
HÅLLBAR UTVECKLING ENLIGT FN:S DEFINITION

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande

generationers möjligheter att tillgodose sina behov. /Brundtlandrapporten, 1987

SOCIAL DIMENSION

Samhälle fritt från våld, kunna känna sig trygg på gator och torg.

Ingen blir kränkt; kön, klass, etnicitet etc

Jämlikhet, lika lön för lika arbete, vare sig man är man eller kvinna, rik eller fattig.

Djurens rätt

Religionsfrihet

Mänskliga rättigheter: vatten, mat, utbildning, hus att bo i…
Yttrandefrihet

Främja socialt entreprenörskap

EKONOMISK DIMENSION

Fördelning mellan rika och fattiga med hjälp av skatter

Arbetslöshet - hur hög ska den vara?

Tillväxt utan att miljön äventyras

Konsumtion, hur konsumerar vi miljövänligt?

Glesbygd vs storstad, hur prioritera, städerna blir dyrare och trängre, eller?

Globalisering, miljön är en fråga för hela vårt jordklot. Hur ska vi gå tillväga?

EKOLOGISK DIMENSION

Kretsloppet, hur främja det? Kvicksilver från industrin hamnar i våra fiskevatten.

Livsstilar: resor, konsumtion, transport, nya kläder…
Ekologiska fotavtrycket: Hur mycket klarar miljön av att bli påfrestad?

Kalhygge i regnskogar - jordens lunga, förgiftat grundvatten vid färgning av kläder…

KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Klimatförändringarna är naturliga, men nu går det fortare

Medeltemperaturen ökar fortare än normalt.

Gaser - vattenånga, CO2, metangas ligger som en filt över jordklotet och skapar en miljö som gör att

vi kan leva här. Växthusgasen absorberar ⅔-delar av solens strålar.
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VAD KAN VI GÖRA?

Ej slänga mat - bäst före är en rekommendation.

Storhandla om du använder bil.

Grönsaker efter säsong

Ät vegetariskt en gång i veckan.

Ät svenskt kött, gärna frigående djur

Undvik juice som transporteras flera gånger och innehåller mest vatten.

Undvika flaskvatten

Undvika nötkött: Ät istället kyckling och gris.

Nöt: 14Kg CO2/kg kött och Kyckling: 1,4kg CO2/kg kött

Ät morötter, potatis, bönor, linser, broccoli, lök, europeiskt ris och potatis.

Ät inte: Nötkött, paprika och tigerräkor

Energi i hemmet

- Plattan på spisen lika stor som kastrullen och använd lock

- Vattenkokare istället för kastrull

- Låt ej vatten rinna

- Släck lampor och använd LED

- Använd energisparläge på disk-, och tvättmaskin. Köp nya vitvaror, fungerar bättre

- Laddare ska dras ur när de ej används

- Undvik standby läge i datorer etc - stäng av istället

- Vädra endast när elementet är avstängt.

SOPSORTERING

Kartong, papper, tidningar, plast, farligt, elektronik, glas, hushållssopor, kompost etc.

KONSUMTION

Allt blir billigare, vi köper mer och mer kläder tex.

Köp begagnat istället

Låna av varandra

Varför köpa “nyaste” mobilen?

Hellre laga än köpa nytt

Använd blocket för allt: bättre för miljö och plånbok.

DET DU GÖR PÅVERKAR MYCKET!

Uppgift

DET HÅLLBARA FÖRETAGANDET - VAD INNEBÄR DET FÖR DIG?

Skapa en grupp med max fyra kamrater och skriv ned 10 affärsidéer som är hållbara.
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