser som hotar våra samhällen och
natur i dag drabbar kvinnor och flickor
hårdare på grund av de orättvisor som
finns i vår värld.
I det här seriealbumet utgår vi från att
normer och föreställningar kopplade till
kön är som en sorts »påhittade regler«
som formar och påverkar oss på olika
sätt. Inget av det här betyder att vi inte
kan eller får vara just kvinnor och män,
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utan att egenskaper traditionellt kopplade
till dessa uppdelningar bor i oss alla
och ger oss olika förutsättningar. Trots
detta, kommer vi bland annat presentera
statistik som ofta är uppdelad på kategorierna kvinnor och män eftersom det är
så många undersökningar är strukturerade. Men dessa två kategorier kan bara
förklara en del eftersom forskning och
människors erfarenheter tydligt visat
att vi är mer än bara kvinnor och män.
Det finns män som identifierar sig som
kvinnor och vice versa, det finns personer
som är icke-binära – personer som inte
känner att de ingår i dessa kategorier. Vi
är också flerdimensionella varelser som
till exempel kan vara rika och fattiga eller
bo i stadsmiljö eller på landsbygden och
därför är det så kallade intersektionella
perspektivet viktigt för all analys.

2018 gav Martin Hultman, docent i
vetenskaps- teknik- och miljöstudier
vid Chalmers, ut den första boken om
maskulinitet och hållbarhet vilken samlade åtta års forskning i ämnet. Genom
Hultmans forskning om maskuliniteter
(alltså egenskaper associerade till vad
det innebär att vara man och maskulin)
kommer vi gå längre än traditionella
uppdelningar och titta närmare på olika
maskuliniteter och hur de relaterar till
klimatfrågan. Men det är viktigt att nämna
att vi inte bara kommer diskutera cis-män
(det vill säga män som identifierar sig som
män) specifikt här utan hur olika idéer
om vad som är manligt bor i oss alla och
bibehålls och reproduceras i vårt samhälle, beslutsfattande och maktrelationer.
Vi kommer också visa att dessa påhittade
regler kan vara i förändring, vilket vi är så
desperat i behov av för att tackla klimatkrisen tillsammans. Dessa normer skadar
inte bara vår relation till andra människor
och vår relation till naturen, utan också
oss själva. Inte heller handlar albumet
om att »män är dåliga« utan vi vill trycka
på hur män, kvinnor och icke-binära, ja,
vi som globala och lokala samhällen, kan
hitta nya sätt tillsammans bidra positivt
till klimatarbetet och finna hopp.
Men om vi tittar på våra gemensamma
klimat- och miljöutmaningar utifrån
ett intersektionellt perspektiv så ser vi
dock att rika nordbor tenderar skapa

mer skada. Som ni kommer se i det här
seriealbumet skiljer sig vår påverkan på
miljön beroende på om vi är män eller
kvinnor. Men här gäller det att hålla
tungan rätt i mun. Mäns erfarenheter och
förutsättningar inom den egna gruppen
är också väldigt olika. Globalt sett ser vi
också att 1 procent äger mer än resterande
99 procent av jordens befolkning och
många av dessa identifierar sig just som
män. Trots att Beyoncé sjunger Girls – we
run the world är det kategorin män som
äger mest kapital och mark samt styr
majoriteten av världens företag och regimer. Kvinnor utestängs ofta från maktens
korridorer när åtgärder beslutas kring vår
gemensamma ödesfråga.

Vi har valt att göra ett seriealbum och
arbeta med humor och satir eftersom det
inom andra områden visat sig vara ett
kraftfullt verktyg för att belysa svåra och
stora frågor på ett lättillgängligt, vad vi
också hoppas, ett smart sätt.
Detta seriealbum är en del av ett
folkbildningsprojekt som bygger på
forskning. Det ska läsas som och är en del
av ett utbildningsmaterial med tillhörande
samtal och workshops i grupp. Vi kommer
inte att kunna belysa och förklara all
forskning som ligger till grund för det
som presenteras så fördjupa dig gärna
i referenslistan. Du kan läsa albumet på
egen hand, prata med din familj eller
dina vänner om de frågor som ställs efter
varje avsnitt eller varför inte starta egna
samtalsgrupper? Ta gärna kontakt med
Jordens Vänner om du vill veta mer.
Detta material har gjorts möjligt med stöd
av Jämställdhetsmyndigheten. Jordens
Vänner har samverkat med serietecknaren Karolina Bång, organisationen MÄN,
Martin Hultman, Chalmers och projektets
två följeforskare Anna Nordenstam,
Göteborgs universitet och Margareta
Wallin Wictorin, Karlstads universitet.
Vi vill passa på att tacka för ett unikt
samarbete.

