EARTH
HOUR
TILLSAMMANS FÖR KLIMATET
Världens största
klimatmanifestation!

Under Earth Hour samlas vi och agerar
tillsammans – i en uppmaning till makthavarna att ta krafttag för klimatet.
Earth Hour startade i Sydney 2007 på initiativ av
WWF och har sedan dess vuxit från en symbolhandling till en världsomspännande rörelse som
engagerar miljontals människor, företag och städer.
2017 deltog hela 187 länder och över en miljard
människor på olika sätt i Earth Hour. I Sverige
deltog närapå halva befolkningen och hela 87 %
av landets kommuner engagerade sig i klimatmanifestationen!
Earth Hour handlar om att inspireras och engagera
sig i klimatet för att få insikt om hur man själv kan
ställa om till ett mer klimatsmart liv. Earth Hour
syftar också till att lyfta klimatfrågan, och göra
en synlig markering till våra makthavare att vi
måste ställa om för att klara att leva inom ramen
för en planet!
För många har Earth Hour blivit en högtidlig
stund – mysig, rolig och minnesvärd med släckta
lampor, vegomiddag, sällskapsspel eller högläsning. Hur firar du? Hur gör du för att leva inom
ramen för en planet?

En förändring
vi alla tjänar på

Tillsammans kan vi skapa enorm förändring, så varför inte låta årets Earth
Hour bli startskottet för ett mer planetvänligt liv?
Sverige klättrar på listan över länder med störst
påverkan på natur, miljö och klimat. Senaste
Living Planet Report visar att vi som bor i Sverige
har det tionde största genomsnittliga ekologiska
fotavtrycket i världen.
Bara maten vi äter står för en tredjedel av Sveriges
utsläpp av växthusgaser.
Det fina är att vi har alla möjligheter att minska
vår miljöpåverkan samtidigt som vi sparar pengar
och får positiva klimatvinster! Genom att förändra
våra vanor kan vi förbättra livsvillkoren för både
oss själva och människor i andra delar av världen
– för en hållbar framtid.

VÄND PÅ BLADET OCH
AGERA FÖR FRAMTIDEN!
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Gör ett val för
klimatet, varje dag!

Här är våra fem klimatvärstingar. Dina val
i vardagen spelar stor roll för hur mycket du
påverkar klimatet. Våra transporter, maten vi
äter, våra byggnader, vårt sparande och vår
konsumtion orsakar enorma koldioxidutsläpp. Att resa mer kollektivt och cykla,
äta mer vegetariskt, och välja miljömärkt el
i hemmet är enkla saker du kan göra för att
minska utsläppen.

BOSTADEN
Bostäder och servicelokaler använder
lika mycket energi (i form av elektricitet,
fjärrvärme och bränslen) som hela
industrisektorn i Sverige.

Tips!

Dra ner på energianvändningen. Ett enkelt
första steg är belysningen. Släck lampor och
stäng av apparater som inte används. Spara
på varmvattnet. Byt fossil värme och el mot
förnybara alternativ.

BIFFEN

BILEN

Maten vi människor i Sverige äter står
för en tredjedel av vår klimatpåverkan.

Tips!

Den största insatsen du kan göra är äta
mindre (men bättre) kött. Om du äter kött
– välj miljömärkt/ekologiskt. Och låt det gröna
ta mer plats på tallriken! Utmana dig själv att
inte slänga ätbar mat – det tjänar både du
och planeten på! Ladda ner WWFs Fisk- och
Köttguider för mer information om hur du äter
bättre för planeten och klimatet.

Våra inrikes transporter och resor står
för omkring en tredjedel av Sveriges
utsläpp av växthusgaser.

Tips!

Halvera resandet med fossila bränslen
genom att välja andra alternativ än bilen
varannan dag. Ta tåg istället för flyg. Använd
kollektivtrafik eller samåk med någon. Testa
att promenera och cykla mer!

BUTIKEN

BÖRSEN
Omkring 370 miljarder av vårt svenska
sparkapital är investerade i bolag som
sysslar med fossil energi – kol, olja
och gas. Vi vill väl spara för en bättre
framtid, inte för en sämre?

Tips!

Kontakta din bank, ditt försäkringsbolag eller
pensionsmyndigheten och byt ditt sparande
till hållbara fonder.

En allt större del av människans klimatpåverkan kommer från vår konsumtion
av prylar – som kläder, skor, möbler och
teknikprodukter.

Tips!

Det är dags att konsumera klokare!
Testa en månad utan att köpa nyproducerat
– lappa, laga, byt, låna och leta second hand.
Det finns massor av tjänster på internet
att använda sig av.

Mer tips: wwf.se/earthhour

