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Världens största 
grupparbete

När FN:s Milleniemål nådde sin tidsfrist 2015 var det dags för världen 
att få en ny uppsättning mål att sträva efter. I september 2015 antogs 
därför den ambitiösa Agenda 2030 som består av totalt 17 globala mål 
med 169 delmål. Tillsammans skapar de riktlinjer för alla länder kring 
vad som krävs för att uppnå en social, ekonomisk och miljömässigt 
hållbar utveckling. I det här numret tittar vi lite närmare på agendan, 
hur arbetet implementeras i Sverige samt hur det påverkar IKFF:s 
arbete. 

Annika Skogar kallar Agenda 2030 för världens största grupparbete 
(sid 2), och det är onekligen en träffande beskrivning. De flesta av oss 
är bekanta med grupparbeten och vet att det inte alltid går friktions-
fritt längs vägen. Någon är överambitiös och riskerar att köra över de 
andra, en annan orkar inte anstränga sig alls och en tredje tycks bara 
vilja sätta sig på tvären. I en liten skala är det så klart överkomligt, 
men på en global nivå är det onekligen en utmaning. Tanken med 
de många delmålen är just därför att underlätta allas arbete eftersom 
målen i sig kan tyckas närmast överväldigande. 

För IKFF är samtliga mål viktiga men det som tydligast kan kopplas 
samman till det dagliga arbetet är mål 5 om jämställdhet och mål 16 
om fredliga och inkluderande samhällen. Som Åsa Malmberg skriver 
i sin artikel (sid 6) är det som sägs i dessa mål samma saker som 
IKFF sedan länge har hävdat. Det positiva är att de kan användas som 
verktyg i påverkansarbetet och för att på en bredare front understryka 
vikten av jämställdhetsarbete och konfliktförebyggande arbete på alla 
nivåer – i alla samhällen. 

De globala målen handlar som sagt om att uppnå hållbar utveckling 
– ett vitt begrepp som är öppet för tolkning – något vi problematiserar 
på sid 10-11. Vad betyder utveckling och vad är egentligen hållbart? 
Något som vidrörs även på sid 7 där vi publicerar ett utdrag ur jour-
nalisten Therese Uddenfeldts fantastiska bok »Gratislunchen. Eller 
varför det är så svårt att förstå att allt har ett slut« (läs den!). Therese 
Uddenfeldt föreslår att vi ska värdera vårt välstånd utifrån vad vi har 
kvar på jorden, i stället för i termer av hur snabbt vi plundrar den. 
Något Fred & Frihet är helt benägna att hålla med om. 

rebecca öhnfeldt 
redaktör för det här numret

»Vad betyder utveckling?«

LOKALA 
KRETSAR12

Publikationen har fått stöd av Myndigheten för ungdoms- och 
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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Agenda 2030 skulle nog kunna kallas 
världens största grupparbete. Och alla som 
någon gång gjort ett grupparbete vet att 
det många gånger kan vara både frustre-
rande och utmanande. Vem ska ta tag i det 
när alla har ansvar?  Och vilka problem 
ska prioriteras när hela världens utman-
ingar står på dagordningen? 

Trots förutsättningarna har processen 
som ledde fram till FN:s nya hållbar-
hetsmål gjort sig känd för att ha varit 
både inkluderande och framgångsrik. 
Startskottet gick 2012 efter en stor 
FN-konferens i Rio de Janeiro om hållbar 
utveckling. De deltagande stats- och 
regeringscheferna enades då om att 
utforma nya utvecklingsmål som kunde 
ta vid när Millenniemålen löpte ut under 
2015. 

Efter konferensen tillsattes arbetsgrup-
per och det påbörjades tematiska och 
nationella konsultationer som involverade 
miljoner med människor från civilsamhäl-
let, den akademiska världen och politiken.  

– Det var en väldigt lång och 
omfattande process vilket gjort att målen 
blivit fler och mer omfattande än planerat. 
Det kom till en punkt då det inte gick att ta 
bort något – för att lyckas var det bättre att 
behålla allt, säger Kristina Jönsson, docent 
i statsvetenskap vid Lunds universitet. 

Kristina Jönsson bedriver forskning 

kring internationellt samarbete och 
arbetar just nu med två olika projekt om 
legitimering av och ansvarstagande för 
Agenda 2030. Hon menar att processen 
som ledde fram till att de nya utvecklings- 
målen var en stor framgång.

– Det betyder mycket för FN:s legit-
imitet att processen var så lyckad, sen 
riskerar det ju att bli ett stort bakslag om 
inte genomförandet blir bra, säger hon. 

Agenda 2030 består av 17 mål och 169 
delmål. Det är alltså en markant ökning 
från Millenniemålen med sina åtta mål. 
Att den blivit så omfattande och detaljerad 
tror Kristina Jönsson kan vara en styrka. 

– Det är en styrka att få ett holistiskt 
perspektiv och jag tror det är lättare att ta 
agendan på allvar om den är lite mer kom-
plex. Problemet är att vi inte har obegrän-
sat med resurser och att det därför uppstår 
en rädsla för att vissa mål ska väljas bort. 
Men sedan ska ju agendan ses som en 
vision. Kommer man en bra bit på väg är 
det bättre än inget. 

En annan stor skillnad från Millen-
niemålen är att miljö- och utvecklings- 
målen slagits ihop inom kategorin hållbar 
utveckling – något som ytterligare ska 
förstärka målens samstämmighet. 

– Agenda 2030 gäller för alla FN:s 
länder, inte bara låg- och medelinkomst- 
länder som i Millenniemålen. Det innebär 

Miljöförstöring, krig, ojämställdhet och orättvisor.
Världen kan lätt kännas hopplös, men för snart två 
år sedan antog FN:s medlemsstater Agenda 2030. 
Den ska nu bana väg mot en mer hållbar värld.
 
text annika skogar

att alla nu har ett ansvar för att genomföra 
målen, säger Kristina Jönsson. 

