
Hjälp oss rädda 
lunchmackan
Tonfisken i din sandwich behöver hjälp. Den och många andra arter är 
överfiskade och drivs mot utrotningens rand. Vi på WWF har varit med 
och grundat Marine Stewardship Council som certifierar hållbart fiske. 
Så titta efter MSC-märket när du köper fisk och skaldjur och ta hjälp av 
vår Fiskguide som du kan ladda ner på wwf.se
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Hjälp oss  
rädda datorn
Din laptop behöver hjälp. De flesta bärbara datorer i världen tillverkas 
kring Yangtzefloden i Kina. Men efterfrågan tär hårt på naturtillgångarna. 
Tillsammans med myndigheterna har vi därför tagit fram en plan som  
gör att både naturen, jättepandan och regionens 480 miljoner invånare 
kan leva och utvecklas. Ta fram datorn och läs mer på wwf.se
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Hjälp oss rädda 
köksmöblerna
Har du ett hållbart köksbord? Det står säkert stadigt, men är det tillverkat av träd som 
avverkats på ett hållbart sätt? FSC-märkningen hittar du på möbler och på en mängd 
andra produkter som framställts med hänsyn till skogens fortlevnad. WWF var med 
och startade Forest Stewardship Council som både värnar om skogen och om de 
människor som är beroende av vad den kan ge. Sätt dig i köket och läs mer på wwf.se
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Hjälp oss rädda 
dina grannar
Du och dina grannar har problem. Balansen mellan människor och natur rubbas när sam-
hället inte fungerar som det ska och när arter hotas av utrotning. WWF driver och deltar i 
flera projekt som gör det möjligt för människor att leva i harmoni med naturen. Vi tar fram 
praktiska lösningar som gör att du och dina grannar jorden runt både kan bevara, och leva 
av, naturen som omger er. Hjälp oss fortsätta hitta nya lösningar på wwf.se
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Hjälp oss  
rädda kylskåpet
Din kyl behöver hjälp. Mycket av energin den använder producerar avfall, 
förstör atmosfären och förändrar klimatet. Men det går att ändra på. Vi 
jobbar världen runt för att myndigheter, företag och invånare ska kunna 
välja bättre energilösningar. Du kan också hjälpa till genom de val du 
gör. Se vilka alternativ som finns på wwf.se
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Hjälp oss rädda 
läppstiftet
Ditt favoritläppstift innehåller den mångsidiga palmoljan. Precis som hälften av 
varorna i livsmedelsaffären, t ex kakor, glass och tvål. Men palmolja framställs ofta 
på bekostnad av de tropiska skogarna och dess djurliv. Istället för att be dig sluta 
använda de här produkterna jobbar vi för att göra dem mer miljövänliga. Om alla 
producenter, återförsäljare och konsumenter kräver certifierad, hållbar, palmolja 
kommer vi både kunna äta kakan och ha läppstiftet kvar. Läs mer på wwf.se
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Hjälp oss  
rädda T-shirten

Din snygga T-shirt behöver hjälp. Bomullen den är gjord av kräver tusentals liter vatten 
för att växa. Vi hjälper jordbrukare att odla törstiga växter som bomull, ris och socker-
rör på ett sätt som förbrukar mindre vatten. Vi hjälper också marknaden att förstå hur 
mycket vatten deras råmaterial och produkter använder – så att de kan vara mer 
skonsamma mot miljön och ändå gå med vinst. Se hur allt hänger ihop på wwf.se 
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Hjälp oss rädda 
de starkaste
Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga 
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att 
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den 
avancerade tjuvjakten arbetar vi med myndigheter för att både skärpa lagarna och få 
dem att tillämpas. Vi jobbar också för att efterfrågan på olagliga produkter ska minska. 
Se vad du själv kan göra för att rädda de jagade djuren på wwf.se
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Hjälp oss rädda 
de starkaste
Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga 
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Hjälp oss rädda 
de starkaste
Djurrikets kungar och drottningar behöver hjälp. Trots att de är både starka och listiga 
har de ingen chans emot ett skarpladdat gevär. I femtio år har vi arbetat med att 
förhindra dödandet i skyddade områden runt om i världen. För att sätta stopp för den 
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Se vad du själv kan göra för att rädda de jagade djuren på wwf.se

S
ilverback W

estern low
land gorilla. ©

 N
atureP

L.com
 / T.J. R

ich / W
W

F


