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»intro

Med mod att gå före
i klimatkampen

I

50 år har engagemanget inom Jordens
Vänner sjudit, brusat, brunnit, böljat, brakat
loss. Redan för 50 år sedan visste man att
världens klimat sviktade och planetens
livsmiljöer började bli kantstötta. I början
av augusti kom den dystraste IPCC-rapporten
hittills. Klimatförändringarna är här och ingen kan
längre blunda för att vi alla kommer att drabbas,
att vi redan drabbas. Ja, för miljörörelsen är detta
givetvis ingen nyhet. Men något som blir mer och
mer tydligt även för oss som länge sett vad som är
på väg, är att vi verkligen behöver varandra. För att
stötta varandra mentalt, men även för att fokuserat
samarbeta för att förhindra en drastisk förvärring
av klimatförändringarna.

LOVIS
GILLAR

Att vi kan samlas
och demonstrera
igen är ju inte fy
skam! För min del
blev första demon i
Stockholm mot
handelsavtalet
mellan EU och
Mercosur. Det var
en krispig höstdag
och vi firade även
den nystartade
svenska koalitionen
mot handelsavtalet
- stämningen var på
topp, talen många
och kloka. Nu gäller
det att den svenska
regeringen tar sig i
kragen och lyssnar
på folket.

Arbetet med detta jubileumsnummer har känts
högtidligt. Det är med vördnad jag (som själv startade som klimatinformatör 2014), efter en överblick
identifierar tre ledord jag tycker definierar Jordens
Vänner: mod, global gemenskap och föregångare.
Många av de frågor vi idag äntligen ser vinna gehör,
har engagerade inom Jordens Vänner arbetat
med i decennier. Det finns en enorm styrka inom
organisationen, en styrka som visar sig genom
mod att ta tag i det som är svårt, och en förmåga
att samarbeta i kampen för en rättvisare värld.
Jordens Vänner behövs mer än någonsin, vi är
nämligen ett forum för just mobilisering. Det har vi

KRÖNIKA

varit hela tiden och vill så förbli. I det här numret
får du möta en hel drös med aktivister inom
organisationen, alltifrån personer som varit med
sedan starten, till dem som nyligen börjat engagera
sig. Alla har de viktiga tankar att förmedla. Och alla
är de Jordens Vänner.
Lovis Aaröe, redaktör
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Publikationen har tagits fram med
stöd av Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF)
men innehållet reflekterar enbart
åsikterna hos författarna. MUCF kan
inte hållas ansvarig för informationen i publikationen eller hur den kan
komma att användas.
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Vill du hellre läsa digitalt?
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Vill du göra din röst hörd? Skriv
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Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet - lokalt, nationellt och internationellt.
Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största miljöorganisation på gräsrotsnivå med över två
miljoner medlemmar. Föreningen värnar om demokrati, folkrörelsearbete och kulturell mångfald.
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»tema: 50 år av aktivism

50 år av aktivism!

E

tt halvt decennium av miljökamp. 1971
bildades föreningen Jordens Vänner,
vilket var upprinnelsen till det
organisationen är idag. Sedan dess
har två föreningar blivit en ( Jordens
Vänner och Miljöförbundet), namn har
stötts och blötts (till slut enades man om
Jordens Vänner) och många olika människor
har kommit och gått i engagemanget. En
process som är en viktig del i hela den
svenska miljörörelsens historia. Mycket har
förändrats under dessa 50 år, men mycket
är sig också väldigt likt, både vad gäller
det politiska klimatet och organisationen
i sig. Klimatfrågan diskuteras mycket mer
omfattande idag än för 50 år sen. Den tas
på större allvar och har blivit global. Visst
blir besvikelsen över att det inte gjorts mer
sedan 1971 tydligare ju mer tid som går,
samtidigt finns det en stor glädje i det
faktum att miljörörelsen hela tiden växer.
Med jämna mellanrum sker förändringar
som vi tillsammans arbetat länge för.
De enskilda segrarna måste firas och är
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viktiga att komma ihåg när motgångarna
kommer i hög takt. Exempel på dessa är hur
man tillsammans stoppat ett flertal stora
projekt, såsom avverkningen av almarna i
Kungsträdgården 1971, Kungstorgsgaraget i
Göteborg 1976, Applebutiken i Stockholm
2018 och utbyggnaden av Preem 2020.
Jordens Vänner har även genomgått en
viktig inre utveckling, där
inkluderingsarbetet varit av stor vikt för att
organisationen ska rymma fler perspektiv
och framförallt - fler människor.
Berättelser i den här tidningen skildrar hur
de individer som är Jordens Vänner ofta
visar vägen för andra. Därför startar vi detta
nummer med en tidslinje där organisationens viktigaste händelser finns samlade.
Det finns en röd tråd, en envis kompassnål,
en ficklampa som lyser upp stigen för
kommande klimatkamp. Välkommen att
navigera dig genom den historia som skapat
både vår organisation och dagens
miljörörelse.
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»noterat
Hej Daniel Holst, ny talman för
sametinget!
Nyligen utsedd till talman i
Sametinget är han minst sagt
redo för uppdraget; Daniel
Holst är inte rädd för kritiska
röster, inte heller att bemöta
diskriminering och rasism.
– Svenska staten är bäst på kolonisering.
I vanligt myndighetsarbete avpolitiserar
man saker. Sådant som är samers
lagstadgade rättigheter efterlevs inte
på grund av okunnighet och ovilja. Här
behövs kontrollmekanismer som ser till
att rättigheterna uppfylls.
Sametinget är dels en statlig
förvaltningsmyndighet, dels ett folkvalt
parlament som instiftades 1993 i syfte att
främja samisk kultur. Det är en rådgivande myndighet - utan självbestämmande - som arbetar för uppfyllandet
av samiska rättigheter och intressen.
Ett arbete som Daniel Holst menar ofta
möter motstånd. Förtrycket av samer,
säger han, är ingenting som enkelt
förklaras. Det handlar om inarbetade
normer och sätt att se på urfolks rättigheter som någonting mindre viktigt, en
process som pågått i hundratals år. Det
handlar till stor del om ett lågintensivt
förtryck genom implementering av beslut
som tas från annat än samiskt håll.
– Resultatet blir att man utraderar en
identitet. Människors lika värde betyder
inte längre något. Ett exempel är hur 98
procent av alla vindkraftverk placeras
i samiska områden. Det är inte för att
det blåser mer där än på till exempel
Västkusten, utan för att man ser samiska
marker som ”tomt” land.
Sitt nya uppdrag som talman ser han på
med stolthet och tillförsikt.
– Att representera det samiska folket
är det viktigaste uppdraget jag har åtagit
mig och det är en roll som jag tror jag
kan växa in i.
Daniel Holst säger dock att han har
blandade känslor kring kampen för
samiska rättigheter, att det finns en
styrka och gemenskap, samtidigt som
det är tufft och ständigt pågående.
– Det som fick mig att börja arbeta
med detta var att jag som liten inte fick
modersmålsundervisning i sydsamiska.
Han berättar att det i Sverige är svårt
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Historikerns grepp på
miljörörelsens begynnelse
Hösten 1967 hände någonting. Man
började på allvar prata om miljöfrågan - någonting höll på att gå riktigt
fel. Men vad skulle man göra åt det?
I "Den gröna vändingen" får vi läsa om
hur det gick till när klimat och miljö
blev till politiska frågor i Sverige.
Många vet att "miljöfrågan" uppmärksammades redan för över femtio år
sedan. Men hur det gick till i Sverige
och vilka personer som framförallt bidrog till
opinionen är inte lika känt - åtminstone inte för
yngre generationer. I "Den gröna vändningen"
skriver historieforskaren David Larsson Heidenblad
om hur miljödebatten kom igång i Sverige i slutet
av 60 -talet. Vi får en
lättöverskådlig bild av
de samhällsinfluenser
som skapade utrymme
för den debatt som
blossade upp relativt
hastigt hösten 1967.
Framförallt fokuseras
insatserna av kemisten
och författaren Hans
Palmstierna, journalisten Barbro Soller
och historikern Birgitta
Odén. Dessa tidiga
klimatdebattörer kom på skilda vis att påverka
synen på miljöfrågan i dess linda.
En nyckel till genombrottet 1967 var att miljöns
tillstånd började betraktas som en överlevnadsfråga. Till en början fanns en relativt stark samsyn,
men snart uppstod konflikter i debatten. Resten
är historia. Kanske är förståelsen för klimatfrågan
idag - trots starka motkrafter och röster som
vill förminska problemen - mer samtämmig än
någonsin tidigare.
David Larsson Heidenblad har skrivit ett
intressant, väl sammanvävt stycke om den svenska
miljörörelsens begynnelse, men lyckas antagligen
inte att med sin starkt akademiska stil tala till en
nämnvärt bredare publik.
Finns att läsa i PDF-format på kriterium.se