Trevlig läsning,
Jordens Vänner

Om Jordens Vänner.

J

ordens Vänner ingår i nätverket
Friends of the Earth – världens
största gräsrotsorganisation för miljö
och solidaritet. Vi är drygt 2 miljoner
medlemmar i 75 länder, med aktivister i varje världsdel. Vår vision är en
rättvis, hållbar värld med samhällen
som lever i harmoni med naturen.
Jordens Vänner är religiöst och
politiskt obundna. Det som förenar
vårt nätverk är att vi menar att det krävs systemförändring för att klara av de utmaningar mänskligheten står inför. Inom tio år planerar världens
regeringar att bränna 120 procent mer fossila
bränslen än vad som är möjligt för att nå 1,5-gradersmålet. För att skapa en hållbar framtid måste
det bli politiskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt
att fullfölja dessa planer. Det går helt enkelt inte att
lösa de många sociala och ekologiska kriser världen
upplever när ledare sätter ekonomisk fossilbaserad
tillväxt först.
Jordens Vänner vill vi se en värld där vi alla kan
leva hållbara och meningsfulla liv. Det finns redan
mer än tillräckligt med resurser för att genomföra
detta – vi behöver bara fördela dem ordentligt! Vi

ifrågasätter makteliten som tjänar pengar på att
inte göra något åt klimatkrisen och lyfter dem som
drabbas hårdast av dagens orättvisa system. Vi
arbetar sida vid sida med dem som påverkas mest
av klimatförändringar, fattigdom och utanförskap.
Genom folkbildning, opinionsbildning och
aktivism arbetar vi för att öka det samhälleliga
engagemanget för klimaträttvisa. En av Jordens
Vänners viktigaste metoder för att åstadkomma
hållbar förändring är att koppla samman lokala
och internationella gräsrotsrörelser, ursprungsfolk
och bonderörelser. Genom att arbeta tillsammans
kan vi inspirera, stärka och komplettera varandra
och leva den förändring vi vill se.
Jordens Vänner uppmanar alla att engagera sig
för ett bättre samhälle med mer demokrati, mer
solidaritet och mer hållbarhet. Vi är ett hem för
alla som jobbar för rättvisa, hållbara och holistiska
lösningar på klimatkrisen. Vi accepterar inte att
miljön, klimatet och mänskliga rättigheter gång på
gång undantas till förmån för ekonomisk tillväxt
och privata vinstintressen. Vi accepterar inte heller
lösningar som flyttar problemet någon annanstans.
Allt vårt arbete bygger på personer som dig.
Häng med!

STÖD VÅRT ARBETE MED EN GÅVA

OM PROJEKTET

Plusgiro: 90 04 74-8 | Swish: 123 900 47 48 (Jordens
Vänners allmänna arbete), 123 278 99 49 (regnskogsskydd) | Eller starta en egen insamling på Facebook.
Vi har 90-konto, så du kan vara säker på att ditt bidrag
hamnar rätt!
Bli medlem: På vår hemsida jordensvanner.se

Det du läser är en del av ett utbildningsmaterial med
tillhörande workshops för ett projekt som heter »En
seri(e)ös väg till klimaträttvisa.«
Publikationen har tagits fram med stöd av
Jämställdhetshetsmyndigheten.

Följ ‘jordensvanner’ på sociala medier:
Facebook | Instagram | Twitter | Tiktok | Youtube
Kontakta oss
Besök: Gyllenkrooksgatan 10B, 412 82 Göteborg
Postadress: Box 7048, 402 31 Göteborg, Sweden
Email: info@jordensvanner.se
Tel: (+46) (0)31 12 18 08
Hemsida: jordensvanner.se
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Albumets diskussionsfrågor.
Frågorna efter avsnitten är tänkta för strukturerade gruppdiskussioner i samband med Jordens
Vänners workshops på samma tema. Men du
kan också fundera över frågorna på egen hand
eller starta en egen diskussionsgrupp med dina
vänner eller på din arbetsplats. Ett pilotmaterial*
för mansgrupper är framtaget av organisationen
MÄN, som kan användas som inspiration, vilket
vi också gjort i det här albumet.

