
Vänd blad och få tips på hur du, ditt företag  
eller din kommun kan minska sin klimatpåverkan 
och jobba för ökad biologisk mångfald. 

Under Earth Hour samlas vi och agerar  
tillsammans – i en uppmaning till  
makthavarna att ta krafttag för vår planet.

 Earth Hour startade i Sydney 2007 på initiativ av WWF 
och har sedan dess vuxit från en symbolhandling till en världs
omspännande rörelse som engagerar miljontals människor, före
tag och städer. Idag är det världens största klimatmanifestation. 

2018 slog kampanjen nytt globalt rekord med 188 del
tagande länder och nästan 18 000 släckta ikonbyggnader. Även 
på hemmaplan slogs det rekord då hela 89 % av Sveriges kom
muner och 50 000 skolelever runt om i landet engagerade sig 
i manifestationen!

Nytt för i år är att temat inkluderar biologisk mångfald, 
den infrastruktur som bär upp jordens liv. När klimatföränd
ringarna håller på att accelerera och den biologiska mång
falden fortsätter att minska måste vi fokusera på att prio
ritera och ta hand om vår planet. Vi måste vända dessa två 
kurvor! Att stoppa utrotningen av arter är en viktig del i att 
begränsa klimatförändringarna – och vice versa. Earth Hour 
syftar till att lyfta dessa livsviktiga frågor och göra en syn
lig markering till våra makthavare att vi måste ställa om för 
att klara att leva inom ramen för en planet! Vår koppling till 
jorden är otvetydig – planetens vinst är vår vinst. För vi hör 
ihop med planeten!

Tillsammans kan vi skapa enorm  förändring,  
så varför inte låta årets Earth Hour bli  
startskottet för ett mer planetvänligt liv?

 Värdet av de tjänster vi får från naturen uppgår till om
kring 125 tusen miljarder dollar årligen (WWF Living Planet 
Report 2018). Men naturen kan bara fortsätta att ge oss livsnöd
vändigheter om vi samspelar med den. Klimat förändringar 
och förlust av biologisk mångfald riskerar att underminera 
naturen och mångfalden som gjort människans fantastiska 
utveckling möjlig och som är basen för vår framtida överlev
nad. Tillsammans måste vi se till att ändra på dessa negativa 
kurvor – för vår och planetens skull.

Det fina är att vi har alla möjligheter att ställa om och mins
ka vår egen påverkan samtidigt som vi sparar pengar och får 
positiva klimatvinster! Det går faktiskt! Genom att förändra 
våra vanor kan vi förbättra livsvillkoren för både oss själva och 
människor i andra delar av världen. Vänd blad och få tips på 
hur du, ditt företag eller din kommun kan minska sin klimat
påverkan och jobba för ökad biologisk mångfald . 

EARTH HOUR  
FÖR DU OCH NATUREN HÖR IHOP

VÄRLDENS STÖRSTA 
KLIMATMANIFESTATION!

EN FÖRÄNDRING  
VI ALLA TJÄNAR PÅ



  I KOMMUNEN
Som kommun har ni en nyckelroll och fantastisk möjlighet att 
påverka både medborgare och företag i kommunen att ställa om 
till ett mer planetsmart liv. Bjud in till samtal och  inspirera till 
samarbete som miljöutmaningar,  gemensamma före läsningar, 
utställningar och evenemang.

3 TIPS:
 Tävling, ”Kommunens Goda Gärning-pris”– 

 uppmärksamma kommunens klimathjältar
 Klimatutställning i stadshuset och biblioteken. Här finns  

ett gyllene tillfälle att ta hjälp av kommunens skolor och 
uppmuntra dem till att kreera inom konst och musik. 

 Engagera lokala butiker till att göra en display med  
Earth Hour-tema samt uppmuntra restauranger att delta.

 Tävla i lag mellan olika avdelningar eller varför inte  mellan 
olika kommuner med hjälp av appen Deedster.  Svara 
på  frågor och gör goda ”deeds” som lär dig att bli mer 
 klimatsmart och minska din CO2-påverkan. Läs mer  nedan!

  PÅ FÖRETAGET 
Att företag ska vara en positiv och drivande kraft i kampen 
för hållbar utveckling tycker vi är självklart. Se till att släcka 
ner och sprida budskapet på kontoret, till leverantörer och till 
samarbetspartners. 