KULTUR

att få modersmålsundervisning i samiska
även om man har lagstadgad rätt till det.
– Det är möjligt att få till förändringar.
Den svenska skolan behöver bli
inkluderande - idag existerar det knappt
att man lär ut kunskap om samerna. Det
är valfritt för lärare och inte examinerande. Det måste bli obligatoriskt.
Daniel Holst säger också att det
måste in i grundlagen att samisk mark
ska ha samisk förvaltning.
– Som det ser ut idag är det skattestöld från statens håll. Mina skattepengar
används till att samisk mark och kultur
brukas på fel sätt. Nordiska Muséet får
till exempel betalt för att hålla min kultur
ifrån mig, i och med innehav av kulturella
föremål. Dessutom begränsar man vilka
samiska föremål som får tas ut och in
ur landet vilket begränsar min rörlighet
mellan länder.
Han poängterar komplexiteten som
uppstår när en kommun ska styras av
samer samtidigt som andra intressen
fortfarande existerar på samma plats.
– Det är svårt att organisera det
så att ingen står över någon annan.
Detta kan ses som en form av statlig,
implicit expropriering. Något som gör att
konflikter uppstår.
När man talar om urfolksrättigheter
menar Daniel Holst att det lätt blir
västcentrerat och med en ton av att ”det
är värre någon annanstans”.
– Våldet finns även i Sápmi. Poliser
nyttjar våld mot aktivister som protesterar mot skövling, det sker hatbrott.
Rasismen pågår. Det händer även här.
Vad som framförallt måste förstås är
att samiska rättigheter är mänskliga
rättigheter.
Lovis Aaröe

Lovis Aaröe

2,251,442
Så många underskrifter har hittills kommit in
mot handelsavtalet mellan EU och Mercosur,
samlade av koalitionen mot EU-Mercosur. 
Skriv på du också: stopeumercosur.org
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AP-fonderna vinner Svenska
Greenwashpriset för andra gången
AKTIVISM
Den 1:a november
skickade Jordens
Vänner tillsammans
med flera andra
organisationer och
aktörer in en anmälan
till FN. Anmälan rör de
svenska AP-fonderna
och dess investeringar
i bolag som bidrar
till miljöförstöring
och kränkningar av
mänskliga rättigheter.
Över hälften av världens
börser utgörs av pensionspengar. Jordens
Vänner kräver genom
sitt deltagande i anmälan att AP-fonderna
slutar investera i fossila
tillgångar och verksamheter som bidrar till
regnskogsskövling och
skador på människor
och miljö. Läs mer
om projektet och följ
utvecklingen på
vianmalerapfonderna.se

Efter en otroligt jämn omröstning tillföll
årets upplaga av Svenska Greenwashpriset
AP-fonderna. Det är andra gången som de
allmänna pensionsfonderna tilldelas priset
för sina investeringar i bolag som bidrar till
miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter, i kombination med det lagstadgade löftet om hållbara investeringar.
Förra gången de vann var 2013. Motiveringen var
nästintill idendisk, trots detta har man fortsatt med
investeringar som bidrar till allt annat än hållbarhet.
Såhär lyder årets motiv:
"AP-fonderna anstränger sig för att framstå som
’världsledande’ genom att hävda att de bidrar till
omställning med den så kallade ägardialogen som både
saknar transparens och möjlighet att påvisa de resultat
som krävs. Den ”ägardialog” de istället borde ägna sig åt
är dialog med sina verkliga ägare, dvs skattebetalarna
och det civila samhället istället för att upprepat vägra
delta på seminarier och demokratibildande evenemang. Förtroendet för det så kallade Etikrådet och
AP-fondernas hållbarhetsarbete är förbrukat. Faktum är
att om vi ska klara av klimatkrisen ska vi inte investera
mångmiljardbelopp i fossila tillgångar, palmolja, soja,
köttjättar och andra pådrivare av klimatförändringar
såsom värstingarna Blackrock, Chevron mfl. Svenska
folket vill inte att deras skattefinansierade pensionspengar ska användas till att stötta denna typ av
aktörer och därför är de en värdig vinnare av Svenska
Greenwashpriset 2021.

Att så många röstade på AP-fonderna visar att de inte
kan gömma sig bakom gröna hemsidor och ord. Alltför
många har sett igenom AP-fondernas hållbarhetslöften,
där vinstintressen gång på gång går före såväl klimathänsyn som mänskliga rättigheter."
Den 6:e oktober livesändes prisutdelningen från
Stockholm där även en liten publik välkomnades.
Representanter för de nominerade hade bjudits in
och först ut var ett samtal om just AP-fonderna, där
människorättsjuristen Parul Sharma deltog. Därefter
diskuterades regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige med
samordnaren Svante Axelsson i spetsen. Sist lades
fokus på kampanjen Den Svenska Gruvan, där Matti
Blind Berg, ordförande i Svenska Samernas Riksförbund
tog över stafettpinnen.
Alla de nominerade var inbjudna till prisutdelningen,
ändå valde man från AP-fondernas håll att inte skicka
någon representant. Svemin, som skulle ha företrätt
Den Svenska Gruvan, drog tillbaka sitt deltagande i sista
stund, något som Charlotte Lundqvist som är projektsamordnare för Svenska Greenwashpriset kommenterar
såhär:
– Svemins sena avhopp går inte att tolka på något
annat vis än att de inte står för sin egen kampanj. De
senaste åren har alla nominerade ställt
upp på samtal inför prisutdelningen.
Det är tråkigt att både AP-fonderna
Se
och Svemin stoppar huvudet i sanprisutdelningen i
den när det handlar om så viktiga
efterhand
frågor som mänskliga rättigheter
på Jordens Vänners
och miljö.
youtubekanal!

Ny svensk koalition mot handelsavtalet EU-Mercosur
Jordens Vänner ingår i den
nystartade koalitionen Stoppa
EU-Mercosur Sverige. I samband
med utrikesministerns val att inte
närvara för att ta emot koalitionens
namninsamling som 35 000
svenska medborgare skrivit under,
anordnades den 15 september
en demonstration på Mynttorget i
Stockholm.
Sedan 2019 är Jordens Vänner med i den
transatlantiska koalitionen Stop EU-Mercosur
där 450 organisationer från både EU och
TIDSKRIFT FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLE | NR 03, 2021
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Mercosur-länderna ingår. I och med den
svenska regeringens starkt positiva inställning
till handelsavtalet har nu 13 svenska civilsamhällesorganisationer gått ihop i arbetet mot
att avtalet ratificeras.
Elina Eriksson är nybliven medlem i
Jordens Vänner och en av dem som samlades
på Mynttorget den 15 september:
– Jag är med dels för att vi behöver
informera allmänheten om att en sånt här
avtal inte bör skrivas med tanke på
människors lika värde. Sen skulle det ta
alldeles för mycket på klimatet om det blev av.
Vill du också engagera dig i frågan? Mejla
aktivism@jordensvanner.se så skickar vi mer
information!
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En tidsresa genom
jordlig vänskap
- Jordens Vänners historia i korthet
TEXT :

Sabrina Steinbrink, Lanja Rashid & Sofia Hedström ILLUSTRATION : Johanna Larsson Pinedo

FN:s klimatkonferens i
Stockholm. Jordens Vänner,
tillsammans med bland annat
Alternativ Stad, ordnar parallella,
alternativa evenemang.

Almstriden. Alternativ Stad vinner
som nystartad organisation striden
mot Stockholms Stad. En ikonisk
seger för hela miljörörelsen som får
stor uppmärksamhet både i Sverige
och internationellt.

Miljöförbundet startar, en
sammanslutning av ett stort
antal mindre föreningar med
fokus på miljö.

1971
1972

1979
1976

1960-70

Runt om i Sverige bildas lokala grupper
som kämpar för klimat, miljö och social
rättvisa - bland annat Helsingborgs
miljövårdsgrupp och Alternativ Stad i
Stockholm. Dessa blir senare lokalgrupper i Jordens Vänner. Grupperna
har rötter i freds- klimat- och rättviserörelsen.

8

Miljötidningen_3_2021.indd 8

Jordens Vänner startar i
Sverige som en av de allra första
miljöorganisationerna. Fokus det
första året ligger på FN:s klimatkonferens som hålls i Stockholm
året efter. Föreningen ger bland
annat ut en tidning och en bok.

Kungstorgsockupationen.
Engagerade ur lokalgruppen
Göteborgs miljögrupp deltar i
ockupationen av Kungstorget
i Göteborg, där ett stort
garage planeras. Tack vare
enorma protester stoppas
bygget - en ikonisk seger för
miljörörelsen.