Men precis som i alla FN-sammanhang 
så finns ingen världspolis. Det innebär att 
framgången för de här målen är helt bero-
ende av de enskilda ländernas goda vilja. 

– Något man dragit lärdom av sedan 
Millenniemålen är vikten av »monitoring 
and evaluation« (ungefär: kontroll och 
utvärdering, reds anm.) och det har lagts 
mycket vikt vid att ta fram olika sätt att 
mäta och följa upp de olika ländernas 
arbete på området. Det här underlättar 
också för olika nationella aktörer att 
utvärdera hur det går.

Är det här ett effektivt sätt att  
förändra världen?

– Jag vet inte vad alternativet skulle vara. 
Under lång tid har man haft en önskan om 
att förändring ska komma underifrån, men 
det har visat sig vara ganska svårt. Tyvärr 
är det också så att utrymmet för civilsam-
hället just nu krymper i många länder. Jag 
tror att det är viktigt att ha någon slags 
gemensam plattform där ledare diskuterar 
och fattar gemensamma beslut. Men det är 
klart, det behövs mycket mer. FN kan inte 
ensamt lösa alla världens problem, säger 
Kristina Jönsson.  —

På dagordningen:

Rädda världen
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1 / INGEN FATTIGDOM
mål: Att avskaffa alla form av fattigdom överallt. 
eXemPel På delmål: Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för 
alla människor överallt. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor 
som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag.

2 / INGEN HUNGER
mål: Att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre 
kosthållning och ett hållbart jordbruk. eXemPel På delmål: Senast 2030 
avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de 
internationellt överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och undervikt 
bland barn under fem år, samt tillgodose tonårsfl ickors, gravida och ammande 
kvinnors samt äldre personers näringsbehov.

3 / HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
mål: Att säkerhetsställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefi nnande i alla åldrar. eXemPel På delmål: Till 2030 minska 
mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar 
med levande barn.

4 / GOD UTBILDNING FÖR ALLA
mål: Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla. eXemPel På delmål: Senast 2030 
säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män 
och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

5 / JÄMSTÄLLDHET
mål: Att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och fl ickors egenmakt.
eXemPel På delmål: Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor 
och fl ickor överallt.

6 / RENT VATTEN OCH SANITET
mål: Att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning 
för alla. eXemPel På delmål: Senast 2020 skydda och återställa de 
vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, fl oder, 
akviferer och sjöar.

7 / HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
mål: Att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi 
till en överkomlig kostnad. eXemPel På delmål: Till 2030 väsentligen öka 
andelen förnybar energi i den globala energimixen.

8 / ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK TILLVÄXT
mål: Att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full 
och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
eXemPel På delmål: Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet 
med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent 
per år i de minst utvecklade länderna.

9 / HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER 
OCH INFRASTRUKTUR
mål: Att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
eXemPel På delmål: Väsentligt öka tillgången till informations- och 
kommunikationsteknik samt eftersträva allmän och ekonomiskt överkomlig 
tillgång till internet i de minst utvecklade länderna senast 2020.

10 / MINSKAD OJÄMLIKHET
mål: Att minska ojämlikheten inom och mellan länder. 
eXemPel På delmål: Säkra stärkt representation och röst till 
utvecklingsländer i beslutsfattandet i globala internationella ekonomiska 
och fi nansiella institutioner i syfte att göra dessa mer effektiva, trovärdiga, 
ansvarsskyldiga och legitima.

11 / HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
mål: Att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara. eXemPel På delmål: Senast 2030 
säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga 
bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

12 / HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
mål: Att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
eXemPel På delmål: Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i 
butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, 
även förlusterna efter skörd.

13 / BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN
mål: Att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser. eXemPel På delmål: Förbättra utbildningen, 
medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller 
begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av 
klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

14 / HAV OCH MARINA RESURSER
mål: att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart 
sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. eXemPel På delmål: Till 2025 
förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från 
landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

15 / EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
mål: Att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
eXemPel På delmål: Vidta omedelbara och betydande åtgärder för 
att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk 
mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.

16 / FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
mål: Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till 
att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga och 
inkluderande institutioner på alla nivåer. eXemPel På delmål: Säkerställa ett 
lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på 
alla nivåer.

17 / GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP
mål: Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet 
för hållbar utveckling. eXemPel På delmål: Respektera varje lands politiska 
handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och genomföra politik för 
fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

17 GLOBALA MÅL FÖR 
HÅLLBAR UTVECKLING 
som ska uppnås till år 2030
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Bristen på uppföljningsmekanismer har 
alltid varit en utmaning för FN. Visst kan 
resolutioner skrivas och diskussioner hål-
las – men om ingenting händer i praktiken 
faller FN:s trovärdighet platt. Det är också 
en av anledningarna till att det nu årligen 
hålls ett högnivåmöte i FN där världens 
länder träffas för att dela med sig av sina 
erfarenheter och rapportera hur långt 
arbetet har kommit med de 17 hållbar-
hetsmålen. 

– Tanken är inte att det ska vara någon 
reklambroschyr, utan det ska snarare ses 
som ett lärotillfälle. Från Sveriges sida 
förespråkar vi också att det ska vara inter-
aktivt och att flera olika röster ska inklud-
eras, säger Cecilia Chroona, samordnare 
för Agenda 2030 på Utrikesdepartementet.

Deltagandet på mötet, som går under 
namnet High Level Political Forum, byg-
ger på frivillighet – första mötet hölls förra 
året och då var det 22 länder som anmälde 
sig. I år har intresset varit större än antalet 
platser och 44 länder kommer att delta. 

– Förra året var det mycket fokus på 
själva processen, men i år blir det mycket 
mer inriktat på resultat och vad man kan 
säga efter två år. Jag vet inte varför så 
många anmält sig just i år, men det kan ju 
vara ett sätt att få igång arbetet. 