Några tips för bra gruppdiskussioner:
✖ Utgå från dig själv
✖ Lyssna aktivt
✖ Kommentera inte andra
✖ Var och en tar ansvar för sina egna gränser
✖ Du får alltid säga »pass«
✖ Det som sägs i rummet stannar i rummet
✖ Sätt tydliga tidsgränser

*Du kan ladda ner det materialet på MÄNs hemsida: https://mfj.se/documents/maen-i-klimatkrisen
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Diskussionsfrågor.
✖ Vad känner du när du läser om den kris vi befinner oss i?
✖ Vad väcker serien för känslor och tankar i dig? Var det
någon del av serien du fastnade för?
✖ På vilket sätt har du märkt av klimatförändringarna?
✖ Kan du komma på exempel på platser som redan
drabbats av klimatförändringarna? Hur beskrivs dessa
i media? Kan du komma på sätt som kvinnor (eller
rasifierade etc) drabbas hårdare av klimatpolitik och
klimatförändringar?
✖ Håller du med om att rättvisa hör ihop med klimat
frågan? I så fall hur?
✖ Vad tror du orättvisorna beror på?
✖ Tillhör vi i Sverige den rikaste tiondelen?
✖ Vad tänker du om personen som säger »hållit på med
kapitalism for ages …«?
✖ Vem bär ansvaret? Är det du, någon annan, politiker,
företagen eller någon annan aktör? Vem borde agera?
✖ Hur är det bland dem du känner – känner folk flygskam?
Hur känner du inför att flyga?

✚
Vad väcktes
i mig när jag
lyssnade på
de andra?
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Hur hänger normer ihop med
klimatfrågan?
Globalt äger män mer än dubbelt så mycket som
kvinnor. Och det beror ju inte på att kvinnor är sämre
på ekonomi utan på historiskt ojämlika strukturer och
påhittade regler. Och även i Sverige är det en lång
väg att gå eftersom kvinnor till exempel fortfarande
tjänar mindre än män för samma arbete och våld mot
kvinnor är så utbrett. Förenklat är dessa exempel på
strukturer i vad som brukar kallas patriarkatet – män
föds med bättre förutsättningar som grupp helt enkelt.
Men det betyder ju inte att alla som identifierar sig
som män alltid får mer betalt eller har det bättre ställt
än kvinnor. Tvärtom ser vi att män själva kan skadas
av olika förväntiningar och beteenden som anses
»manliga«, exempelvis att en man alltid ska vara stark
och klara allt själv, inte gråta, inte be om hjälp. Trans
personer drabbas särskilt hårt och får bland annat

betydligt sämre vård, utsätts för trakasserier, diskriminering och våld.
Men normer och föreställningar om kön påverkar inte
bara oss individer utan också makthavare och våra
samhällen i stort. Vi kommer se att normer kopplade till vad som är traditionellt manligt och kvinnligt
påverkar vilka åtgärder som planeras och klubbas
igenom för att tackla klimatförändringarna. Men det är
lika viktigt vad som inte görs.
Människans relation till naturen påverkas alltså
också av normer och påhittade regler. Vi människor
breder ut oss och tar mer mark och skog i anspråk
och ser naturen som en resurs. Dessa normer behöver
vi synliggöra föra att kunna förändra för att bekämpa
miljöförstöring och klimatförändringar.

Diskussionsfrågor.
✖ Hur tycker du att förväntningarna ser
ut kring hur pojkar/killar/män respektive
flickor/tjejer/kvinnor eller icke-binära ska vara?
Vad har du känt inför de olika förväntningarna
genom livet?
✖ På vilket sätt har förväntningarna påverkat dig som pojke/
man/kille och flicka/kvinna/tjej eller ickebinär?
✖ Hur kan dessa förväntningar hänga ihop med hur vi behandlar
naturen? Vad tror du?
✖ Finns det något särskilt du tycker om med naturen?
✖ Vem pratar du med om det som känns svårt?
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✚
Vad väcktes
i mig när jag
lyssnade på
de andra?
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Diskussionsfrågor.
✖ Vad finns det för olika normer i samhället kring kön
och miljö- och klimatfrågor?
✖ Är dessa normer olika för olika personer?
✖ Vad tänker du om att vi svenskar lever som om vi hade
fyra jordklot?
✖ Finns det någon aktivitet som du tycker om att göra,
eller en sak du gillar, som inte kostar pengar?
✖ Vad tänker du kring tillväxt? Varför tror du att vi är
så fixerade vid ständig tillväxt baserad på fossil energi?
Hänger tillväxt ihop med maskulinitetsidén på något sätt?
✖ Vad använder du och de du känner för fossil energi?
Hänger användning av fossila energikällor ihop med
påhittade regler om hur det är att vara man?
✖ Vad skulle du själv kunna tänka dig att ändra på för
klimatet och barnens framtid?