Jordens Vänner köper
gården Lindsberg i Dalarna
där man startar upp kursverksamhet under parollen
"solidaritet, självtillit och
resursbevarande". 1982
ombildas ägandet till
en separat stiftelse. På
Lindsberg driver Jordens
Vänner under ett par år
även ett eget tryckeri Miljöboden.

MILJÖTIDNINGEN

2021-10-28 16:47:16

Miljöförbundet hamnar efter
folkomröstningen om kärnkraft
(där resultatet blir ja) i en kris
både socialt och ekonomiskt.
Många av grupperna som ingår
i förbundet ligger de kommande
åren periodvis på is.

De två organisationerna
Miljöförbundet och Jordens
Vänner slås ihop och får namnet
Miljöförbundet Jordens Vänner.
Svenska Greenwashpriset börjar
delas ut efter en idé till ett projekt.
Regnskogsprojektet
startas av Jordens Vänner.
Namnet Jordens Vänner antas.

1981

2009
1990

1980

Miljöförbundets första
kansli öppnar i Uppsala,
men flyttar ganska snart
till kursgården Lindsberg.

1995

2011
1999-2001

Kampen mot projektet med
Öresundsbron fortgår fram till det
att bron börjar byggas. Framförallt
är Helsingborgs lokalgrupp
engagerade i frågan.

Informatörsverksamheten
startar. Klimatinformatörer
utbildas och de börjar
föreläsa om klimaträttvisa
på skolor, organisationer och
arbetsplatser.

Beslut om jämställdhetspolicy tas.
Denna innebär bl.a att hälften av
styrelsemedlemmarna ska vara
kvinnor, att ett kontinuerligt arbete
för att öka medvetenheten i
genusfrågor ska ske och att kritiska
utvärderingar av integration av
genus- och könsmaktsfrågor i
organisationen ska genomföras.

TIDSKRIFT FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLE | NR 03, 2021

Miljötidningen_3_2021.indd 9

9

2021-10-28 16:47:19

»tema: 50 år av aktivism

Jordens Vänner startar
en intern process för att se
över jämlikhetsarbetet inom
organisationen. En rapport med
kritiska ögon inåt formuleras
och JV börjar arbeta aktivt med
sitt interna inkluderingsarbete.

Kamperna mot TTIP och
CETA. Kamper som ligger till
grund för Jordens Vänners
nuvarande arbete för att
motverka företags straffrihet
samt främja företagsansvar.

2011
2014

De nationella träffarna utökas till
fyra per år. 2018 förverkligas den första
"Klimatfestivalen" tillsammans med
ett flertal andra organisationer, vilken
lockar många unga aktivister att samlas
kring klimatfrågan.

2012

Jordens Vänner ger ut skriften "Med
genusglasögon i trafiken” efter att
man har undersökt sambandet mellan
jämställdhet och trafikfrågor.
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2013

Genuspolicyn utvecklas till en
mångfaldspolicy där det fastställs
att Jordens Vänner som förening
är öppen för alla oavsett kön och
könsöverskridande identitet, sexuell
läggning, funktionsvariation och
etnisk, kulturell eller social bakgrund.
Här formuleras både internt och
externt arbete inom ramen för ett
antisexistiskt och antirasistiskt
arbete.
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Stoppa Preemraff. En grupp
aktivister inom Jordens Vänner är
mycket aktiva i kampen mot Preems
utbyggnad av sitt oljeraffinaderi i
Lysekil. Gruppen får med sig hundratals aktivister och när företaget
sätter stopp för projektet är detta en
stor seger för hela miljörörelsen.
Inkluderingsarbetet
implementeras genom
jämställdhetsplaner och
skapande av främjandetekniker för inkludering.

Alternativ Stad stoppar
Apple från att bygga ett stort
varuhus i Stockholm.

Vi är över 3000
medlemmar, fler
än någonsin!

2018-2020
2014-2016

2018

2021

2019
2016-2018
Efter många års kamp (den
första omgången redan i slutet av
80-talet) stoppas projektet med
Landborgsgaraget i Helsingsborg.
Drivande är Helsingborgs lokalgrupp.

Engagerade ur Jordens Vänner
är tillsammans med kampanjen
Fossilgasfällan med och stoppar
byggnationen av en ny fossilgasterminal
i Göteborgs hamn.

Under början av 2018 avslutas treårsprojektet School of Sustainablity (SofS)
där Jordens Vänner samarbetat med 23
Friends of the Earth-grupper runt om i
världen. Projektet har fokuserat på att ta
fram nya former av deltagandemetoder
för att fler ska inkluderas i miljörörelsen.

TIDSKRIFT FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLE | NR 03, 2021

Miljötidningen_3_2021.indd 11

11

2021-10-28 16:47:46

12

Miljötidningen_3_2021.indd 12

MILJÖTIDNINGEN

2021-10-28 16:47:46

Vi är Jordens
Vänner
AKTIVISTERNA

Vad innebär det att vara aktivist? Jordens Vänners definition är
bred. Det handlar om att stå upp mot det nuvarande systemet,
men det kan göras på en rad olika sätt. Möt några av de aktivister
som kämpar för ett rättvist, hållbart samhälle - i lokalgrupper och
aktivistgrupper, genom insändare, demonstrationer, bokcirklar,
värvning och workshops på skolor. Varför har de valt att engagera
sig? Vad har de upplevt genom sitt engagemang? Och vad är deras
vision för framtiden?
Matilda Käll Frisk
Anna Martinsson & Privat

TEXT & SAMMANSTÄLLNING
FOTO
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Klas, 67
Norrköpings lokalgrupp

M

itt engagemang i Jordens
Vänner började efter en resa
till Bangladesh. Som student på
Handelshögskolan ville jag få
djupare insikter kring de sociala,
ekologiska och ekonomiska hållbarhetsdimensionerna av landets textil- och läderindustrier.
Intrycken från resan var extremt många men
framför allt blev det tydligt för mig varför det är
viktigt med klimaträttvisa. Under resan fick jag se
mycket elände men också mycket glädje och hopp
om förbättrade förhållanden. Denna upplevelse
bidrog till att jag fann Jordens Vänner. Här har jag
kunnat engagera mig i både sociala, ekologiska och
ekonomiska hållbarhetsfrågor. Jag gick klimatinformatörsutbildningen hösten 2017 och har sedan
dess hållit workshops om klimaträttvisa för skolor
och föreningar.
Som klimatinformatör har jag tillsammans med
andra fört en mängd diskussioner om klimat -och
social rättvisa. Det har varit givande att se vad
människor är eniga om, var det finns olikhet i
åsikter och var kunskap fattas. Min förhoppning är
att om människor enas, finns en stor möjlighet för
förändring underifrån. Detta kräver att regeringen
erkänner de förslag och fakta som läggs fram av
miljöorganisationer på gräsrotsnivå.

J

ag är sedan länge passiv medlem, med
rötterna i miljö- och alternativrörelsen
från 1970-talet, men blev i och med flytt till
Östergötland för ett tiotal år sedan aktiv i
Jordens Vänners lokalgrupp i Norrköping.
Som professor i kulturgeografi har jag haft privilegiet att få forska om miljöfrågor och det moderna
samhällets naturkontakt och jag är övertygad
om att vi ”måste ändra systemet inte klimatet”.
Med andra ord, hela samhället behöver prioritera
hållbarhet, naturkontakt, jämlikhet och livskvalitet
– inte bara materiell tillväxt och acceptera ökande
klyftor.

Nastaran, 27
Klimatinformatör
& styrelseledamot

Min förhoppning för framtiden är bland annat att
det kan bli en allians mellan miljörörelsen och de
som konkret arbetar i landskapet som bönder,
skogsägare, fiskare, renskötare och planerare.
Tänk om till exempel en markägare kunnat bli
glad och stolt när hen hittar biologisk mångfald,
eller kommer på mer miljövänliga sätt att nyttja
våra naturresurser, i stället för att bli rädd för att
”balkongekologer” och myndigheter då ska göra
livet besvärligt.
Ett starkt minne från mina år som engagerad är
mångfalden av människor när det gäller kön, ålder
och bakgrund bland de engagerade.