Att intresset är så stort tyder enligt 

Cecilia Chroona på en tillförsikt inför de 
nya hållbarhetsmålen.

– Det här är verkligen hoppets agenda 
och det är många som ser att den behövs. 
Det skapar en enighet, säger hon.  

inför mötet i juli ska Sverige ha lämnat 
in en skriftlig rapport. Vad som kommer 
att lyftas fram i den i form av svenska 
framgångar och utmaningar är det dock 
för tidigt att uttala sig om.

– Sammanställningen pågår just nu, 
men det är klart att vårt arbete för jäm-
ställdhet och feministisk utrikespolitik 
kommer att synas. Där är vi ledande, säger 
Cecilia Chroona.

På nationell nivå är det den regerings- 
tillsatta Agenda 2030-delegationen som 
ansvarar för att ta fram en övergripande 
handlingsplan och kartlägga i vilken 
utsträckning Sverige uppfyller agendans 
mål.

– Handlingsplanen ska vara klar den 31 
maj i år men vi har inte i uppdrag att säga 
exakt hur alla aktörer ska gå tillväga. Vårt 
uppdrag är att lämna övergripande förslag 
på åtgärder till regeringen, säger Katarina 

Sundberg, huvudsekreterare för Agenda 
2030-delegationen. 

Delegationen har formellt funnits i ett 
år, men arbetet satte på allvar igång under 

Att gemensamt komma 
överens om mål och skriva 
ner dem på ett papper är en 
sak. Men att sedan omsätta 
dem till praktisk handling är 
en annan. I sommar är det 
dags för Sverige att inför FN 
presentera hur den första tiden 
med Agenda 2030 har gått.

 
text annika skogar

foto cia pak / un

Konsten att 
gå från ord 
till handling
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hösten 2016. Sedan dess har mycket tid 
gått åt till att träffa olika samhällsaktörer 
för att identifiera möjligheter och utman-
ingar. 

– En sak som kommit fram är till 
exempel att näringslivet pekar på långsik-
tighet i politiken som något avgörande. De 
framhåller att de behöver kunna lita på att 
förutsättningarna inte förändras väsentligt 
för att göra långsiktiga investeringar som 
leder till den här typen av omställningar, 
säger Katarina Sundberg. 

redan nu har delegationen identifierat 
kunskap och information som något 
helt avgörande för att genomförandet av 
Agenda 2030 ska lyckas i Sverige.

– Generellt saknas inte kunskap om 
till exempel klimatförändringar eller hur 
det ser ut i haven, utan vad som saknas är 
dels information om hur vi kan förändra 
vårt beteende, dels förmåga att sätta in oss 
själva i ett sammanhang. 

Enligt Katarina Sundberg går inte det 
här att lösa med en affischkampanj, utan 

vad som krävs är långsiktig och målgrup-
psanpassad informationsspridning. 

– Om du är kommunpolitiker behöver 
du kunskap för den gruppen. Är du 
småföretagare måste du kunna se var du 
kommer in och så vidare. Det behövs en 
samlad vision och målbild där alla känner 
att de kan vara med och bidra på sitt sätt, 
säger hon. —

Agenda 2030 kan kallas för världens största grupparbete. Många diskussioner och förhandlingar ledde 
2015 fram till de 17 mål och 169 delmål som FN:s medlemsstater har satt upp för världen. 

svenska utmaningar
Enligt en studie av den tyska 
stiftelsen Bertelsmann Stiftung 
(2015) ligger Sverige, Finland, 
Norge, Danmark och Schweiz bäst 
till för att uppnå FN:s utvecklingsmål 
till år 2030. Det finns dock flera 
mål som Sverige måste jobba 
extra med för att lyckas. Det 
handlar till exempel om mer 
effektiv energikonsumtion, bättre 
studieresultat i skolan och mer 
hållbara konsumtionsmönster.  

Agenda 2030-delegationen har 
även påpekat att det inte är särskilt 
intressant att fokusera på hur 
Sverige rankas i relation till andra 
länder. Fokus bör snarare ligga på 
vilka framsteg som görs i relation 
till det nationella utgångsläget och 
förändring över tid. En annan viktig 
utmaning är att sätta in det nationella 
arbetet i ett globalt perspektiv som 
stakar ut riktningen för hur Sverige 
ska förhålla sig globalt. —
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sutom smyger ett visst mått av självgodhet 
ofta in sig i debatten.

– I Sverige är vi ganska bra på att klappa 
oss själva på axeln och jämföra oss med 
andra länder som gör mindre. Det räcker 
inte. Vi måste våga vara mer självkritiska 
än så, säger hon.

ikff arbetar för att uppmärksamma de 
här frågorna genom att delta i den offen-
tliga debatten med hjälp av publikationer 
och workshops, men också genom att 
personal från kansliet regelbundet deltar i 
möten på Utrikesdepartementet och andra 
myndigheter. Att ha Agenda 2030 på pränt 
underlättar i de diskussionerna.

– Mycket av det som Agenda 2030 
säger har IKFF sagt i alla år. Men den ger 
oss mer legitimitet i vårt arbete, säger 
Gabriella Irsten.

Hon ser agendan som ett viktigt verktyg 
i IKFF:s påverkansarbete, och hoppas att 
alla lokalkretsar ska kunna använda den 
för att sätta press på bland annat kom-
muner och landsting i olika frågor.

