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Varför lyfter Lions miljöfrågan?

Skadad natur/miljö minskar människors möjlighet 
att överleva. 

Biologisk mångfald
Klimat
Vatten
Avfall

Hoten har blivit allt allvarligare
Riskerar för väldigt många fler migranter/flyktingar
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Ändrat klimat kommer att påverka fler människor

UNHCR :
2018: Ca 20 av 70 milj ”flyktingar” är klimat -
migranter

2050 flyr mellan 200 milj och 1 miljard av 
klimatskäl. Många kan aldrig återvända hem.

Orsaker?  
Översvämningar, värmeböljor, torka, vattenbrist, 
matbrist, bränder, höjd havsnivå, tornados
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Lions som en miljömedveten hjälporganisation 

LCI har för 2000 – talet miljö som ett av 5 
områden för aktiviteter

Finns i verksamhetsplanen
2017-2018 - 2019 

för Lions Sverige. Katastrofhjälp
Humanitära frågor

https://www.lionsclubs.org/sv/start-our-global-causes/environment

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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FNs 17 globala mål för hållbar utveckling till 2030
 

 

 

 

 
 
 

Länder, företag, 
organisationer,
myndigheter förhåller
sig till Agenda 2030

Hållbar utveckling:
Ekologiska faktorer
Sociala faktorer
Ekonomiska faktorer
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Lions verkar inom minst 11 av FNs 17 mål för hållbar 
utveckling (1).

Lions etik, syfte och uppgift visar att Lions 
arbetar inom målen: 
• Jämställdhet (5)
• Minskad ojämlikhet (10)
• Fredliga och inkluderande samhällen     (16)
• Genomförande och globalt partnerskap (17)
LCI:s globala ram för hjälp och 
insamlingsaktiviteter under 2000-talet:
Hungersnöd (2,  Ingen hunger) 
Hälsa och välbefinnande (3) med fokus på 
Diabetes, Barncancer, Syn
Miljö med exemplen

Vatten och sanitet  (6)
Minska utsläpp av koldioxid  (13)
Jordbruk  (2)
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I Sverige behöver vi en mer hållbar konsumtion och minska våra 
utsläpp av växthusgaser.     

Målen 12 och 13
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Ekologiskt fotavtryck mäts i globala hektar, gha/cap

Bevuxen yta som behövs 
för att ta upp koldioxid

Svensk 
livsstil 
behöver 4,1 
planeter

EUs livsstil 
behöver 2,8 
planeter 
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Vad är en cirkulär ekonomi ?
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Några exempel

Normalt står bilen still 95 % av tiden
30 % av den ätbara maten slängs
Ett par jeans ger 25 kg avfall
En smart mobil ger 86 kg avfall

Insamling av avfall är bra i Sverige:
40 % av matavfallet samlas in
69 % av förpackningsmaterial återvanns (55 %)
82 % av pantburkar (mål 90 %)
75 % av lantbruksplast återvinns (mål 30 %)
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Utsläpp från  konsumtion i Sverige 2015, CO2e. Fördelat i % mellan 
olika aktiviteter. Totalt 105 miljoner ton på ca 10 miljoner personer. 
Dvs ca 10 ton koldioxidekvivalenter per person och år. 
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Livsmedel Transporter Boende Shopping Gemensamt

Globalt mål: 
2 ton person 
och år 2050

Samhället gemensamt

Naturvårdsverket, 2016

Vad orsakar utsläpp av Växthusgaser ?

https://www.google.se/search?biw=1051&bih=461&tbm=isch&q=tecknade+bilar&sa=X&ved=0ahUKEwjU3Juk4djRAhUBlSwKHcoIBLIQhyYIHg
https://www.google.se/search?biw=1051&bih=461&tbm=isch&q=tecknade+bilar&sa=X&ved=0ahUKEwjU3Juk4djRAhUBlSwKHcoIBLIQhyYIHg
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqrYeZldrRAhWiNpoKHc_4BEsQjRwIBw&url=http://www.bags4fun.se/product/portmonna-skinn-rod-1000402&bvm=bv.144686652,d.bGs&psig=AFQjCNGU7AwX9EbPrbIcYliEQ5PwXyicrA&ust=1485326111739170
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqrYeZldrRAhWiNpoKHc_4BEsQjRwIBw&url=http://www.bags4fun.se/product/portmonna-skinn-rod-1000402&bvm=bv.144686652,d.bGs&psig=AFQjCNGU7AwX9EbPrbIcYliEQ5PwXyicrA&ust=1485326111739170

Diagram1
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Blad1

				Livsmedel		Transporter		Boende		Shopping		Gemensamt

				22		19		14		10		35

				Om du vill ändra storleken för diagrammets dataområde drar du i det nedre högra hörnet av området.
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Lions som miljömedveten hjälporganisation

Vi har satt miljö som ett prioriterat område

Vi delar ut miljöpriser och stipendier

Vi har en mängd miljöbra aktiviteter

Vi behöver också ha koll på vår miljöpåverkan
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Miljöpåverkan?

Vi skaffar oss kunskap om vår miljöpåverkan
från våra möten

våra aktiviteter
våra projekt

Tar reda på vad som är stort och smått.
Minskar det som är rimligt görbart.
Redovisar vad vi gjort eller valt att inte göra.
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Lista på miljöaspekter i klubbens/zonens/distriktets verksamhet

Klubbens drift Miljöaspekt Åtgärd
Resor till möten fossila drivmedel el, bio, tåg, cykel
Mat antibiotika, klimatutsläpp, svinn svenskt
Lokalens uppvärmning   eldningsolja bioenergi
Saker
Avfall
Klubbens aktiviteter
Resor
Mat
Boende
Saker
Avfall
Klubbens större projekt
Resor
Mat 
Energi
Saker
Avfall
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MD - miljökommitté

Beslutades av GR 2 den 26 aug 2018
MD - koordinator:

En samordnare och kommitté per distrikt.

Miljöplan per distrikt:
Inventera miljöpåverkan
Inventera miljöprojekt
Stipendier och diplom
Utbildning
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Vilka vann Lions miljöpriser 2019 och varför?

Lions Sverige: Peckas Naturodlingar
Greta Thunberg

Båda är föregångare och bidrar till utveckling av en mer hållbar livsstil

Distrikt 101a Vattenvårdsprojekt bl a
Urberggruppen Grenna Rädda Vättern, Rena botten – dykare plockar 
upp skrot, BSL (Baltic Sea Lions)

Distrikt 101s Hållbart byggande i Kivik
Starkt miljöansvar är utvecklat för energi/värme, vattenförbrukning och 
vattenrening mm. 
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Kom gärna med frågor och 
synpunkter?

Tack för att du lyssnat!
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