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#EARTHHOUR 

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

Just nu kan frågor som rör klimat och miljö kännas långt 
borta på grund av den svåra situation som råder för miljontals 
människor i vår närhet. 2007 startade Earth Hour som en  
solidarisk manifestation för att skicka makthavare en tydlig 
signal att agera – för klimatet och vår planet. I år vill vi 
uppmuntra alla till att släcka lampan för att visa att vi står 
eniga i viljan om att skapa en bättre värld. Earth Hour 
engagerar miljontals människor, företag och städer. Idag är 
det världens största klimatmanifestation. 2021 slog kampan-
jen nytt globalt rekord med 192 deltagande länder och gav 
över 3 miljarder intryck på sociala medier och över en miljard 
människor släckte världen över. Som en symbolisk handling 
släcktes också över 100 ikonbyggnader, bland annat Sydney 
Opera Hus, De Kungliga Slotten i Sverige, Gröna Lund, 
Eiffeltornet och Kolosseum i Rom. Totalt deltog 80% av 
Sveriges kommuner och tusentals skolelever runt om i landet 
engagerade sig i manifestationen! I år fortsätter vi lyfta den 
biologiska mångfalden och i Sverige sätter vi särskilt fokus på 
riksdagsvalet 2022. Särskilt när det gäller klimatfårorna och 
de om biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden är den 
infrastruktur som bär upp jordens liv och det är viktigt att 
politiker prioriterar även dessa frågor.  När klimatförändring-
arna håller på att accelerera och den biologiska mångfalden 
fortsätter att minska måste vi fokusera på att prioritera 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 synlig 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. Släck för vår enda planet! ”

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  
omkring 125 tusen miljarder dollar årligen (WWF Living 
Planet Report 2018). Men naturen kan bara fortsätta  
att ge oss livsnödvändig heter om vi samspelar med den. 
Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald riskerar 
att underminera naturen och mångfalden som gjort människ-
ans fantastiska utveckling  möjlig och som är basen för vår 
framtida överlevnad. 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 minska 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.



 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. Sätt upp tipspromenader med 
klimatfokus, arrangera ett online-event med lokala artister 
och servera planetsmart mat på kommunens skolor under  
själva Earth Hour-veckan. 

TRE TIPS: 
	 Det	finns	många	sätt	att	engagera	sig	utan	publika	evenemang.	
Få	tips	på	alternativa	aktiviteter	för	en	lyckad	Earth	Hour	2022	
www.wwf.se/earth-hour/kommuner/	

	 Anta	någon	av	WWFs	tolv	kommunutmaningar	och	genomför	
	konkreta	åtgärder	för	att	minska	utsläppen	av	växthusgaser	 
och	gynna	den	biologiska	mångfalden.	Varje	kommun	väljer	 
de		utmaningar	man	vill	anta	via	www.wwf.se/earth-hour/ 
kommunutmaningar/

	 Uppmuntra	kommuninvånarna	att	välja	någon	av	de	50	
	förändringar	som	WWF	har	tagit	fram	för	privatpersoner.	 
Genom	små	eller	stora	förändringar	kan	vi	alla	göra	något	 
för	vår	enda	planet.	www.wwf.se/ardumed	

  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. 

TRE TIPS: 
	 Det	finns	flera	sätt	för	företag	att	delta	i	Earth	Hour.	 
Läs	mer	och	anmäl	dig	här:	https://www.wwf.se/earth-hour/
foretag-och-	organisationer/	

MER TIPS: wwf.se/earthhour

JU FLER VI BLIR,  
DESTO SNABBARE  
GAR DET!
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 välja bort bilen på korta sträckor och utnyttja 
digitala alternativ för möten, välja miljö märkt el  
och LED-lampor, minska vatten användningen och 
äta mer vegetariskt till lunch och  middag är  
enkla saker vi kan göra för att minska  utsläppen.  
En  droppe  vatten räddar inte en torkad savann.  
Men flera  droppar bildar till slut ett regn.

	 Uppmana	kunder	och	personal	att	delta	i	Earth	Hour	och	 
berätta	om	syftet.	Sprid	budskap	och	kampanjmaterial	i	sociala	
medier	—	använd	#ärdumed	#earthour

	 Ditt	företag	kan	vara	med	och	göra	skillnad	genom	små	 
eller		stora	förändringar	för	klimatet,	den	biologiska	mångfalden	
och	cirkulär	ekonomi.	Ni	väljer	vilka	som	passar	just	er	via	 
https://www.wwf.se/ardumed/foretag/	

  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 
klimat smarta vanor i vardagen samt att vända på den nedåt-
gående kurvan av biologisk mångfald. Varför inte ägna hela 
 veckan inför Earth Hour åt planeten? Sätt ihop ert eget pro-
gram för  hela veckan! 

EXEMPEL: Arrangera	ett	online-event	med	lokala	musiker,	
	förinspela	intervjuer	på	temat	klimat	och	biologisk	mångfald,	anta	
små	och	stora	förändringar	och	utmana	varandra,	dela	ditt	engage-
mang	på	sociala	medier	med	hashtagen		#earthhour,	sätt	upp	tips-
promenader,	servera	planetsmart	mat.	Få	mer		inspiration	här:	 
www.wwf.se/earth-hour/earth-hour-alternativa-aktiviteter/	

  ELLER HELA HELGEN 
En vecka kan tyckas långt, men varför inte se till att hela Earth 
Hourhelgen går i planetens tecken. Samarbeta kommun,  skolor 
och företag emellan och ordna en digital workshop som lyf-
ter manifestationens budskap och mål, att begränsa klimat-
för ändringarna till max 1,5 grader och skapa medvetenhet om 
 förlusten av biologisk mångfald. 

Ett digitalt event kan innehålla allt från inspirerande 
 inbjudna gäster, debatter och diskussioner, stämningsfull 
 akustisk konsert med tända ljus till att visa kortversioner av 
David Attenboroughs Netflixserie Our Planet! . 

  I SKOLAN 
När vi engagerar barn och unga i miljöfrågan så skapar vi till-
sammans en ljusare framtid, därför har skolor en självklar del 
i Earth Hour. Aktivera eleverna i frågor om klimat och biolo-
gisk mångfald genom lärorika tipsrundor, ordflätor och myck-
et mer. 

TRE TIPS
	 Inför	Earth	Hour	passar	det	perfekt	att	engagera	eleverna.	 
Det	finns	gott	om	färdigt	inspirationsmaterial	att	tillgå.	Läs	mer	
och	anmäl	er	här://www.wwf.se/earth-hour/forskolor-och-skolor/	

	 Varför	kan	vi	inte	dricka	havsvatten?	Och	vad	är	skogen	bra	för?	
Den	finns	flera	spännande	och	lärorika	tipsrundor	och	ordflätor	
anpassade	för	barn	och	unga	i	alla	åldrar.	

	 WWF	har	även	lyft	fram	små	och	stora	förändringar	som	passar	
att	arbeta	med	i	skolan.	Använd	dessa	för	att	jobba	med	lärande	
för	hållbar	utveckling	och	engagera	er	för	vår	enda	planet	 
https://www.wwf.se/ardumed/skolor/	