14
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J

ag har arbetat med och för
Jordens Vänner sedan 2017 då jag
blev engagerad i en grupp som
arbetade för att försöka stoppa
CETA-avtalet - ett handelsavtal
mellan EU och Kanada som skulle göra
investerares rättigheter starkare än ett
enskilt lands lagstiftning, till exempel dess
miljölagstiftning. Tyvärr skrev Sverige ändå
på detta avtal.
Hösten 2018 började nästa projekt, att
förhindra Preem i Lysekil från att bearbeta restprodukten tjockolja, som skulle
medföra stora ökade utsläpp av koldioxid.
Vi var sju personer och Jordens Vänner i
Göteborg som påbörjade den resan. Denna
gång gick det bättre, Preem drog tillbaka
sin ansökan 2020. Vi fick så småningom
hjälp av flera andra miljögrupper, XR och
Greenpeace till exempel.
Ett starkt minne av Preem-kampen är
från 10 mars 2020 när vi vid åttatiden på
morgonen, i regnet, samlades utanför
societetshuset Oscars i Lysekil med våra
banderoller, plakat och sånger. Detta för
att "välkomna" Preems representanter
och Mark-och miljööverdomstolen, vars
förhandlingar startade då.
Jag engagerar mig för att det helt enkelt
är nödvändigt. Någon måste agera. Genom
att vara aktiv för klimatet har jag lärt mig
mycket och fått vara med om mycket. Jag
upplever också känslan av samhörighet
med dem som vill nå samma mål. Att vi ska
kunna lära oss att leva så att vår jord inte
är i fara är det viktigaste. Men också fred,
fördelning av resurserna och alla människors lika värde.

Lena, 74 Aktivistgruppen Stoppa Preemraff

Elias, 26 Aktiv i ungdomsrörelsen
Changemakers och värvare i Malmö

J

ag blev medlem sommaren 2017 på Picknickfestivalen i Göteborg. Sen fick
det ligga och gro några år tills jag kände mig mogen att engagera mig på
riktigt hösten 2020.
Mitt intresse för miljöfrågor har funnits sedan jag gick på mellanstadiet
och såg en dokumentär på SVT som hette Planeten. Det var det obehagligaste jag sett, värre än alla skräckfilmer tillsammans. Sedan dess har det hänt
mycket men mitt intresse för miljöfrågor har hängt
kvar. Efter att ha pluggat miljöpolitik på universitet
blev jag trött på att angripa frågorna med ett trögt
akademiskt perspektiv och insåg att jag ville göra
något mer konkret. Jag kartlade alla organisationer
som sysslade med miljöfrågor och kom fram till att
Jordens Vänner var den bästa. Jag tror det var den
öppet systemkritiska ingångsvinkeln samt synen på
intersektionalitet och klimaträttvisa som fick mig på
fall.

”Jag längtar till
en framtid där
vi inte längre
behöver tänka
på vad våra
individuella val
leder till”

Jag längtar till den framtid där vi inte längre behöver
tänka på vad våra individuella val leder till. En framtid där samhället är strukturerat på ett sådant sätt att
inga handlingar i vardagen kan leda till att vi närmar oss de planetära gränserna.
En framtid där vi kan fokusera på kultur och nöje istället för att ständigt leva i oro
och strida för en planet att kunna leva på.
Ett fint minne jag har med Jordens Vänner är från i våras. Vi hade jobbat intensivt i Changemakers-gruppen med en kampanjvideo för den globala klimatstrejken den 19 mars. Känslan av att få sprida den på sociala medier var otrolig!
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Alicia, 22
Värvare i Stockholm

J

ag har varit medlem och värvare
sedan 2021, men kom i kontakt
med Jordens Vänner första gången
på ett klimatläger 2019. Det gjorde
ett väldigt starkt, positivt intryck.
Framför allt att det finns en helhetsbild,
det handlar inte bara om klimatförstörelse
utan även sånt som
urfolks rättigheter och
klimaträttvisa.
När jag såg annonsen
om att det behövdes
värvare kände jag att
nu är det dags.

”Jag tror
stenhårt på att
om man vill
att något ska
hända måste
man också
göra något”

Jag engagerar mig för
att jag vill vara med
och rädda världen. Jag
tror stenhårt på att
om man vill att något
ska hända måste man
också göra något.
Jag hoppas att den sociala rörelsen som
är klimatkampen lyckas och att vi får ett
systemskifte som innefattar klimaträttvisa.

Peter, 51
Kampanjen Fossilfri Zon

J

ILLUSTRATION

Josefin Lindeberg

ag har varit aktiv i många år, men
olika mycket i olika perioder.
Jag har varit med och arrangerat
föreläsningar och deltagit i aktioner. Nu är jag aktiv i kampanjen
Fossilfri Zon, som verkar för ett internationellt bindande fossilnedrustningsavtal.
Jag är engagerad för att det behövs. Hur
ska vi klara oss om ekosystem kollapsar
och klimatet skenar? Jag hoppas på en
social tipping point där fler och fler
människors engagemang gör att
förändringar som idag ses som politiskt
omöjliga blir självklara.

16
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Ett starkt minne från tiden som engagerad
är när jag som ny i Jordens Vänner först
gick en kurs och sedan fick en insändare
publicerad. Ett annat är från ett par år sen
när jag gick en kurs som avslutades med att
vi blockerade en leverans av flygbränsle till
Arlanda.
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Alba, 28
Uppsala lokalgrupp,
klimatinformatör

Sofia, 30

Klimatinformatör

J

ag blev engagerad i Jordens
Vänner 2015 när jag pluggade
humanekologi vid Göteborgs
universitet. En klasskompis
tipsade mig om informatörsverksamheten. Jag hade inte
varit engagerad alls tidigare, men
med all kunskap jag fick om sociala
och ekologiska problem genom
utbildningen kände jag verkligen att
jag ville göra något.
Tyvärr har ju problemen inte
blivit mindre så mitt driv för de här
frågorna har bara ökat. Förut såg
jag framförallt klimat- och miljöproblem när jag var ute och reste,
nu börjar vi se dem även här. Det

gör det bara ännu tydligare att
något behöver göras.
Det kanske låter som en
ouppnåelig dröm, men min förhoppning för framtiden är en värld
utan orättvisor, med jämställdhet,
jämlikhet och rättvisa mellan olika
delar av världen. En värld där vi
hittar verklig lycka bortom det
materiella. En hjärtefråga för mig
är inre hållbarhet - att vi också
hittar sätt att ta hand om oss själva
och med hjälp av den kraften kan
ta hand om allt runt omkring. Det
låter kanske utopiskt men jag tror
att vi behöver den visualiseringen
för att orka fortsätta kämpa.

J

ag blev medlem när jag
flyttade till Uppsala 2018.
Sedan dess har jag bland
annat engagerat mig som
klimatinformatör, gjort
take-overs på Jordens Vänners
Instagram under matsuveränitetsveckan och klimatstrejkat i Uppsala.
Under matsuveränitetsveckan 2020
ordnade jag tillsammans med en
annan förening jag driver en
föreläsning om matsvinn. Jag har
också deltagit på en rad olika
evenemang som Jordens Vänner
ordnat, bland annat Klimatläger i
Knivsta, Peace Education Training
i Estland och digitala träffar och
kurser med Friends of the Earth
International.
Så länge jag kan minnas har jag
varit engagerad i frågor om miljö
och klimat på något sätt. Att jobba
för att rädda klimatet är mitt sätt att
visa kärlek till livet och till energin
som driver världen och
universum. Klimatkrisen
hänger också ihop med
både en humanitär och en
ekonomisk kris så genom att
ta ansvar för och respektera
planeten tar jag också hand
om andra människor.

”Att jobba
för att rädda
klimatet är
mitt sätt att
visa kärlek
till livet och
till energin
som driver
världen och
universum”
18
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Min förhoppning för framtiden är att fler människor
snart inser att det är
tillsammans vi kan rädda
varandra och livet på jorden.
Sedan hoppas jag att alla tar
ansvar för att vi ska kunna
leva inom jordens gränser.
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Sven, 80

Helsingborgs lokalgrupp, var under 20
år sammankallande i trafikutskottet

J

ag säger själv att jag blev miljöaktivist 1972 när
Helsingborgs miljövårdsgrupp bildades. 1975 gick
jag med i gruppen Aktion Stoppa Kärnkraften
Helsingborg, som sedan dess haft flera olika namn,
och idag är Jordens Vänner Helsingborg. Jag har
framför allt varit engagerad i frågan om minskad bilism, men
även i många andra frågor kopplade till klimatet och miljön.
Min bror Stig har skrivit häftet “Ändra systemet, inte klimatet, men hur?” och bland annat drivit frågor kopplade till
fredsrörelsen, mot kärnvapen och mot kärnkraft. För mig har
kampen mot Öresundsbron varit en hjärtefråga.
Den senaste tiden har jag jobbat med att skriva ihop ett
historiskt anförande om kampen mot Öresundsbron till den
serie av webbinarier om Jordens Vänner 50 år som nu pågår.
Nyligen hörde Socialdemokraterna i Helsingborg av sig till oss
i Jordens Vänner Helsingborg för att få en del synpunkter om
klimat och miljö till ett kommunalpolitiskt handlingsprogram
som de håller på att ta fram. Vi har skickat över handlingar
och haft zoom-möten, men om de bryr sig om några av våra
synpunkter återstår att se.
Mitt engagemang tog verklig fart i slutet av 60-talet när jag
läste en bok av Hans Palmstierna - Plundring, svält, förgiftning. Efter det kände jag att det här med miljöfrågor borde
jag ägna mitt liv åt. Att livet på jorden har uppstått, hur det
än gick till, det tycker vi ju alla är något väldigt värdefullt,
och vi tycker att det ska få fortsätta. Då gäller det att jobba för
att det ska finnas kvar för kommande generationer. Både för
människor, djur och växter.