– Det är lättare nu när det går att peka 
på de globala målen och säga: »Det är det 
här vi pratar om. Det är det här vi måste 
göra.« —

NÄR AGENDA 2030 KOM VAR DET 

MÅNGA SOM GLADDE SIG ÅT DE HÖGT 

UPPSATTA MÅLEN. EN AV DEM VAR 

IKFF:S POLITISKA HANDLÄGGARE 

GABRIELLA IRSTEN, SOM TYCKER ATT 

AGENDAN UTGÅR FRÅN EN MODERN 

ANALYS AV HUR VÄRLDEN FAKTISKT 

FUNGERAR. SAMTIDIGT SER HON 

EN RISK ATT SVENSKA POLITIKER 

BLIR ALLTFÖR SJÄLVGODA.

text åsa malmberg

Egentligen var det ju inte så mycket nytt. 
Mycket av det som Agenda 2030 lyfte fram 
när den kom 2015 hade IKFF redan hunnit 
poängtera i flera decennier. Men att få se 
det i ett så centralt och viktigt dokument 
innebar ändå ett stort steg framåt. 

– Äntligen har man börjat uppmärk-
samma det som IKFF alltid har arbetat för 
att visa, nämligen att ett jämställt samhälle 
bidrar till ett fredligt samhälle, och att ett 
fredligt samhälle i sin tur bidrar till ett 
jämställt samhälle, säger Gabriella Irsten. 

< Gabriella Irsten är 
politisk handläggare 
på IKFF.

»Vi måste våga vara 
mer självkritiska.«

Enligt henne är styrkan med Agenda 2030 
att den betonar att allting hänger ihop, 
och att arbetet för att skapa ett hållbart 
samhälle måste ske på både lokal, regional 
och internationell nivå samtidigt.

I Sverige har genomförandet av agendan 
påbörjats. Bland annat ska alla svenska 
myndigheter och kommuner arbeta uti-
från Agenda 2030 och de sjutton globala 
målen för hållbar utveckling. Men enligt 
Gabriella Irsten finns det vissa områden 
inom svensk politik där ambitionerna 
bekvämt nog är betydligt lägre.

– Så fort man kommer in på frågor som 
är kopplade till en nationell syn på säker-
het verkar Agenda 2030 helt ha glömts 
bort. På det området gör Sverige i nuläget 
ingenting för att uppnå de globala målen. 
Vapenexporten är ett tydligt exempel på 
det. Det är som ett parallellt spår i svensk 
politik som många gärna vill gömma 
undan.

något som Agenda 2030 betonar är 
att varje land är en aktör på den globala 
arenan. Men Gabriella Irsten anser att 
svenska politiker bara har lyckats ta till 
sig en del av det budskapet. Enligt henne 
har det varit mycket fokus på hur Sverige 
ska bidra till att uppnå de globala målen 
genom att implementera agendan inom 
landets gränser. Däremot har det varit lätt 
att ignorera de konsekvenser som Sveriges 
agerande får ute i världen. Återigen är 
vapenexporten det talande exemplet. Des-

foto maud leindahl
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BOKUTDRAG »GRATISLUNCHEN«

Vår destruktiva konsumtion

Med hjälp av ny teknik och koncentrerad energi har 
vi intalat oss att vi har gjort jorden mer produktiv. 
Men i själva verket har vi utarmat den. Många ställer 
idag sitt hopp till förnybar energi, men ska vi lyckas 
upprätthålla vårt energislukande samhälle måste de 
förnybara systemen breda ut sig på en yta som är 
många gånger större än den infrastruktur som de 
ska försörja. Vi skulle med andra ord svälja ännu 
mer av det som finns kvar av jordens biomassa.

Här är bara några exempel på röran vi har skapat: 

1. Under de senaste 2000 åren har jordens förråd 
av levande biomassa – framför allt skog – nästan 
halverats, och snabbast har det gått under det 
senaste århundradet. 

2. Vi har förändrat ekosystemen och landskapen på 
mer än fyra femtedelar av jordens isfria landyta för 
att uppfylla mänskliga behov och begär. 

3. Människan har utvunnit det mesta av de rikaste 
fyndigheterna av bland annat koppar, järn, zink, 
guld och silver. Kvar finns den låggradiga återstoden 
(och det spridda avfallet som ligger i diverse 
soptippar runt om på planeten). 

4. Den atmosfäriska koncentrationen av 
koldioxid är högre än under förindustriell tid 
och riskerar att förändra jordens klimatsystem, 
vilken kan få oöverblickbara konsekvenser 
för livet på vår planet. Medeltemperaturen 
har redan stigit med cirka en grad. 

Det som människor kan alstra på egen hand, 
förutom diverse kroppssubstanser och barn, är 
idéer, konst och musik. Av de tre har idéer störst 

ekonomiskt värde eftersom de kan resultera i ny 
teknik och spännande prylar. Men, märk väl, det är 
inte Apple som producerar telefoner eller Toyota 
som gör bilar, de producerar just idéer. Naturen, 
däremot, skapar allt det som krävs för att framställa 
bilar och telefoner. Naturen producerar. Människan 
konsumerar. Vi omvandlar naturens gåvor för våra 
syften. Och vilka är då våra syften? Jo, ett maximalt 
utnyttjande av jordens råmaterial till stöd för en 
enda art. Efter tiotusen år av teknologiska framsteg, 
är vi tillbaka på ruta ett. Industrialiseringen tvingar 
oss att leva som jägare-samlare, fångade i en allt 
stressigare jakt på finita resurser som bara naturen 
kan ge oss. 

Men vad kan vi då göra? Det är frågan som vi per 
automatik ställer oss, eftersom vi är programmerade 
att tro att aktivitet löser problem. Svaret handlar 
egentligen om vad vi ska upphöra med att göra. Vi 
bör först och främst stoppa uttaget av det biologiska 
kapital som gör livet på jorden möjligt, eftersom 
det inte finns någon reservtank med biomassa. Låt 
oss värdera vårt välstånd utifrån vad vi har kvar på 
jorden, i stället för i termer av hur snabbt vi plun-
drar den. Låt oss minska energislukande aktiviteter 
för att i stället utöva sådana som sätter ett lättare 
fotavtryck: Förundran. Kärlek, vänskap. Konst, 
musik, hantverk. Det är det som ett »ekologiskt 
tänk« handlar om. Inte om att skaffa en elbil eller 
köpa fairtrade-choklad. Den mest ekologiska tröjan 
är den oköpta tröjan. Den mest miljövänliga resan 
är den inre resan, vad SJ än påstår. —

therese uddenfeldt
 

är journalist med en 
bakgrund på SR:s och 
SVT:s kulturredaktioner. 
För några år sedan blev 
hon intresserad av miljö- 
och klimatfrågor, vilket 
ledde henne in på ämnet 
energi. Therese är idag 
bosatt i Skåne där hon 
jobbar som lärare. 