3 TIPS:
 Skapa ett delningsforum på kontoret, där ni kan dela  

allt från verktyg till bilar. 
 Sätt upp miljö- och klimatmål på kontoret
 Anordna en klimatsmart fredagsfika med föreläsning  

och workshop.
 Även företag kan tävla i lag mellan olika avdelningar med 

hjälp av appen Deedster. Svara på frågor och gör goda 
”deeds” som lär dig att bli mer klimatsmart och minska  
din CO2-påverkan. Läs mer nedan!

 EARTH HOUR HELA VECKAN
Tanken med Earth Hour är dels att skicka en signal till  världens 
politiker, investerare, näringsliv och andra makthavare om 
att ta klimatförändringarna på allvar. Men också att  inspirera 
till klimatsmarta vanor i vardagen samt att vända på den 
nedåtgående kurvan av biologisk mångfald. Varför inte ägna 
hela veckan inför Earth Hour åt planeten? Sätt ihop ert egna 
 program för hela veckan! 

EXEMPEL: 
Anordna paneldiskussioner, föreläsningar på ämnet, en vege-
tarisk vecka i skolorna, eldshow/fackeltåg på torget, trendspa-
ning med tema hållbarhet, återbruksverkstad, restfest på svinn 
från lokala livsmedelsbutiker, filmvisning som lyfter klimat och 
biologisk mångfald och mingel.

 ELLER HELA HELGEN
En vecka kan tyckas långt, men varför inte se till att hela Earth 
Hourhelgen går i planetens tecken. Samarbeta kommun, sko
lor och företag emellan och ordna en festival eller mässa som 
lyfter manifestationens budskap och mål, att begränsa klimat
förändringarna till max 1,5 grader och skapa medvetenhet om 
förlusten av biologisk mångfald. 

Den kan innehålla allt från en utställning, klädbytardag, lop
pis, debatter och diskussioner till liveframträdanden. Under tim
men är ett fackeltåg en vacker uppmaning till att släcka ner. Så 
även en stämningsfull akustisk konsert i en  kyrka till tända ljus.

  KLIMATTÄVLA MED  
 DINA KOLLEGOR I APPEN DEEDSTER
Vill du testa dina kunskaper om klimat och minska ditt koldi
oxidavtryck? Vill du se hur enkelt det är att skaffa mer klimat
smarta vanor? 

Då ska du och dina kollegor anta utmaningen via WWFs 
samarbete med Deedster, en tävling som ökar era håll  bar hets 
kunskaper samtidigt som ni ser hur ni kan sänka ert klimat 
av tryck. Vi planterar träd på Borneo åt vinnande lag/företag/
kommun. Tävlingen  pågår mellan 16 och 31 mars.

Svara på frågor och gör uppdrag (deeds) genom en  digital 
 bana tillsammans med dina lagkamrater. Följ era framsteg och 
ert minskade klimatavtryck  live i  appen och jämför dig med 
 andra tävlande under veckorna innan Earth Hour. 

Det skulle krävas fyra jordklot om  alla levde som vi gör i 
Sverige, det är dags att börja ta ansvar för 
 våra  klimatutsläpp. Utmana  kollegorna 
och agera för  planeten – mesta  klimat nytta 
vinner!

ÄR DITT FÖRETAG 
 INTRESSERADE AV ATT DELTA? 

Kontakta ulrika.lundstedt@wwf.se  
för mer  information eller gå in på  

wwf.se/earthhour och anmäl  
dig och ditt lag direkt.

MER TIPS: wwf.se/earthhour

Alla val vi gör i vardagen påverkar klimatet och  
naturen. Det handlar om hur vi reser, hur vi 
 konsumerar, hur vi äter och ja, hur vi lever generellt.  
Att minimera  flygresorna och utnyttja digitala 
 alternativ för möten, välja miljömärkt el och LED 
lampor, minska  vattenanvändningen och äta mer  
vegetariskt till lunch och middag är enkla saker vi 
kan göra för att minska utsläppen. De  hjälper  
– alla bäckar små! 

GÖR ETT VAL FÖR  
PLANETEN, VARJE DAG! 


