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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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Fyra globala rekordnivåer 2021: 

IPCC:
Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären
Havsnivåhöjningen
Uppvärmningen
Försurningen av haven 

De senaste sju åren är de varmaste hittills i 
världen + 1,1 grader
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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

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, 2022

Mat                     1,4

Växthusgaser från konsumtion i Sverige 2020 fördelat i % mellan 
olika aktiviteter. Totalt 93 miljoner ton CO2 - e på 10 milj. personer. 
Dvs ca 9 ton CO2-e, koldioxidekvivalenter/person.

Svenskt mål:
Netto noll 2045
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Lions hjälper miljömedvetet
Rent va(en knyter ihop klima2rågan med socialt hållbar utveckling

Lions: 
Minskar vår egen miljöpåverkan

Digitala möten, minskar bilåkandet

Genomför miljöakAviteter
Second hand och annan återvinning

Delar ut Lions Sveriges miljöpris
Helgeåns vänner, Plockhugget AB 

Gör det möjligt för över 100 000 människor
a( bo kvar trots ändrat klimat
genom a( borra eGer rent va(en

Somalia, Tanzania 

DIABETES                        MILJÖ HUNGER                            SYN                         BARNCANCER 
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Tabell 4. Utsläpp av CO2 från Lions adm resor 
inrikes på MD-nivå 2011-2012, 2018-2019 och 
2019-2020 räknat med well to wheel, kg CO2.  

År\Färdmedel Flyg Tåg Bil Summa
2019-2020 4 914 370       9 800 14 184
2018-2019 8 028 680    19 200 27 908
2011-2012 10 927         430    22 200 33 557

Digitalt deltagande överlägset minst utsläpp
Tåg < 5% av fossila transporters utsläpp
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Skillnad i miljöpåverkan?

Tåg jämfört med fossil-flyg och -bil          < 5 %
Digitalt möte jämfört med resa  < 0,1 %
Kranmärkt jämfört med flaskvatten < 0,3 %
Återanvända eller låna prylar ”Ingen” påverkan
Återvunnet material jämfört med nytt ca 50 %
Svensk mat jämfört med import < 0-50 %
Mobilåtervinning 

avfall för varje ny mobil 86 kg
utsläpp vid tillverkning 110 kg CO2e
återvunnen mobil halverar utsläpp
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Svar på miljöenkäten 2021-2022

2020-2021 23 %  (118)
2021-2022 29 %  ( 91)

Procent av 
samtliga svar % svar/distrikt

M   25 %
N 12 %
O 37 %
S 19 %
V 29 %
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Klubbmöten

Svenska råvaror  53 % Kranvatten 89 %

Sorterar avfall      79 %          Engångsplast    8 
%
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Digitala lösningar?
2021 ja 54 %
2022   ja    67 %

Metod 2020-2021 2021-2022
Mail + telefon 16 9
Hangout 2 0
Facetime 3 1
Zoom 12 17
Messenger 2 0
Teams 12 16
Go to meeting 2 0
Google meet 4 2
Skype 6 2
Enbart telefon 7 2
Jit 1
Hybrid (fysiskt + digitalt) 2
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Miljöaktiviteter
Aktivitet, genomförd+planerad 2021 2022

Någon form av loppis 9 13
Insamling av granar 7 ?8
Annat återbruk 10 9
Glasögon-insamling större antal klubbar
Holkar /fågel, insekter 3
Miljöstipendium 3
Vatten på olika sätt 7
Tipspromenad 2
Världsmiljödagen 4 +

Samarbetar med
Skolor 7 klubbar
Andra organisationer, kommuner mm 10 klubbar

Idag
28 % ja

Planeras
19+12 %
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Varför är Vatten Lions miljötema ?

Vatten är en blå tråd som binder samman hela Agenda 2030

Ändrat klimat innebär att utmaningarna runt vatten kommer att öka.

Vatten är grundläggande för att stoppa hunger och ha en god hälsa.

Om 30 år antar UNESCO att fem miljarder människor kommer att ha brist på vatten 
minst en månad om året. 

På Afrikas horn kan minst 25 miljoner människor drabbas. Efter tre regnperioder i 
rad utan i princip någon nederbörd, står regionen inför den värsta torkan sedan 
1981.

I Somalia riskerar nästan 50 procent av befolkningen (11 miljoner människor) att 
drabbas av akut livsmedelsbrist.

1,4 miljoner människor kan att tvingas flytta på grund av torkan.
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Internationellt driver Lions Sverige projekt för 
rent vatten:
Lions projekt Water Means Life har hittills borrat två håll som ger 30 000 
människor och deras boskap vatten och satsar nu på ett tredje som ska ge 
ytterligare 12 000 - 15 000 människor och deras djur en trygg 
vattentillgång, så att de kan stanna i sitt hemområde.

Water Means Life i Somalia    
Lions Rent vatten i Tanzania
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Katastrofberedskap  

Katastrofhjälp
Humanitär hjälp

Vid behov finns Lions tält och möjlighet att snabbt 
skicka pengar till de lokala klubbarna.
Bidrar till att kunna vara kvar i sitt hemområde.

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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Världsmiljödagen
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Förslag på att utveckla aktiviteter
Material finns på lions.se under miljöfliken 

Tipspromenad om vatten o miljö. 

Tävling för elever i mellanstadiet ”Inget vatten, Inget liv”. 

Kranmärka klubben. Välja kranvatten 
framför flaska eller burk

Bygga insektshotell eller fågelholkar. 

Andra lokala, nationella eller internationella aktiviteter eller 
projekt. Det är valfritt för klubben. Många klubbar har redan 
miljöaktiviteter.
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Världsmiljödagen 5 juni

Lions Sverige Pressmeddelande
Debattartikel
Miljöpriset

Målet är att samla in 100 kr/medlem till Water Means
Life.

Vilka aktiviteter klubben gör och när de görs är inte det 
viktiga. Det viktiga är att medel skickas in så att 
borrprojekten kan genomföras. Naturligtvis bra om det är 
en miljöaktivitet och om fler medlemmar kan värvas till 
Lions.
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Sveriges Lions Miljöpris 2022

Helgeåns vänner och 
Fredrik Isaksson

Plockhugget AB
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Klimatpåverkan från engångs kaffemuggar

Papper har lägst påverkan. Plast ca 4 ggr 
mer.  Lägre med återvinning. 

För en pappersmugg med kaffe och mjölk 
svarar innehållet för 96 % av klimatpåverkan.

Porslin har lägre påverkan - efter 350 ggr.

För porslinsmuggen ger diskningen 90 % av 
klimatpåverkan.
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Det är slående hur svårt det är 
att göra mycket.
Men också hur lätt det är att 
göra något.

Anna Alexandersson, analytiker 
på Miljö och Utveckling

Nu behöver många göra lite mer
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Välkommen med frågor!

Tack!

Lions för en mer hållbar värld
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Lions Sveriges Miljöpolicy
Lions Sverige är en miljömedveten hjälporganisation. 

Miljö och hållbar utveckling är en nyckel för fortsatt välfärd 
för alla människor. 

Varmare och torrare klimat riskerar att minska tillgången 
på vatten. 

Att verka för att människor har rent vatten knyter ihop 
klimatfrågan med socialt hållbar utveckling och är viktigt i 
alla länder.

Diabetes              Miljö Hunger Syn Barncancer