Bakom boken 
Gratislunchen ligger 
många års hårt arbete. 
Therese tänkte under 
skrivandets gång 
att om boken så 
bara påverkade en 
enda person skulle 
arbetet vara värt det. 
Förhoppningsvis når 
den fler än så.

7

FÖRRA ÅRET KOM REPORTAGEBOKEN »GRATISLUNCHEN. ELLER VARFÖR DET ÄR SÅ SVÅRT ATT 

FÖRSTÅ ATT ALLT HAR ETT SLUT«. DEN ÄR SKRIVEN AV JOURNALISTEN THERESE UDDENFELDT 

OCH HAR FÖR AVSIKT ATT ÖPPNA VÅRA ÖGON INFÖR VAD DET INNEBÄR ATT VÅRT MODERNA 

SAMHÄLLE ÄR HELT BEROENDE AV FOSSILA BRÄNSLEN – VILKA ÄR IMPLIKATIONERNA OCH HUR 

LÄNGE KAN DEN NUVARANDE KONSUMTIONSMODELLEN EGENTLIGEN FORTGÅ? FRÅGOR SOM 

ÄR MER RELEVANTA ÄN NÅGONSIN OCH SOM PÅ ALLVAR MÅSTE INFÖRLIVAS I DEN GLOBALA 

HÅLLBARHETSDISKUSSIONEN.  HÄR PUBLICERAR VI ETT REVIDERAT UTDRAG UT BOKEN.  

foto emil malmborg
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IKFF MOTSÄTTER SIG VÄRNPLIKT

I början av mars fattade regeringen beslut om att återinföra militär värnplikt. 
IKFF ser detta som en del av en ökad militarisering och nationalism i Sverige 
och vår omvärld och motsätter sig beslutet. I enlighet med artikel 18 i FN:s 
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter ska ingen tvingas att 
bära vapen eller delta i krig. Utredningen som ligger till grund för regeringens 
beslut diskuterar också värnplikten som ett jämställdhetspolitiskt verktyg. IKFF 
motsätter sig användandet av jämställdhet för att legitimera militära lösningar. 

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet har ofta 
tolkats som att handla om att öka antalet kvinnor inom exempelvis militären. 
Kvinnorättsorganisationer har kritiserat detta då idén aldrig var att göra krig 
jämställda. Målet var en agenda för att bygga hållbar fred genom jämställdhet 
och konfliktförebyggande metoder, den enda långsiktiga strategin för att förhin-
dra väpnade konflikter. IKFF vill se ett ifrågasättande av militära verktyg som 
legitima och effektiva för att uppnå hållbar fred. Läs vår analys om utredningen 

på vår hemsida.

vapenexport 

SVENSK VAPENEXPORT 
ÖKADE MED 45 %

Sex år efter att arbetet med att se över 
regelverket startade väntar vi fortfarande 
på en ny lagstiftning som förbjuder 
vapenexport till icke-demokratier, en 
proposition väntas komma i vår. Samtidigt 
ökade Sverige sin export av krigsmateriel 
med 45 procent under 2016 och statsbesök 
gjordes till både Saudiarabien och 
Filippinerna där representanter från 
vapenindustrin medverkade. Den svenska 
vapenexporten är inte förenlig med en 
feministisk utrikespolitik och en majoritet 
av riksdagspartierna säger sig vilja stoppa 
vapenexporten till diktaturer. 

IKFF fortsätter att arbeta för att den nya 
lagstiftningen ska innebära ett totalstopp 
för vapenexport till diktaturer och andra 
stater som allvarligt kränker mänskliga 
rättigheter, inte bara på papperet utan även 
i praktiken. 

aktuellt

ekonomi 

 
IKFF GÅR MED I »SCHYSSTA PENSIONER«

Schyssta Pensioner samlar organisationer som vill se nya regler för AP-fonderna då våra pensioner investeras i en rad 
företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. Det handlar inte 
om enskilda misstag, utan om ett systemfel. Det behövs ett nytt regelverk. Inom kampanjen lyfter IKFF, tillsammans med 
Svenska Läkare mot Kärnvapen, särskilt frågan om kärnvapen. Första till fjärde AP-fonden investerade under 2016 cirka 
5,5 miljarder kronor i bolag direkt kopplade till kärnvapen. Det är oacceptabelt att våra pensionspengar investeras i vapen 
som håller hela mänskligheten gisslan. Läs mer om #schysstapensioner och kräv en förändring på schysstapensioner.nu. 

foto joel thungren / försvarsmakten

försvarspolitik

foto alexander karlsson / försvarsmakten
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Sveriges feministiska 
utrikespolitik i FN

SEDAN DEN 1 JANUARI 2017 HAR SVERIGE EN PLATS SOM  

ICKE-PERMANENT MEDLEM I FN:S SÄKERHETSRÅD. MEN HUR HAR DET 

GÅTT FÖR SVERIGE OCH DEN FEMINISTISKA UTRIKESPOLITIKEN I RÅDET? 

KAN EN LITEN STAT PÅVERKA DEN GLOBALA POLITIKEN? VI RINGDE UPP 

GABRIELA ELROY FRÅN FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN OCH VIKTOR 

SUNDMAN FRÅN SVENSKA FN-FÖRBUNDET FÖR ATT FÅ VETA MER. 

text ida arneson

Under sin första månad i säkerhetsrådet hade Sverige rollen som ordförande. En priorit-
ering för perioden var att lyfta FN:s konfliktförebyggande arbete samt kopplingen till 
kvinnor, fred och säkerhet. 