✚
Vad väcktes
i mig när jag
lyssnade på
de andra?
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Tre maskuliniteter.
Våra globala och lokala samhällen drivs av konsumtion
och mäts i tillväxt. Det är vår ekonomiska modell. Och
den bygger på att vi brukar naturresurser. I Sverige
är vi särskilt resursslukande. Vi i Sverige behöver
nämligen fyra jordklot med den konsumtionsnivå vi
har. Miljöförstöring, klimatförändringar och utnyttjande av människor har en viktig gemensam nämnare:
begäret efter pengar, makt eller status. Hur hänger
det ihop med föreställningar om maskuliniteter? Jo,
det är intressant hur sådana maskulina normer är
så tätt sammankopplade med dessa drivkrafter. Och
hur samhället i stort styrs av dessa påhittade regler
som ideal, vilka även anammas av andra än personer
som identifierar sig som män. Exempel på detta är
när länder upprätthåller en ohållbar tillväxt, vårdslöst
exploaterar naturresurser, företag som vinstmaximerar på bekostnad av människor och miljö och individers överdrivna konsumtion.
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Detta fenomen kan ibland kopplas till begrepp som
»greenwashing« eller grönmålning på svenska. Det
betyder att under en grön yta finns samma uppdelningar och hierarkier kvar och krav på de samhällsoch systemförändringar som faktiskt krävs för att vi
ska lyckas ställa om i tid uteblir.
Forskning har visat att mäns omsorg är väldigt »närsynt«, men att personer som identifierar sig som män
har samtidigt en oändlig kapacitet att känna omsorg
och är lika viktiga förändringsaktörer. Med hjälp av tre
maskuliniteter kan vi förstå utveckling, vilka beslut
som förordas och vad som prioriteras som åtgärder för
att bibehålla status quo eller skapa verklig förändring
i våra samhällen för att tackla klimatkrisen.

Maskuliniteter.
De tre maskulinitetssymbolerna ovan kommer från
svensk forskning om maskuliniteter och miljö
påverkan.
2018 kom världens första bok om maskulinitets
normer och hållbarhet. Den är skriven av den svenska
Chalmersforskaren Martin Hultman och Paul Pulé,
vars forskning det här albumet bland annat bygger
på. Med de tre maskuliniteterna ovan har de gjort en

modell för tre olika typer av maskuliniteters förhållningssätt till miljön och andra människor. De ska inte
ses som att det endast behandlar män specifikt här
utan hur olika maskulinitetsnormer bor i oss alla och
bibehålls och återskapas i vårt samhälle och i maktrelationer. Dessa formar hur vi ser på uppkomsten
av klimatkrisen, dess lösningar och kan dels också
möjliggöra verklig förändring eller förhindra den.

Industrimoderna/ego-logiska
✖ ser på miljön som något vi står över och kan
nyttja fritt utan konsekvenser
✖ kritiserar Greta Thunberg, som blir en enkel måltavla eftersom hon levererar oönskade sanningar
✖ Hultman har i sin forskning kunnat koppla ihop
klimatförnekelse med industriella maskuliniteter
och bevarandet av status quo vad gäller ohållbara
praktiker såsom nya motorvägar och kolgruvor
✖ återfinns främst hos grupper av män och andra
med konservativa värderingar och i argument som
sprids och finansieras av fossilindustrin för att
skapa osäkerhet kring klimatforskningen
✖ exempel är Brasiliens president Bolsonaro som
förstör urfolkens rättigheter och regnskogens
miljöskydd och Trump som drog sig ur Paris
avtalet och förstört USA:s internationella anseende.
I Sverige har Hultman och en annan forskare vid
namn Anshelm analyserat hur dessa bland annat
finns inom den svenska storindustrin samt hos
äldre manliga professorer. (Se referenslistan om du
vill läsa mer).
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Ekomoderna / Grönt ego-logiska
✖ erkänner utmaningarna inom miljöområdet, men
ser miljön som ett praktiskt/tekniskt problem som kan
lösas med enbart tekniska lösningar.
✖ dominerar förhållningssättet till miljö- och klimat
frågor i dag i samhället och hos beslutsfattare.
✖ lägger fokus på utsläppsminskningar och inte
på systemförändringar och bekämpning av globala
ojämlikheter.
✖ fokuserar på att bevara de system som finns och
missar nödvändiga transformationer.
✖ Fokus på så kallad »end-of-pipe«-lösningar såsom
elbilar, koldioxidlagring, klimatkompensation, biodrivmedel till flygplan som bevarar status quo och hittills
har misslyckats med att lösa våra utmaningar i tid eller
på bred front tillgängligt för alla.
✖ Exempel är Arnold Schwarzenegger och Elon Musk.

