Utmaningar
Avskogning

GÖR KOPPLINGAR TILL HÅLLBARHETSPRINCIPERNA
Version 1

Gör så här:

Korruption
Slaveri
Klimatförändringar

Titta på den högra listan av utmaningar och lösningar och dra
streck till vilken hållbarhetsprincip som de relaterar till. T.ex:
Vilken/vilka principer bryts av korruption eller plast i haven? Och
vilken/vilka principer skyddas av allmän sjukvård eller
ekologiska odlingar?

Utrotning av arter
Plast i haven
Utfiskning
Hormonstörnade ämnen

Hållbarhetprinciper

Lösningar

Ingen ökning av ämnen från jordskorpan i naturen

Förnybar energi

Ingen ökning av syntetiska ämnen i naturen

Bioplast

Ingen undanträngning av naturen rent fysiskt

Allmän sjukvård
Inga systematiska hinder för hälsa

CSN-utbildningsstöd

inga systematiska hinder för inflytande

Cirkulär ekonomi

Inga systematiska hinder för kompetens

Rösträtt

Inga systematiska hinder för opartiskhet

Religionsfrihet
Ekologisk odling

Inga systematiska hinder för gemensamt meningsskapande
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Steg 1 – Kategorisera utmaningar
Här får du möjlighet att göra kopplingarna själv. Ta listan av utmaningar och ange vilken/
vilka hållbarhetsprinciper som utmaningen bryter mot. Beskriv kort varför och motivera
ditt val i den stora rutan. Om du är osäker så har du hittat något nytt att undersöka vidare.

GÖR KOPPLINGAR TILL
HÅLLBARHETSPRINCIPERNA

Mer avancerade exempel skulle kunna vara: Att inte få tid till utbildning på arbetsplatsen
utan bara monotont arbete; Att tillverkning av batterier släpper ut tungmetaller från gruvor;
Fattigdom och vad det ger upphov till i olika länder; Att konstant överbelasta arbetare; Att
underminera posten så att människor inte kan rösta och utöva sitt inflytande via post på ett
bra sätt.

Version 2
Princip

Beskrivning/motivering

Klimatförändring
Genom utsläpp av växthusgaser
Hormonstörande ämnen
Ftalater, PCB, etc …
Avskogning i Amazonas
Att vi skär ner träd
Korruption
I regeringar eller organisationer
Kulturellt förtryck
Inte få uttrycka sig
Utfiskning
Att vi fiskar slut på fisken i haven
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Steg 2 – Kategorisera lösingar

Mer avancerade exempel skulle kunna vara: Att vi har utbildningar i inkluderande
ledarskap; Att domstolen behandlar alla lika oavsett kön/etnicitet/sexuell läggning;
Uttrycksfrihet; Inköpspolicys som förbjuder barnarbete; Fairtrade-märkning av livsmedel;
Vätebaserad stålproduktion istället för fossilt; Att byta drivmedel från fossila bränslen till
el; Att upprätta skyddade naturreservat; Att förbjuda receptfri antibiotika; Jämställda
löner på arbetsplatser; Att äta mer vegetariskt.

Nu ska du göra kopplingar mellan hållbarhetsprinciperna och lösningar som vi kan se i
samhället. Det kan finnas utmaningar med vissa av de här också när vi går ner på
detaljnivå, men just nu fokuserar vi på att se vilken princip bidrar den här lösningen till?
Beskriv kort varför och motivera ditt val i den stora rutan.

Princip

Beskrivning/motivering

Cirkulär ekonomi
Ämnen cirkulerar i samhället, inte
i naturen
CSN/Studiestöd
Att alla får pengar för att kunna
studera
Förnybar energi
Sol-, vind-, vattenkraft
Delningsekonomi
Man hyr och delar istället för att
köpa
Ekologisk odling
Inga kemiska bekämpningsmedel
Allmän sjukvård
Att sjukvård ges till alla,
skattefinansierat
Ljudböcker
Alla kan lära av böcker, även
dyslektiker
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