ENGAGERA DIG DU MED!
Det finns många sätt att engagera sig inom Jordens Vänner, och vi vill såklart att du ska hitta det som passar just dig! Därför har vi här samlat några av de
grupper och aktiviteter som finns inom organisationen, läs mer om respektive grupp på vår hemsida www.jordensvanner.se. Du är också välkommen på digital
introträff sista onsdagen i månaden kl 18.30-20.00. Vill du dra igång ett eget projekt eller bara bolla tankar och idéer? Mejla aktivism@jordensvanner.se
Jordens Vänners utskott

Lokalgrupper

Aktivistgrupper/kampanjer

‣ Bonde- och urfolksutskottet
‣ EU-utskottet
‣ Trafikutskottet
‣ Utskottet för ett miljövänligt

‣ Falu miljögrupp
‣ Jordens Vänner Göteborg
‣ Jordens Vänner Helsingborg
‣ Jordens Vänner Hudiksvall
‣ Jordens Vänner Malmö/Lund
‣ Jordens Vänner Norrköping/Skärblacka
‣ Alternativ Stad/Jordens Vänner Stockholm
‣ Jordens Vänner Umeå
‣ Jordens Vänner Uppsala

‣ Fossilfri Zon
‣ Företagsmakt
‣ Matsuveränitet
‣ Stoppa Preemraff

ekonomiskt system
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‣
‣
‣

Bli värvare!

‣ Sök jobb som värvare hos Jordens Vänner, läs mer
på vår hemsida, www.jordensvanner.se
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De värvar sig närmare
klimaträttvisa
Alicia, Malva och Moon har alla varit med och bidragit
till att Jordens Vänner under året växt med över 900
medlemmar. Ett antal som dock bara är en del av det
arbete organisationens värvare utför i vått och torrt
på gator och evenemang. Jobbet handlar framförallt
om att möta människor där de befinner sig mentalt i
frågan om klimatet.
TEXT

Lovis Aaröe FOTO Sebastian Mellgren

E

n kille var väldigt skeptiskt
inställd till klimatförändringarna.
Men sen sa han: okej jag ska läsa
mer om det, det gjorde mig glad,
berättar Alicia som värvar både i
Stockholm och Göteborg.
Att människor har olika
ingångslägen till frågor om klimat
och rättvisa är en utmaning,
och reaktionerna varierar stort,
berättar värvarna. Men alla tre vittnar om att
den stora majoriteten av dem de pratar med
ändå upplever någon form av oro över vad
som håller på att hända med klimatet. Moon
säger såhär:
– Att känna att du inte är ensam i din sorg
är nog det viktigaste, att känna tillhörighet
och att du inte är den enda som bryr dig om
detta.
De andra två nickar. Just känslor, berättar
de, är en viktig faktor att ha i beräkning när
de pratar med människor. Att möta upp en
person i den känsla hen befinner sig och leda
denne till hopp och insikt om att det finns
möjlighet att förändra är det som fungerar
bäst för att få människor engagerade.
– Jag brukar fråga folk hur de känner kring

Värvning pågår! Värvaren Smilla snackar klimaträttvisa med förbipasserande under demonstrationen mot handelsavtalet mellan
EU-Mercosur i september.
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klimatförändringar. Och där får man en hel
massa olika svar. Men åtminstone över femtio
procent känner sig ledsna. En sorg över systemet ibland. I slutet försöker jag få dem att
känna sig hoppfulla. Man kan se på folk hur
de går iväg efter samtalen, om de går lite mer
energiskt än när de kom tänker jag att de nog
är lite mer hoppfulla än innan, berättar Moon.
Alicia håller med och fyller i:
– Jag tänker också att de bör känna ett
visst mått av ansvarsfullhet. Inte så att de ska
känna att det är deras fel men att de är en del
av en större helhet och bör göra vad de kan
tillsammans med andra.
Malva nickar och säger att det med tanke på
kombinationen av ökande psykisk ohälsa och
en situation där över femtio procent av de
unga i samhället har klimatångest, är av stor
vikt att ge människor tilltro till den kraft som
finns i mobilisering.
– Jag vill visa folk att de kan vara en del av
någonting, en gemenskap. Det är ett sätt att
visa att vi kan ta hand om miljön tillsammans.
En anledning till att folk är så ledsna är för att
de inte ser någon väg ut.
Under tiden som värvare har de berättat om
olika kamper och testat att använda sig av
olika sätt att samtala. Alicia berättar om det
svåra i att hitta en ingång som engagerar,
utan att komma för långt bort från fokuset på
organisationen Jordens Vänner:
– Jag har försökt många olika sätt. En
ingång är klimaträttvisa. En annan är Jordens
Vänner som organisation. Folk har blivit lite
mer engagerade när jag fokuserat på klimaträttvisa. Det finns också en social kris, och när
man pratar om människor blir de mer intresserade men då kan det bli svårt att komma
tillbaka till hela Jordens Vänners arbete. Jag
vet inte om jag hittat det bästa sättet än.
Moon förklarar att en sak som fungerar
bra är när människor själva tillåts ta stor del i
samtalet.
– Att prata om systemförändring är kanske
inte något som folk gör särskilt ofta i sina liv,
därför har jag försökt hålla öppna samtal. Jag
har alltid velat få till tvåvägskommunikation.
För mig handlar det också om att stärka folk
och få dem att känna att de har makt att
förändra. Att visa att det finns fler sätt än
att bara rösta i valet, att man kan kräva mer
tillsammans med andra.
Malva säger att en svårighet har legat i att
vissa människor helt enkelt har en annan syn
på klimatproblemen:
– Jag berättade en del om Sveaskog i
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Värvaren Malva (till höger i bild) berättar att många reagerar med tacksamhet över att få lära sig mer om
klimatfrågan.

början. Då var det vissa personer som precis
hade läst om det och hade en åsikt och var
därför extra benägna att prata om det. Sen
var det några som sa att de jobbade där eller
ägde skog själva och då blev det lite svårare.
Nä, att värva människor till en rörelse som
jobbar med många olika perspektiv på ett så
stort problemområde som klimatfrågan är
inte den enklaste av uppgifter. Men resultatet
900 medlemmar på några månader talar sitt
tydliga språk – dessutom ges en personlig
utdelning, något som är avgörande för varför
våra värvare valt just det här jobbet. Malva
berättar:
– När jag var på årets sommarforum, kom
det en person som jag tidigare värvat. Jag
mindes inte det men så sa hon till mig: ”Du
värvade mig och jag visste inte om jag skulle
känna mig välkommen”. Sen tror jag att vi
verkligen blev det där sammanhanget hon
kände att hon kunde tillhöra.

21

2021-10-28 16:48:07

»partnerorganisationer

En procent värd
att kämpa för
- Jordens Vänners internationella verksamhet firar 25 år
INBLICK

Nedskärningar av bistånd hotar möjligheter till internationella
samarbeten både i Sverige och på bortaplan, men Jordens
Vänner är fast beslutna om att försvara de medel som tillåtit
samarbete med internationella aktörer i 25 år. Organisationen
grundades med synen att miljö och solidaritet hör ihop, på
lokal såväl som på global nivå.
TEXT

Rebeca Borges Machado & Sofia Hedström FOTO Kanindé

Efter 25 år av att arbeta globalt via nätverk
engagerar sig Jordens Vänner nu för att skydda det
internationella biståndet. Mycket för att påverka
hur svenska biståndspengar används för att bidra
till global omställning. Många av föreningens
samarbeten för klimaträttvisa har möjliggjorts
genom internationellt bistånd.
Under dessa 25 år har såväl den internationella
verksamheten som Jordens Vänner i stort utvecklats och vuxit. Det som i början av 90-talet började
som ett mycket begränsat stöd för att skydda
regnskog är idag en av Sveriges centrala verksamheter för påverkan gällande urfolks rättigheter i
Latinamerika. Idag identifierar även många andra
organisationer urfolks rättigheter som centrala för
miljörörelsen. Det ser vi som ett resultat av vårt
mångåriga arbete med att stötta och lyfta våra
partners arbete.
I ett kvarts sekel har vi sett hur samarbeten och
bistånd möjliggjort både enskilda gruppers interna
utveckling och bidragit till samhällsförändring.