– Kvinnors deltagande i fredsprocesser har exempelvis lyfts i uttalanden om DR Kongo 
och om Syrien. Att se till att även kvinnorättsorganisationer får tillgång till säkerhetsrådet 
har varit en huvudpunkt för Sverige, säger Viktor Sundman, handläggare för fred, säkerhet 
och nedrustning vid FN-förbundet.

Gabriela Elroy, programansvarig för FBA:s arbete kring resolution1325, betonar vikten 
av att integrera ett jämställdhetsperspektiv inom de redan existerande frågeställningarna. 

– Det är inte särskilt fruktbart att börja driva kvinnor, fred och säkerhetsagendan som 
en separat sakfråga. Jag tror att det är viktigt att man inom debatter i rådet försöker lyfta 
kvinnors situation och genomgående integrera ett jämställdhetsperspektiv, säger Gabriela 
Elroy. 

Viktor Sundman berättar att det finns ett förtroende för Sverige i jämställdhetsfrågor, 
något som varit viktigt för att en liten stat som Sverige ska få gehör i FN. 

– Vi har goda argument och belägg för varför kvinnor, fred och säkerhetsagendan och 
konfliktförebyggande är viktigt. Därigenom får vi gehör. Sverige har också en hög trovär-
dighet i rådet, bland annat för att vi som litet land inte ses driva en egen nationell agenda 
utan att vi arbetar för det allmänna bästa, säger han. 

Att driva en feministisk utrikespolitik i säkerhetsrådet kommer dock inte utan mot-
stånd, berättar Gabriela Elroy. 

– Det finns olika former av motstånd, som bland annat är av principskäl, politiska eller 
att man vänder sig mot sakfrågan. Det finns också ett generellt motstånd där man inte 
förstår frågans betydelse för sitt eget arbete. Kvinnor, fred och säkerhetsagendan blir i 
dessa situationer en kunskapsfråga, säger Gabriela Elroy. 

– Att se till att det rådet faktiskt beslutar om implementeras, att kvinnor deltar och har 
inflytande i praktiken, är den svåra biten. Att förändra normer och kulturer tar tid. Det 
är något Sverige och andra länder kommer att få arbeta med under en lång tid framöver, 
säger Viktor Sundman. 

Motståndet till trots, menar Gabriela Elroy att den feministiska utrikespolitiken har fått 
reella effekter. 

– Den feministiska utrikespolitiken har gett avtryck för längesen. På FBA kan vi bland 
annat se en ökad efterfrågan av att lära sig mer om agendan. Vi kan påverka! Sen hur 
mycket det påverkar kvinnor i konfliktländer är svårare att säga, men att hålla frågan 
levande på agendan är ett första nödvändigt steg, säger Gabriela Elroy. —

Hur började du jobba med dessa frågor?

Jag studerade statsvetenskap och 
gjorde praktik på Svenska Freds. Innan 
dess kände jag inte till att Sverige 
exporterade vapen. Jag blev förvånad 
och arg och ville vara med och påverka.  

Varför har du skrivit boken? 

Jag upptäckte att det saknades en bok med 
svar på de frågor vi dagligen får om svensk 
vapenhandel. 

Vad har förvånat dig mest 
under arbetets gång?

Att det är svårt att få tag på information 
om vissa aspekter av handeln. Mycket är 
sekretessbelagt. Till exempel var det svårt 
att få fram information om exportkrediter, 
som ges vapenföretag för att gynna handel. 
Jag träffade aktörerna som jobbar med det 
flera gånger för att reda ut det. Exakt hur 
bedömningarna går till när beslut tas om 
att ge tillstånd till export råder det också 
sekretess kring. 

Varför är exporten så stor från Sverige?

Mycket spelar in men grunden är en 
övertro på att säkerhet kan skapas 
med militära medel. Men det beror 
förstås också på andra faktorer som 
ekonomiska intressen samt industri- och 
jobbintressen för vissa regioner. 

Tror du att vi kan minska exporten? 

Vapenindustrin får statligt stöd på olika 
sätt – det stödet kan och borde avskaffas. 
Det behöver inte heller vara negativt 
ekonomiskt. Det finns brittisk forskning 
som visar att man på sikt skulle kunna 
få fler jobb på andra håll om man slutar 
exportera vapen.

Linda Åkerström
som jobbar på Svenska Freds och har skrivit 
boken »Den svenska vapenexporten«.

HALLÅ DÄR...
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KÖP BOKEN! Som medlem i IKFF får du nu 
ett specialpris på Linda Åkerströms bok »Den 
svenska vapenexporten«. Gå in på fred.se/ikff 
för att beställa.  
Pris 170 kronor. 

text yasemin celebi 
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Enligt FN:s nya mål ska vi uppnå en 
hållbar global utveckling, men vad 

är egentligen utveckling och vem 
avgör vad som är hållbart? Kan stora, 
svepande mål vara svåra att uppnå?

text rebecca öhnfeldt

HÅLLBAR UTVECKLING

BEGREPPET UTVECKLING 
KORT HISTORIK

I relation till världens olika geografi ska områden får termen 
utveckling i många sammanhang representera en något gen-
eraliserande syn. I stora drag handlar det om att livsvillkoren 
för en stor del av världens befolkning ska förbättras genom 
diverse åtgärder och hjälpprogram. 

En del av hjälptankarnas bakgrund springer ur ett försök 
att stöpa alla länder enligt en och samma form, där utveck-
ling i sammanhanget länge har setts som en trappa. I model-
len, som skapades av ekonomen Walt W. Rostow på 60-talet, 
representerar trappans första steg ett traditionellt jordbruks-
samhälle medan det sista steget är ett modernt, högteknolo-
giskt och masskonsumerande samhälle. Enligt Rostow befann 
sig västvärlden – »globala nord« – i slutet av trappan, medan 
»globala syd« (som vid den här tiden oft a benämndes tredje 
världen) i början. 

