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Hur arbetar Lions för en mer hållbar värld?

Jan Eksvärd, Lions Knivsta
Miljökoordinator MD 101 
jan.eksvard@inacre.se
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Klimatet ändras…
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Hållbar utveckling har tre delar: miljömässig, 
social och ekonomisk hållbar

Lions har som miljömedveten 
hjälporganisation sin tyngdpunkt 
på social hållbarhet, det vill säga:
hälsa, välfärd, bildning och goda 
relationer mellan människor

Diabetes              Miljö Hunger Syn Barncancer

Ekonomi

MiljöSocialt
.
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Lions verkar inom minst 11 av FNs 17 mål för hållbar utveckling

Hållbar utveckling:
Ekologiska faktorer
Sociala faktorer
Ekonomiska faktorer

Agenda 2030

I Sverige:
Målen 12 och 13
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Utsläpp från  konsumtion i Sverige 2017, CO2e. Fördelat i % mellan 
olika aktiviteter. Totalt 89 miljoner ton på ca 10 miljoner personer. 
Dvs ca 9 ton koldioxidekvivalenter per person och år. 

Naturvårdsverket, 2020

Mat                     1,4

Växthusgaser från konsumtion i Sverige 2020 fördelat i % mellan 
olika aktiviteter. Totalt 89 miljoner ton CO2 - e på 10 milj. personer. 
Dvs ca 9 ton CO2-e, koldioxidekvivalenter/person.
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Fler utmaningar hotar människors välfärd

De miljöutmaningar som forskare 
identifierat för Jordens hav och natur 
riskerar tillgången på mat och vatten och 
därmed många människors välfärd.

250 000 – 1 200 000 personer kan 
behöva lämna sin hembygd 2050.

Ändrat klimat är det största hotet.
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Därför behöver Lions som hjälporganisation 
arbeta för att:

Minska risken för storskaliga förändringar av 
klimat och natur.

Göra det möjligt för människor att bo kvar i 
sina hemtrakter.
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Vad har vi rådighet över?

Vi ser över miljöpåverkan från våra 
möten, resor, aktiviteter och projekt

När det gäller t.ex.:
Att minska utsläpp av växthusgaser,
sortera avfall, välja svensk mat och 
kranvatten.
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Lista på miljöaspekter i klubbens/zonens verksamhet

Klubbens drift Miljöaspekt Åtgärd
Resor till möten fossila drivmedel/CO2 el, bio, tåg, cykel
Mat antibiotika, klimatutsläpp, svinn svenskt, kranvatten
Lokalens uppvärmning   eldningsolja/CO2 bioenergi
Saker håller länge
Avfall sorteras
Klubbens aktiviteter
Resor
Mat
Boende
Saker
Avfall
Klubbens större projekt
Resor
Mat 
Energi
Saker
Avfall
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Många klubbar har miljöaktiviteter i Sverige

Driver loppis och second hand
Plockar skräp, plockar burkar
Samlar in granar efter jul
Tillverkar insektshotell
Delar ut miljöstipendier

Vi utser Sveriges Lions Miljöpris
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Internationellt driver Lions MD 101 projekt för 
rent vatten:
Varje dag dör 800 barn på grund av dåligt eller inget vatten

Water Means Life i Somalia och     
Lions Rent vatten i Tanzania

Bidraget från Lions i Sverige går direkt till åtgärden utan 
onödiga mellanhänder, utan korruption.
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Katastrofberedskap

Katastrofhjälp
Humanitär hjälp

Vid behov finns Lions tält och möjlighet att snabbt 
skicka pengar till de lokala klubbarna

https://www.lionsclubs.org/sv/give-our-focus-areas/disaster-relief
https://www.lionsclubs.org/sv/give-our-focus-areas/humanitarian
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Välkommen med frågor!

Tack!

Lions för en mer hållbar värld