22

Miljötidningen_3_2021.indd 22

Med stöd från Jordens Vänner har en grupp urfolkskvinnor i Amazonas gått samman i en allians, AGIR,
som arbetar för att motverka våld mot kvinnor och
för att gemensamt ta plats i det offentliga rummet.
Idag har AGIR mer än 1000 medlemmar, och hittas
bland annat på Instagram.
AGIR är inte den enda gruppen Jordens Vänner följt
och stöttat. Vi har fått vara med när brasilianska
urfolksgrupper fått sina territorier erkända av
staten. Vi har sett Awa-folket vinna rätten till sin
mark i både Ecuador och Colombia samt erkännas
som ett gränsöverskridande folk. Tack vare att
Awafolket kunnat sammansluta sig som grupp
har de stått emot gruvindustrin i sitt territorium
samtidigt som de hanterat coronapandemin. Byar
på den ecuadorianska och colombianska landsbygden har kunnat organisera sig och komma samman
i lokala banker där de tillsammans kunnat bygga
upp sina samhällen. Vi har sett hundratals kvinnor
återfå sin mark från den kinesiska jordbruksindu-
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Kaninde, 2019. Leonice Tupari, ledare för AGIR och Neidinha Surui, ledare för Kanindé, förhandlar i
Rondônias parlament i Brasilien.

AGIR i en demonstration för Uru-Eu-Wau-Wau-folkets rättigheter i Brasilien.

strin i Moçambique. Samma kvinnor har sedan
använt marken för att bygga upp hållbara jordbruk,
vilket varit livräddande under pandemin och
bidragit till att motverka en lokal hungerkatastrof.

bidragit till en långsiktig stabilitet. Vi har varit med
och skapat förutsättningar för att stå emot stormen
och bidragit till att dessa grupper kunnat växa sig
starkare.

Vi har också kunnat se hur hotade delar av
Amazonas regnskog fått stå kvar tack vare de
människor vi samarbetet med i 25 år. Samma
människor som hotas och riskerar att dödas för
sitt engagemang. För maktrelationerna har tyvärr
inte ändrats sedan Jordens Vänner startade sitt
internationella arbete. I takt med en intensifierad
globalisering har världen blivit alltmer komplex
och exploateringen av naturresurser bara ökat.
Därmed har också landgrabbingen (att mark
beslagtas) eskalerat hos urfolk, småbrukare och
lokalsamhällen.
Som försvarare av dessa gruppers rättigheter
och av miljön de lever i hamnar våra partners
i korselden från såväl näringsliv som politiska
intressen. Jordens Vänner har genom sitt arbete

Idag står verksamheten inför nya utmaningar.
Utöver den pressade situation som våra partners
upplever på hemmaplan drivs också en politik i
Sverige för att minska biståndet. Redan förra året
lades förslag fram i riksdagen om minskat bistånd,
i årets skuggbudgetar ser vi liknande förslag om
en minskning från 1 procent av BNP till 0,75-0,70
procent och inom tre år 0,50 procent.
En minskning av biståndet innebär ett
hot mot såväl civilsamhället som mot
Bidra till Jordens
klimatet. Jordens Vänner hoppas
Vänners internadock lära av sina syster- och
tionella
arbete för
samarbetsorganisationer och
klimaträttvisa
genom
värna om denna enda procent
att swisha till
för att kunna fortsätta stärka det
1232789949
internationella miljöarbetet.

TIDSKRIFT FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLE | NR 03, 2021

Miljötidningen_3_2021.indd 23

23

2021-10-28 16:48:07

»tema: 50 år av aktivism

Kungstorgsockupationen 1976 i Göteborg
På Jordens Vänners kansli i Göteborg hänger en
samling förstorade, svartvita fotografier. Vem som
har tagit bilderna är det ingen som vet, men att
de utgör en liten kulturskatt i sig råder det ingen
tvekan om. Följ med en sväng i minnenas spår
efter vad som kom att bli den längsta ockupationen
i svensk historia - nämligen den av Kungstorget i
Göteborg 1976.
TEXT

Lovis Aaröe

Ett nytt parkeringsgarage skulle byggas under Kungstorget
i Göteborg. Men samtidigt som bygget påbörjades, drog en
stor folklig protest igång. Den tredje dagen togs ett beslut:
skulle man fortsätta ockupationen av torget, eller inte? Klart
man skulle! Ett sekretariat upprättades och man bildade
olika arbetsgrupper. Tält sattes upp och torget myllrade av
aktiviteter och kämpaglöd.
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Efter åtta dagars ockupation grep polisen
in och förde bort demonstranterna. Då dök
det upp ännu fler som var emot garaget,
tillsammans hjälptes man snabbt åt att
bygga upp lägret på nytt.
Den 29 november, när ockupationen fyllde tolv dagar, meddelade
Socialdemokraterna att bygget skulle
stoppas senast vid årsskiftet.
Kungstorgsockupationen blev därmed
ett exempel på hur folklig aktion kan göra
stor skillnad när de folkvalda inte skapar
de förutsättningar som krävs för ett
demokratiskt samhälle.
Har du minnen eller foton från
Kungstorgsockupationen? Var du kanske
med? Skriv gärna till oss och berätta historiska klimatkampsminnen som dessa
betyder mycket för hela organisationen:
miljotidningen@jordensvanner.se

För att bygga bland annat sekretariat, kök och scen
användes material som redan fanns på torget till
bygget av garaget. Under ockupationen sysselsatte
man sig inte enbart med att manifestera sitt motstånd,
även en hel del musik, underhållning och gemenskap
tilläts stor plats de där dagarna i november 1976.

TIDSKRIFT FÖR MILJÖ OCH SAMHÄLLE | NR 03, 2021

Miljötidningen_3_2021.indd 25

25

2021-10-28 16:48:19

»tema: 50 år av aktivism

“Engagera er för framtiden
och lev ett långt lyckligt liv”
Almarna fick stå kvar i Kungsträdgården. 50 år senare
står Göran Folin stadigt kvar i kampen för klimat och
rättvisa. Möt en av Jordens Vänners första aktivister,
en obotlig optimist utan några planer på att sakta ner i
engagemanget.
TEXT OCH FOTO

Matilda Käll Frisk
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V

i träffas passande nog under
almarna - platsen där allt på sätt
och vis tog fart för över femtio år
sedan. Vid ett cafébord en bit bort
sitter en del av gänget som varit
med sedan dess. Det är planeringsmöte
inför Stockholmskonferensen nästa år,
då det är exakt femtio år sedan FN:s
första klimatkonferens. Gruppen håller
regelbundna planeringsmöten och träffas
ofta just här, i Kungsträdgården, under
almarna som riskerade att försvinna
redan 1971.
Fröet till det som idag är Jordens
Vänners lokalgrupp i Stockholm Alternativ Stad - såddes inför julen 1968.
I början av december gick Göran Folin
tillsammans med närmare tusen andra
demonstranter genom Stockholm med
plakat som uppmanade till en mindre
kommersialiserad jul. Initiativet var en
protest mot kapitalismen, men också ett
sätt att skapa mötesplatser för ensamma,
hemlösa och människor som tröttnat på
det vanliga julfirandet. De var en brokig
skara människor, från studenter och
aktivister till pensionärer.
– När julen var slut kände vi “vad gör vi
nu?”. Vi var flera som ville göra något åt
miljöfrågorna med bilismen och annat.

Det blev startskottet för Alternativ Stad.
Gruppen som kallar sig för en urbant
inriktad ekologisk och social rörelse är
ingen renodlad miljögrupp. På hemsidan
står det “miljöproblem är ofta sociala
problem i grunden”. Redan då handlade
mycket om stadsplanering. Gruppen
ockuperade hus som skulle rivas, delade
ut flygblad med syfte att öka medborgerligt inflytande och ordnade stora aktioner
för bland annat minskad bilism.
– Det var så nytt i slutet av 60-talet att
någon brydde sig om de här frågorna.
Gamla Klara låg i ruiner och människor
var trötta på att staden revs sönder.
Göran tror att det var just därför
Almstriden något år senare fick ett sådant
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genomslag - den blev en symbol för något
större, för missnöjet med stadsplaneringen i Stockholm som främjade bilism
snarare än mänsklig interaktion och
grönska.
Sommaren 1970 fick Alternativ Stad
veta att Stockholms Stad planerade att
hugga ner de hundraåriga almarna i
Kungsträdgården för att bygga en ny
tunnelbanestation. Parallellt med överklaganden och protestmöten arrangerades
också en telefonkedja. Kvällen den 11 maj
1971, när fällningen skulle dra igång, hade
2000 personer samlats i Kungsträdgården.