Idag är Rostows trappa långt ifrån allmänrådande – det 
fi nns en rad alternativa synsätt. Samtidigt ser vi oft a spår 
av det här tänkandet i det off entliga samtalet. Det kan visa 
sig i exempelvis en oförmåga att se till vilka förutsättningar 
ett visst geografi skt område har eller genom en ovilja att 
lyssna till de personer som faktiskt lever på platsen. Något 
som ytterligare kompliceras av exempelvis gamla koloniala 
strukturer – som ju till naturen är ojämlika och historiskt 
har handlat om att vissa människor har tillskansat sig mer 
strukturell makt än andra. 

Den här västvärldsfokuserade bilden av vad som utgör 
utveckling kan sägas ha sina rötter i upplysningen. 
Upplysningstiden som ägde rum i Europa under 1700-
talet innebar att vetenskap och rationellt tänkande skulle 
ta människan från ett primitivt tillstånd in i framtiden 
där hon skulle forma den moderna civilisationen. De som 
av olika anledningar inte ville, eller kunde, följa med på 
upplysningståget ansågs bakåtsträvande och ociviliserade. 

Det var med andra ord redan på 1700-talet som de 
västerländska systemen och idealen blev den tongivande 
mallen. Det här synsättet har sedan befästs över tid. 1949 
kände USA:s dåvarande president Harry Truman sig manad, 
att på grund av ett upplevt oroligt världsläge, adressera 
världen genom ett tal. Talet som också kallas »Th e Four Point 
Speech« sägs vara en stark bidragande orsak till dagens syn 
på vad som utgör modernitet och utveckling. I talet sa han 
bland annat att den teknologiskt och industriellt avancerade 
västvärlden hade som plikt att hjälpa de underutvecklade 
länder världen över, så att även de kunde få uppleva förbät-
tring och tillväxt. —

»En del av hjälptankarnas bakgrund 
springer ur ett försök att stöpa alla 
länder enligt en och samma form.«
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JÄMSTÄLLDHET

När vi diskuterar de övergripande målen riskerar vi att 
fastna i problematik kring begreppsdefi nitioner och 
i synen på vilket tillvägagångssätt som är bäst lämpat 
för den specifi ka regionen i fråga. Bryter vi däremot 
ner målen på delmålsnivå ser det ut att vara aningen 
enklare att komma någonvart. I förteckningen över 
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling handlar mål 
nummer 5 om jämställdhet. I målet står bland annat att: 
»Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för 
hållbar och fredlig utveckling.« 

»Synen på mannens respektive 
kvinnans roll löper genom alla 

lager – från den förväntade rollen 
i hemmet till vilken plats kvinnor 

har rätt att ta i samhället.«

Synen på mannens respektive kvinnans roll löper genom 
alla lager – från den förväntade rollen i hemmet till 
vilken plats kvinnor har rätt att ta i samhället. Ser vi till 
IKFF:s arbete kring att betona vikten av kvinnors roll i 
fredsprocesser är det något som tydligt ligger under mål 
5 i och med att ett av delmålen lyder: »Tillförsäkra kvin-
nor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till 
ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomis-
ka och off entliga livet.« 

Eft ersom målet innefattar många delar av IKFF:s 
arbete kan det förhoppningsvis leda till att möjligheterna 
till att utöva påtryckning på stater som inte lever upp 
till detta ökar, något vi också nämnt tidigare (se sid 6). 
För den som är intresserad går det att läsa mer om hur 
regeringens arbete med de här frågorna rent prak-
tiskt kan gå till i Sveriges nationella handlingsplan för 
genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 
kvinnor, fred och säkerhet (från 2016). —

HÅLLBAR UTVECKLING

VAD ÄR HÅLLBAR 
UTVECKLING?

Med historiens hjälp inser vi att den västcentrerade 
synen på vad utveckling egentligen är tål att prob-
lematiseras. Hur står det då till med begreppet hållbar 
utveckling, som i relation till FN:s globala mål är det 
mest centrala? 

Den vanligaste defi nitionen av hållbar utveckling 
återfi nns i Brundtlandrapporten, som utarbetades av 
FN:s Världskommission för miljö och utveckling 1987 
under ordförandeskap av Gro Harlem Brundtland, och 
lyder: »En hållbar utveckling är en utveckling som till-
fredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.« 

När rapporten kom var det främst begreppets vaghet 
som blev föremål för diskussioner. Enligt vissa var den 
vida defi nitionen positiv eft ersom det innebar att fl er 
kunde ansluta sig till arbetet. Samtidigt ansåg andra 
att vagheten skulle göra det svårt att dra upp tydliga, 
gemensamma riktlinjer. Än idag uppstår problem när 
diskussionen tenderar att fastna kring vad som är håll-
bart eller inte. Vissa anser att en hållbar utveckling per 
defi nition innebär att vi måste lägga om hela vårt sys-
tem. Det vill säga, vi kan inte fortsätta med vår strävan 
eft er ständig tillväxt och den hysteriska masskonsum-
tionen eft ersom det innebär en alltför stor belastning på 
miljön och jordens resurser. Andra håller inte med eft er-
som de anser att själva meningen med hållbar utveckling 
är att vi ska kunna fortsätta med dagens kapitalistiska 
system, bara att vi ska göra det på ett mer hållbart sätt. 

