
 

 

PRESSMEDDELANDE  

 
                                            2021- xx-xx 

  
 

Xxxxx kommun är med i Earth Hour 2021 –

världens största klimatmanifestation 

Lördagen den 27 mars kl. 20.30-21.30 släcker vi för vår enda planet. Xxxxx 

kommun är en av över 200 av Sveriges kommuner som deltar i Earth Hour. 

Släckningen sänder en viktig signal för klimatet och den biologiska 

mångfalden. Var med du också!  

 

– Genom att vara med med i Earth Hour vill vi uppmuntra fler i kommunen att delta. Ju 

fler som är med desto större förändringar kan vi åstadkomma för en hållbar värld, säger 

Xxxxx Xxxxx, titel xxxxx kommunnamn Xxxxx. 

Förra året deltog 211 av Sveriges kommuner trots att den globala Covid-19 pandemin bröt 

ut strax innan och satte stopp för många fysiska event. Kommuner ställde snabbt om, 

visade på kreativitet och kunde genomföra lyckade Earth Hour arrangemang tillsammans 

med invånarna.  

I år kommer Xxxxx kommun tillsammans med samarbetspartners xxxxx att arrangera 

xxxxx eller göra xxxxx (till exempel tipspromenader med klimatfokus, ett online-event med 

lokala artister och våra skolor kommer att servera vegetarisk mat under själva Earth Hour-

veckan). Xxxxx kommer att släcka ner xxxxx byggnaden…. som en symbolisk handling 

lördagen den 27 mars mellan 20.30 och 21.30. 

– Vi har satsat på bra aktiviteter som går att genomföra trots den nuvarande situationen 

med pandemin. Som kommun är det viktigt att vi fortsätter att öka medvetenheten om 

klimatförändringarna och förlusten av den biologiska mångfalden och Earth Hour är en bra 

chans att fokusera på detta, säger Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx kommun.  

I samband med Earth Hour 2021 är en viktig del att alla kan vara med och göra stor 

skillnad för planeten genom små och stora förändringar i sin vardag. Årets tema för Earth 

Hour är därför ”Är du med? – släck för vår enda planet”. WWF Sverige har tagit fram 50 

konkreta förändringar för privatpersoner att anta, allt från att släcka på Earth Hour, till att 

sätta lock på kastrullen och återvinna de dolda batterierna. 



 

   

 

 

Eftersom kommunerna har en nyckelroll i klimat- och miljöarbetet finns det även 13 

kommunförändringar och Xxxx kommun antar (bland annat klimatsmart skolmat, fritt 

växande ängar och satsningar på fler laddstolpar. Länk finns nedan.)   

– Genom att många engagerar sig kan vi i kommunen sända en kraftfull signal, inte minst 

efter ett år med pandemi och under detta Supermiljöår då världens ledare ska fatta flera 

viktiga globala beslut runt ödesfrågor om klimatet och den biologiska mångfalden, säger 

Xxxxx Xxxxx. 

Utan fungerande natur och biologisk mångfald kollapsar matförsörjningen och ekonomin. 

Samtidigt har vi en pågående klimatkris i vars spår vi ser översvämningar, skyfall och 

skogsbränder. Under 2021 ska världens ledare fatta en rad globala beslut som kommer att 

peka ut riktningen för vår planets framtid och i bästa fall sätta kursen mot en hållbar 

utveckling. Tillsammans måste vi hitta en livsstil där vi lever hållbart – för människan, 

djuren och naturen.  

Läs mer på www.wwf.se/earthhour och på kommunens hemsida: Xxxxx 

Läs mer om de 50 förändringarna på 

https://www.wwf.se/ardumed/forandringar/ och om kommunförändringarna 

på https://www.wwf.se/earth-hour/kommunforandringar/  

 

För mer information, kontakta: Xxxxx, Xxxxx kommun e-post:Xxxxx eller Anna 

Almberg, Världsnaturfonden WWF epost: anna.almberg@wwf.se 

 

Fakta: 

 

Förra året, 2020, deltog 190 länder och territorier, vilket är rekordmånga. Av totalt 290 

deltog 211 av Sveriges kommuner (73%). Trots pandemin var det en ökning av antalet 

kommuner som arrangerar Earth Hour under hela helgen eller veckan – 62 kommuner. År 

2019 deltog 188 länder och 260 svenska kommuner (ca 90%) varav 44 kommuner drev 

Earth Hour under flera dagar. Så många som 36% av svenskarna antingen släckte eller 

deltog i annan Earth Hour-aktivitet och drygt 46% blev inspirerade att införa hållbara 

vanor i sin vardag under kampanjen år 2019. 

 

http://www.wwf.se/earthhour
https://www.wwf.se/ardumed/forandringar/
https://www.wwf.se/earth-hour/kommunforandringar/


 

   

 

 

Earth Hour startade år 2007 i Sydney på initiativ av WWF i Australien som ett sätt att 

uppmärksamma landets beslutsfattare kring klimatfrågan. Australien är ett land som redan 

tydligt märkt av klimatförändringarna, bland annat genom långvarig torka. Detta första 

Earth Hour resulterade i att över 2 miljoner Sydneybor och 2 000 företag släckte ljuset. 

Nyheten spreds över världen och nu släcker vi snart för femtonde gången. Att släcka ljuset 

är en symbolhandling för att visa att vi tar klimatfrågan och den minskade biologiska 

mångfalden på allvar och en aktivitet som människor kan utföra i alla länder, även där inte 

det är tillåtet att utföra klimatstrejker eller andra aktiviteter som upplevs ifrågasätta 

regimer. 

 