”Det är sällan
ett misslyckande
att dra igång en
kamp. "
Många klättrade upp i träden, ännu fler
demonstrerade på marken nedanför.
Efter en veckas ockupation meddelande
Stadshuset att fällningen skulle stoppas.
Striden för almarna fick stor uppmärksamhet och har blivit något av en ikonisk
symbol för miljörörelsen. Senast förra året
visade SVT en dokumentär som skildrar
händelsen.
– Det handlade inte bara om träden. De
skulle riva gamla hus för att bygga breda
vägar, rakt genom stan. Men vi lyckades
stoppa det. I det här milda landet, samförstånds-Sverige, satte sig folk upp mot
polisen! Både i Sverige och internationellt
var människor chockade, berättar Göran
Folin.
Nästa milstolpe blev FN:s miljökonferens
i Stockholm 1972. Alternativ Stad var inte

emot själva idén om ett FN-toppmöte
om klimatet men tyckte inte att det som
diskuterades var tillräckligt. Framför allt
ville de ge en annan bild än att det var “de
fattigas barnafödande” som låg till grund
för miljöproblemen. De ordnade parallella
evenemang, arrangerade bokbord och
en “alternativ sightseeing” för utländska
delegater och journalister. Sedan dess
har många kamper följt. Från husockupationer och namninsamlingar till stora
aktioner mot bland annat motorvägsbyggen. Även om flera har varit framgångsrika har långt ifrån alla uppnått det som
från början var målet - men Göran vill inte
kalla någon aktion för misslyckande.
– Det är sällan ett misslyckande att dra
igång en kamp. Även om man förlorar en
sakfråga kan det innebära en långsiktig
seger. Man är med och får upp frågan på
tapeten och man vet aldrig var det tar
vägen längre fram. Ibland tar det tid att
få rätt.
Görans telefon ringer.
– Jag sitter i ett möte och är fullbokad
till den 23:e så du får ringa upp efter det.
Göran fyllde 83 i år, men han har inte
saktat ner på takten när det kommer till
engagemanget. Han är fortfarande sammankallande i Alternativ Stad och inför
FN:s klimatmöte nästa år är det mycket
som behöver ordnas och planeras.
– En genomgående erfarenhet är att
när vi lyckas samla en bred opinion, då
kan vi lyckas. Som med politikerna nu
med klimatet. Jag är helt säker på att de
egentligen vet vad som måste göras. Men
de kan inte göra obekväma saker. De
måste göra det folk vill.
Trots att situationen idag knappast ser
ljusare ut än den gjorde 1969 är Göran
optimistisk - för “det måste man väl vara”.
Jag frågar honom vad han har för tips till
de unga som engagerar sig för klimatet
idag.
– Engagera er för framtiden och lev ett
långt och lyckligt liv. Det berikar en.
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"Den kritiska rösten behövs"
- Ellie Cijvat är tacksam för skolan Jordens Vänner
Genom demonstrationer, i
lokalgrupper, utskott eller som
ordförande - för Ellie Cijvat spelar
formen mindre roll. Det viktiga är
de värderingar organisationen står
för och som har engagerat henne i
20 år.
TEXT

Lovis Aaröe

H

on hade tidigare engagerat sig i
aktioner och demonstrationer,
men inte i någon organisation. Hon
kände till Milieudefensie som är
den holländska grenen av Friends
of the Earth, och hade hört att de skulle
vara bra.
– Jag gick med i Jordens Vänner 1
augusti 2001, så det är ett tag sen. Jag
deltog i en konferens som de ordnade
efter protesterna mot EU-toppmötet som
ägt rum i Göteborg samma sommar. Det
var ett bra möte och Jordens Vänner
kändes helt rätt.
Efter konferensen fanns ingen tvekan.
Ellie Cijvat har därefter engagerat sig
på alla fronter inom organisationen: i
lokalgrupper, i styrelsen och i utskotten.
Framförallt har utskottsformen lockat, där
man tillsammans fördjupar sig i sakfrågor
och lär genom samtal. Hon berättar att
det ett tag fanns nio utskott, själv var hon
med i flera av dem parallellt.
– Vi i klimatutskottet gjorde flera
resor till Köpenhamn och Paris, vi skrev
debattartiklar och nätverkade med andra
grupper. Vi jobbade med att komma
vidare internt och deltog i möten med
Friends of the Earth International, vilket
var otroligt givande.
För Ellie Cijvat har Jordens Vänner varit
en viktig skola och hon berättar att hon
verkligen fått lära sig att se saker på systemnivå vilket gett henne en helhetsbild
av samhället. Hon har sett både klimatet
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och miljörörelsen förändras under lång
tid, detsamma gäller andra, sociala samhällsfrågor. Hon känner sig inte positiv
till samhällsutvecklingen, samtidigt har
hon hunnit lära sig en del om att hantera
klimatångest och ovisshet inför framtiden.
– Den nyliberala modellen har utvecklats sedan 80-talet och många ser inte
andra sätt än att marknaden ska lösa
saker. Människor känner sig utanför och
blir utagerande på grund av nyliberalismen. Det är ett tufft läge. Om man tänker
för mycket på det blir man väldigt deppig.
Jag tar in information med jämna mellanrum och sedan trycker jag undan det ett
tag och jobbar för lösningar istället.
Samtidigt tycker Ellie Cijvat att det skapats en större förståelse för att klimatomställningen måste ske på ett rättvist sätt.
– Det är förödande om man inte har
acceptans inför det. Det börjar skapas en
acceptans och den behöver alla vara med
på.
I två omgångar har Ellie Cijvat varit
ordförande för Jordens Vänner, något hon
ser tillbaka på med stolthet.
– Det är en ära att få företräda en
organisation som Jordens Vänner. Det
var fint att få vara ansiktet utåt. Också lite
speciellt, man kanske inte känner så stor
skillnad i sig själv, men man behandlas lite
annorlunda av andra.
Efter 20 år inom organisationen är
det två perioder Ellie Cijvat minns med
särskild glädje. Dels kampanjen mot han-

delsavtalet TTIP, då hon berättar att ett
stort gäng engagerade fick igång debatten ordentligt. De skrev debattartiklar,
ordnade paneldebatter och homeparties.
– Det var en väldigt rolig period. Och
2015 gjorde Jordens Vänner en resa till
klimattoppmötet i Paris. Då märkte man
styrkan i Friends of the Earth-nätverket,
det var som en stor fest full av solidaritet.
Inför framtiden hoppas Ellie Cijvat
på att det snart ska komma en fredlig,
rödgrön revolution. Hon hoppas att
de ekonomiska klyftorna ska minska,
detsamma med rasismen och förtrycket.
Och att samhället ska ta itu med klimatförändringarna på riktigt.
– Den kritiska rösten behövs. Om
vi tänker ”nu minskar vi personliga
utsläpp”, när det egentligen är stora företag som står för 70 procent av utsläppen,
då lyckas vi inte. Jag ser vår styrka i att
länka samman det ekonomiska systemet
och klimatförändringarna. Jag hoppas att
Jordens Vänner ska fortsätta lägga de här
länkarna.
Att organisationen nu har funnits i hela 50
år tycker hon är imponerande.
– För en gräsrotsrörelse är 50 år väldigt
lång tid. Att nå ut med en systemkritisk
linje, att behålla kärnan i vad Jordens
Vänner står för och samtidigt växa på
bredden är en utmaning. Samtidigt har
klimatdebatten aldrig tidigare varit så
tillgänglig. Det är ett gyllene läge för
miljörörelsen att få en skjuts.
MILJÖTIDNINGEN
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»kärnavfall

50 års undermålig forskning
om förvar av kärnbränsle
Sedan början av 1970-talet
har kärnkraftsindustrin
investerat mycket tid och
resurser i forskning för ett
långsiktigt säkert förvar
av använt kärnbränsle.
Men nästan lika länge som
förslaget på förvarsmetod
funnits, har allvarlig kritik
från oberoende korrosionsforskare framförts mot
att använda koppar som
kapselmaterial. Idag står
vi inför ett politiskt beslut
där framtida generationers
säkerhet och framtida miljö
står på spel.
TEXT

Christine Anvegård

Med all sannolikhet syrgasfri kopparkorrosion på bottenplattan i LOT-försökspaketet A3 efter 20 år.
Källa: SKB rapport TR-20-14.