Ekologiska/Eko-logiska
✖ är relationell, känner och utövar omsorg om »de
glokala allmänningarna« det vill säga vår natur, djur
och andra människor och ser sin egen roll i klimat
krisen.
✖ har större inslag av inkännande, omhänder
tagande, reflektion, relationsfokus och solidaritet med
människor och djur.
✖ innebär att manlighet kan förändras till något positivt för män själva, människor och naturen i stort.
✖ anser att syftet är ett skifte mot mer ekologiskt
hållbara normer och praktiker.
✖ förknippas med traditionellt feminina kvaliteter
men bor i oss alla och omsätter insikter i tydlig
praktisk handling.
✖ vi ser den i dag uttryckt bland annat i klimat
debatten till exempel genom krav på klimaträttvisa.
✖ gestaltades i den ekologiska miljörörelse som fanns
i början av 1970-talet.
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Diskussionsfrågor.
✖ Hur tolkar du de olika symbolerna?
✖ Håller du med om att det maskulina oftast eftersträvas som ideal
av många?
✖ På vilka sätt tänker du att dessa olika normer bor i oss, besluts
fattare och samhället i stort?
✖ På vilket sätt är du en del av den symbolen »ego-logiken« och det
industrimoderna i vardagen? Och hur ser det ut på din arbetsplats,
organisation eller förening?
✖ Vilken av de tre maskuliniteterna tillhör de flesta personerna i din
närhet? Vilken eller vilka av de tre olika maskuliniteterna tillhör du
själv mest?
✖ Vad tycker du att ego-logiken har att göra med manlighetsnormer?
✖ Vilka andra normer skulle vårt globala och lokala samhälle kunna
ändra? Och vi som individer?
✖ Finns det något på ditt företag/skola/i din vardag som drivs av
dessa normer?
✖ Vilka lösningar är de som dominerar klimatdebatten i dag, som presenteras av politiker och företag, om du tänker på de tre symbolerna?
✖ Om andra normer var dominerande i samhället, vilka skulle de
vara? Hur tror nu att det skulle påverka miljön och klimatet?
✖ Allt pekar mot att inte enbart ny teknik kommer »lösa« klimat
frågan. Vad ska till för att nästa generation ska kunna njuta av natur,
ren luft, mindre fattigdom i världen och bromsade klimatförändringar? Vilka typer av normer och praktiska lösningar tror du behöver
komma till för att vi ska komma åt utmaningarna som världen står
inför? Vad behöver vi förändra i oss och i samhället?

✚
Vad väcktes
i mig när jag
lyssnade på
de andra?

✖ Vilken teknik tänker du kan vara en del av en systemförändring?
✖ Vad känner du i relation till ditt eget liv när du ser den ekologiska?
✖ Vilka andra exempel i samhället ser vi av eko-logiken/det industrimoderna?
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Diskussionsfrågor.
✖ Vad känner du efter den här serien? Vad ser vi när
vi undersöker Arnold via det här tankesättet?
✖ Känner du till andra exempel på personer som likt
Arnold förändrats på liknande sätt?
✖ Vad kan Arnold ha fått för reaktioner på förändringen?
✖ Vad har du för relation till naturen? Vad har du för
relation till djuren? Har den förändrats genom åren?
✖ Kommer du på något »miljövänligt beteende« som
du tycker är lite töntigt, svårt eller onödigt?
✖ Hur skulle du i din vardag kunna agera för att lösa
upp destruktiva mansnormer och istället implementera positiva maskulinitetsnormer?