Det vi kan konstatera är att vi återigen hamnar i 
problemet med vad som egentligen är utveckling. Är det 
att följa den traditionella trappan eller är det att försöka 
se till olika regioners förutsättningar och inbördes 
beroendeställningar? Vi behöver säkerligen applicera ett 
mer dynamiskt arbete som kräver både tillförsikt och 
kunskap. Framför allt behöver vi i västvärlden vända 
blicken mot oss själva och granska vår egen livsstil. 
Kanske löser vi fl er problem genom att ta kraft igare tag 
mot masskonsumtionen istället för att fokusera på hur vi 
exempelvis ska få färre antal barn att födas i andra delar 
av världen. —
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till minne av  
lisa mathson 

text  kerstin grebäck och maria pilar reyes 

I början av 80-talet engagerade sig Lisa i den svenska sektionen av IKFF 
(Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet/Womens International 
League for Peace and Freedom) där hon var mycket aktiv livet ut. Hon blev bland 
annat ordförande i Stockholmskretsen och även ordförande för den svenska 
sektionen. Inom ramen för IKFF:s verksamhet jobbade Lisa aktivt och konkret 
för främjande av fred mellan Israel och Palestina, stöd till flyktingar i Sverige 
och utomlands, mot vapenindustrin och militarism och för kvinnors mänskliga 
rättigheter. Hennes klokhet, klarsyn och mod tillsammans med hennes långa och 
breda internationella erfarenhet var ett ovärderligt bidrag till IKFF:s utveckling 
som organisation och som en samhällsaktör som kan påverka. 

Lisa agerade självmant mentor till flera generationer kvinnor som engagerade 
sig i dessa frågor. Lisa var fri från sentimentalitet. Hennes engagemang och 
medkänsla bottnade i en orubblig tro på att fred är möjligt och på människors 
förmåga att ta makten över sina liv. I början av 90-talet engagerade sig Lisa i 
bildandet av Stiftelsen Kvinna till Kvinna. Hon var aldrig intresserad av särskilda 
positioner eller att framhäva sig själv utan var en hängiven gräsrotsarbetare som 
inte drog sig för att under flera år gå med bössan i handen bland folksamlingar i 
Stockholm för att samla in pengar till Kvinna till Kvinnas grundfinansiering. —

aktuellt lokala kretsar

MOTALA MOTTAGARE AV 
DAGENS ROS 
Den 14 mars gick dagens ros i Motala 
Vadstena Tidning »...till IKFF Motala, 
som på internationella kvinnodagen 
anordnade en trevlig, tänkvärd och 
väldigt rolig eftermiddag med Renée 
Frangeur, Skatorna och Sissela Kyle«. 
Publikrekord med 162 personer. 
Sissela Kyle berättade om sin 
mamma Gunhild Kyle, Sveriges första 
professor i kvinnohistoria, och om 
»Fröken Frimans krig«. Motalakretsen 
har under våren en studiecirkel 
om NATO utifrån det material som 
kansliet skickat. Vidare hålls träffar 
utifrån skriften »Fred på jorden«.

GÖTEBORG MARSCHER
29 april och 14 maj

Den 29 april deltar Göteborgskretsen i 
Climate March med Väcka för fred. 
Den 14 maj ordnar Väcka för fred en 
egen fredsmarsch med IKFF Göteborg 
och Fredsam som arrangörer.

VÄXJÖ NAMNINSAMLING 
& RESA
Under våren kommer Växjökretsen 
samla in namn mot ett svenskt NATO-
medlemskap. De planerar även en resa 
till Ellen Keys Strand vid Vättern under 
senvåren. Intresserad av att följa med? 
Ring Annika Karlsson Ströberg på  
070-5227256.

UPPSALA 
DISKUSSIONSKVÄLL 
20 april 18:15–20:00, Sensus.

Med IKFF:s Manifest som grund 
diskuterar Uppsalakretsen. 

MANIFESTATIONER 
Torsdagar 17:00–18:00 utanför Stadsbiblioteket. 

Under våren hålls torsdags-
manifestationer i samverkan med 
Kvinnor för Fred, med namninsamling 
för en lag mot kärnvapen på svensk 
mark.  

FIRANDE 
5 juni, Valö, Österbybruk. 

Ingegerd »heliga Anna av Novgorod« 
Olofsdotter, den första kvinnan i 
Sverige som skapade fred, firas. 
Samverkan med Swe Q, Gröna kvinnor 
och Östersjöfred.

UPPMUNTRAN
svensk text: per olov enquist och caj lundgren, 1972.
tysk originaltext: wolf biermann (»ermutigung«), 1968

Nej, låt dig ej förhårdna
i denna hårda tid.
Dom alltför hårda brister,
dom alltför styva mister
sin vassa udd därvid.

Nej, låt dig ej förbittras
i denna bittra tid,
för grämelsen den bygger
ett galler runt omkring dig,
och makten klarar sig.

Nej, låt dig ej förskräckas
i denna skräckens tid.
Dom hoppas ju på detta,
att innan kampen börjat,
vi gett oss utan strid.

Nej, låt dig ej förbrukas,
men bruka väl din tid.
Nej, låt dig aldrig kuvas,
du stöder oss, vi stöder dig,
vi ger varandra liv.

Vi låter oss ej tystas
i denna tysta tid,
en dag ska marken grönska,
då står vi alla starka,
då är den här vår tid.





BLI MEDLEM & PRENUMERERA
Som medlem i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet 

får du tidningen »Fred & frihet« hem i brevlådan 3 ggr/år. 
Besök vår hemsida www.ikff.se för att bli medlem redan idag. 

Agenda 2030
»Låt oss värdera vårt välstånd utifrån vad 
vi har kvar på jorden, i stället för i termer 

av hur snabbt vi plundrar den. Låt oss 
minska energislukande aktiviteter för att i 
stället utöva sådana som sätter ett lättare 
fotavtryck: Förundran. Kärlek, vänskap. 
Konst, musik, hantverk. Det är det som 

ett ›ekologiskt tänk‹ handlar om. Inte om 
att skaffa en elbil eller köpa fairtrade-

choklad. Den mest ekologiska tröjan är 
den oköpta tröjan. Den mest miljövänliga 
resan är den inre resan, vad SJ än påstår.«

ur boken »gratislunchen« av therese uddenfeldt. 