KÄRNKRAFT

V

åren 2019 hälsade Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, Jordens Vänner välkommen som
ny medlem. Idag består MKG av sju medlemsföreningar där bland andra Naturskyddsföreningen och
Fältbiologerna även ingår.
MKG bildades 2004 med resurser från kärnavfallsfonden,
som gjorde det möjligt att framgångsrikt delta i samrådsprocessen inför kärnavfallsbolagets SKB:s ansökan om ett
kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning
i Oskarshamn. Jordens Vänner valde samtidigt att bilda
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, tillsammans med
Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen. Jordens Vänner
har varit med i kärnbränsleförvarsprocessen från början, och
är det nu genom MKG:s arbete.
Efter opinionsarbetet inför folkomröstningen om kärnkraft
1980 var det många som förstod att kärnkraftens avfall var ett
allvarligt problem. Men att det skulle dröja så lång tid som till
början på 2020-talet innan ett beslut om att bygga ett kärnbränsleförvar var det få som trodde.
SKB bildades på 1970-talet och utvecklade den så kallade
KBS-metoden för ett kärnbränsleförvar. I metoden stoppas
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det använda kärnbränslet i kopparkapslar 500 meter ner i
berggrunden, omslutna av lera. Kontroversen om riskerna
med kopparkorrosion kom i gång redan på 1980-talet då KTHforskaren Gunnar Hultqvist kunde visa att koppar förstörs
snabbare än tänkt i förvarsmiljön. SKB har sedan dess motarbetat kunskapsutvecklingen. Sedan 2007, då KTH-forskare åter
publicerade resultat som visar att koppar inte fungerar har
den vetenskapliga kopparstriden varit hård. SKB har inte gjort
den forskning som krävs för att visa att förvaret kan bli säkert.
MKG har lyssnat på forskarnas varningsrop och gett dem råd i
hur de kan delta i miljöprövningen. En betydande seger kom
2018 i ett yttrande från mark- och miljödomstolen till regeringen. SKB hade ännu inte visat att kopparkapseln skulle hålla.
Idag har regeringen prövningen av kärnbränsleförvaret på
sitt bord. Det finns fortfarande frågor om kopparkorrosion.
SKB vägrar säga exakt hur kraftigt koppar korroderat i ett
20-årigt experiment (se bild). MKG med Jordens Vänner och
Naturskyddsföreningen anser att regeringen har grund för att
avslå ansökan. Följ den spännande upplösningen på MKG:s
hemsida (www.mkg.se).
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»ordförandekrönika

Tre från förr tar till orda
Att vare talesperson för en hel organisation är inte den lättaste av uppgifter. För det krävs mod, retorisk
skicklighet och en tro på att förändring är möjlig. Genom åren har många ordförande kommit och gått, vi
bad tre av dem berätta om minnen, motgångar och medvind under sin tid i Jordens Vänners strålkastarljus.

Karin Nielsen

Ordförande 1990-1993

H

FOTO

Ulrik Fallström

östen 1987 åkte jag på ett möte med Miljöförbundet. Det
var mitt under brinnande trädkrameri i Bohuslän, mötet
var superengagerande och fullt av aktiva människor. När
jag åkte därifrån satt jag i Miljöförbundets styrelse och
skulle göra så i sju år. Jag fick lära mig att MF var den radikalaste av miljöorganisationer, att folkrörelser förändrar världen
och det mesta annat som jag har nytta av än idag.
Frågorna handlade om att stoppa Scan Link,
PG Gyllenhammars motorväg genom Bohuslän, Öresundsbron
och sedan EU-inträdet. Inga små frågor, och det handlade inte
bara om massbilismen och EU-direktiv utan om storföretagens
makt över politiken.
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Jag fick lära mig betydelsen av ordet strategi och masstidning,
att skriva pressmeddelanden, uppvakta ministrar, sova i banderoll och ha effektiva möten. På köpet hade jag väldigt roligt.
För att vara så små gjorde vi ändå avtryck i debatten, det var
häftigt och extremt motiverande. 1990 blev jag ordförande. Jag
ville ändra på att Miljöförbundet var en så liten organisation och
satsade på värvning, tjatade om att loggan skulle synas och att vi
inte enbart skulle utplåna oss i samarbeten utan försöka vinna
medlemsmässigt på allt vi gjorde. Men kräftgången fortsatte.
Sen tornade nästa stora sakfråga upp sig, folkomröstningen
om EU, där MF tog ställning för ett nej på grund av 1: EU:s
utvecklingsmodell med tillväxt och ökade transporter,
2: harmoniseringsregler som gjorde miljökrav
till handelshinder och 3: det demokratiska
underskottet. För min del innebar det att
jag spolades in i en rutschkana som gick allt
fortare med turnéer, broschyrer, en bok om
EU och miljön och på slutet flera TV-debatter.
När jag till slut kom ut ur tunneln var min tid i
Miljöförbundet slut. Med mig hade jag lärdomar
och vänner för livet. Idag är jag bara medlem.
Miljörörelsen behövs mer än någonsin. I takt
med att klimatpaniken stiger i allt bredare lager
skenar lösningar som skapar nya miljöproblem,
allt för att slippa göra det som behövs: minska
väg- och flygtrafiken, energiförbrukningen
och konsumtionen. Jag är seriöst orolig för att
det landar i ny kärnkraft och det vi redan ser elektrifieringshysterin. Det drabbar i slutändan
någon annan: framtida generationer som får ta
hand om kärnavfallet och nuvarande människor
i till exempel Kongo där konflikt-mineralerna till
våra batterier utvinns i livsfarliga gruvor.
Så – kämpa JV! Jag vill se oss i debatten, på
torgen, hos ministrarna, i träden, varhelst det
behövs en röst för klimat, miljö och solidaritet!
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”Det enda som
kan få
dinosaurien
att skälva och
förändring att
äga rum är
medborgare
och rörelser
som ställer
krav”

Anna Jonsson
Ordförande 2003-2005

I

mitt fotoalbum har jag en bild på en gigantisk uppblåsbar
dinosaurie placerad på Mynttorget utanför riksdagen i
Stockholm. Frida Boräng – som då var min ordförandekollega – står i grön balklänning och intervjuar en man iklädd
en George Bush-mask… ”Don’t be a fossil – fight climate
change!” står det på gula banderoller.
Detta är snart tjugo år sedan. Mycket har hänt och samtidigt
lite. Bara några år senare gjorde Al Gore sin klimatturné runtom i
världen, och strax efter valet 2006 blev till och med Moderaterna
tvungna att positionera sig i klimatfrågan. Sedan dess har vi
också sett Fridays for Future växa och ta världen med häpnad.
Vi har en rödgrön regering som satsar miljarder på klimatsatsningar. Men tyvärr är klimatkrisen ännu mer alarmerande nu.

Visst finns det tekniska lösningar och ljusglimtar, men den
övergripande utvecklingen har inte brutits. Vi skulle behöva
minska utsläppen i en dramatisk takt. Ändå är det inget politiskt
parti som till exempel driver en rejäl höjning av koldioxidskatten. Fortfarande investeras mångmiljardbelopp i sådant som
förvärrar klimatkrisen – såsom motorvägar eller fossil reklam
som får oss att vilja ha större bilar och flyga oftare.
Det enda som kan få dinosaurien att skälva och förändring att
äga rum är medborgare och rörelser som ställer krav, att göra
sin röst hörd tillsammans med andra. Och genom att spränga
ramarna för vad som nu anses möjligt och realistiskt. Jordens
Vänner är en sådan röst. Grattis på 50-årsdagen!

Mikael Sundström
Ordförande 2018-2021

V

i lever i en Trump-era, där
sanning är något subjektivt och
glidande. En märklig tid där
företrädare för skogsindustrin
säger att kalhyggen är bra för den
biologiska mångfalden. Där gruvindustrin
säger att man är bra för miljön eftersom
man utvinner mineraler som används
i solceller. Där det största borgerliga
partiet ena veckan utnämner sig själva till
ett "grönt parti" och någon vecka senare
lägger en budget med sänkt skatt på
fossila bränslen.
Efter många år i miljörörelsen kan jag
konstatera att sanningen inte räcker som
vapen för att driva förändring. Vi har
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vunnit mot klimatförnekarna, men med
en debatt som präglas av ett allt intensivare bla bla bla kommer vi inte kunna
argumentera oss fram till en omställning.
Vi behöver aktivism. Inte våldsam, inte
självdestruktiv, men beslutsam och tydlig.
En ständig påminnelse till människor
i beslutsställning om att miljön och
klimatet är ödesfrågor som behöver vara i
centrum för alla ställningstaganden.
En av de saker som jag är gladast över
kring mina tre år som ordförande är att
vi i styrelsen aktivt och tydligt drev att
föreningen ska växa, och att det nu börjar
ge resultat i form av fler medlemmar. Fler
aktivister.
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Bli månadsgivare
Du får en gympapåse i
ekologisk bomull

Stärk din insats för miljö och rättvisa
genom att bli månadsgivare.
Som tack får du vår gympapåse
(värde 150 kr).
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!

Lämna en gåva för framtiden
Arv och testamenten är viktiga i vårt arbete för klimaträttvisa och för att verka för
en rättvis fördelning av jordens resurser.
Möjligheten finns för dig att testamentera till Jordens Vänner.
Du hittar mer information på
www.jordensvanner.se/stod-oss/gava/testamentera
För mer information kontakta kanslichef Patrik Bennet,
ansvarig för arv och testamente: 0727-228042
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