✚
Vad väcktes
i mig när jag
lyssnade på
de andra?
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Citatet.
I dag är vi ganska långt ifrån att ett eko-logiskt synsätt styr i världen (eller
i Sverige). Det kan därför vara svårt att tänka sig ett samhälle helt utanför
ego-logiska strukturer. Även om individers enskilda f örändringar är viktiga
och kan inspirera andra – genom att till exempel undvika att äta kött, åka
kollektivt istället för bil och byta till energisparande lösningar i hemmet – sker klimatförändringar, miljöförstöring och exploatering av människor och djur till allra största del
av länder och företag utanför en direkt påverkan av oss som enskilda individer. Att gå
samman och påverka människor med mer makt ses därför som ett viktigt sätt att nå de
mål som är nödvändiga för att kunna ha en chans att rädda mänskligheten, och alla andra
arter på planeten.”
Citat från Samtalsguide: Män i klimatkrisen av organisationen MÄN.

Diskussionsfrågor.
✖ Hur känner du inför texten ovan?

✖ Vad skulle det innebära för dig?

✖ Hur kan du bidra till samhälls
förändring?

✖ Vilka känner du till som arbetar med
miljöfrågan?

✖ Känner du igen något från personerna i ruta 1–3, på sidan 21, i dig själv
eller någon som du känner?

✖ Hur tar du reda på vad de behöver
hjälp med och hur du kan vara till hjälp
för andra?

✖ Håller du med om att män och pojkar
lär sig att stänga av känslor?

✖ Vad är konkreta nästa steg du vill
göra? När, var, hur vill du göra dem?

✖ Tror du det hänger ihop med hur män
generellt förhåller sig till klimatkrisen?

✖ Hur kommer det sig att det är flest
kvinnor som globalt sett engagerar sig
för miljöfrågan?

✖ Hur vill du bidra till omställning och
jämställdhet, individuellt och tillsammans med andra? För vems skull vill
du göra det?
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✖ Vem har du mest möjlighet att
påverka? Politikerna eller företagen?

✚
Vad väcktes
i mig när jag
lyssnade på
de andra?

Tips från Jordens Vänner.
✖ Det är okej att känna sig maktlös. Individer kan inte lösa dessa
jättefrågor ensamma.
✖ Det är fantastiskt om du kan fatta
mer miljövänliga val. Men du kan
inte lösa frågan endast genom din
egen konsumtion. Du kan inte veta
exakt hur en vara är producerad
och det är inte ditt fel att du kanske
inte har råd att göra miljövänliga
val.

✖ Det är okej att inte veta vad man
ska göra.
✖ Ta kontakt med en organisation
som arbetar för klimaträttvisa.
Det är tillsammans med andra och
med personer med mer erfarenhet
vi finner lösningar på hur vi kan
vara med och påverka.
✖ Delta i en demonstration och
reflektera över hur det k
 ändes
efteråt, fick du till och med mindre
klimatångest?

✖ Fundera över frågan »Vad kan jag
göra själv?« och »Vad kan jag göra
tillsammans med andra?« Varför är
det viktigt?
✖ Starta en egen samtalsgrupp!
✖ Bli gärna medlem i Jordens
Vänner, på så sätt kan vi göra mer
och du får ett sammanhang där du
får träffa andra miljö- och klimatintresserade.
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Hur hänger normer om genus och
maskuliniteter ihop med hur vi
behandlar vår planet? Hur kommer
det sig att vi inte når våra miljömål
trots att forskningen är enig?
På kort tid har vi sett industrialiseringen breda ut sig utan hejd på vår
planet och vi ser också ofantliga sociala ojämlikheter. Människans
påverkan på jordens resurser och våra livsviktiga system skapar alarmerande temperaturökningar, havsnivåhöjningar, förluster i biodiversitet och vi är på väg mot en sjätte massutdöd både på land och i våra
hav. Och det är bråttom nu.
Hur kommer det sig att framför allt rika män är de som mest bidrar
till den här utvecklingen? Hur kan vi vända utvecklingen och hur kan
vi finna lösningen i nya normer och former av maskuliniteter? Och vad
kan du göra själv och tillsammans med andra?
Men det här albumet handlar inte endast om män. Utan vi kommer att
diskutera hur olika maskulinitetsnormer eller påhittade regler om vad
som är manligt, bor i oss alla och bibehålls och reproduceras i vårt
samhälle, i maktrelationer och i hur vi ser på olika åtgärder för att
rädda klimatet. Och vad har egentligen Arnold Schwarzenegger med
allt detta att göra?
Med utgångpunkt i svenska Chalmersforskaren Martin Hultmans
forskning om så kallade ekologiska maskuliniteter och i samverkan
med organisationen MÄN, har Jordens Vänner och serietecknaren
Karolina Bång tolkat forskning och statistik på området. Albumet
väcker många intressanta och introspektiva frågor som du kan fundera
på själv och diskutera tillsammans med andra.

