






DEL 5 - KÄNSLOR SOM DRIVKRAFT

 

HÖGL ÄSNING

Det var så klart jättekul och en stor lättnad att inte terminalen byggdes. Om det 
hade gjorts hade Sverige gjort sig ännu mer beroende av att importera fossilgas, 
fram till år 2060 och ännu längre. Men det var också en stor och glad nyhet för 
aktivister i andra delar av Europa och världen. Aktivister kämpar mot liknande 
byggen på många ställen i världen. Det ger förstås hopp och inspiration att se när 
någon lyckas med ett så svårt uppdrag som det här. 

Olivia berättar att hon var arg en del både under kampanjen och efteråt. Varför 
ska en grupp frivilliga aktivister behöva lägga tusentals timmar av sina liv, utan 
lön, för att göra det jobb som politikerna egentligen borde ha gjort för länge sedan? 

Men hon var också väldigt glad. Det går inte att drivas av ilska hur länge som 
helst. Det som gav gruppen drivkraft var att vi hade kul med varandra. Vi använde 
verktyg som vi ville göra och som kändes meningsfulla.
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DISKUSSION MED ALL A

Vad tänker du om att drivas av ilska, som Olivia gjorde ibland? Och av att 
ha kul?

Vilka av dina ekokänslor* tror du skulle kunna fungera som bra drivkrafter?

*Ekokänslor är alla de känslor som uppkommer i relation 
till de ekologiska kriserna. De kan vara både obehagliga 
och behagliga, konstruktiva och destruktiva. Exempel på 
ekokänslor är oro, skräck, frustration, raseri, ny�kenhet, 
stolthet, skuld, sorg, medkänsla, gemenskap.

VERKTYGSLISTA N

Arbeta en och en. Ringa in från listan med verktyg för påverkan: vilka verk-
tyg skulle du tycka var roliga jobba med? 

Skulle några göra dig obekväm eller rädd?

Vilka tror du skulle kunna väcka känslor hos de som betraktade kampanjen?



SLUTDISKUSSION -  EN EGEN KAMPANJ

DISKUSSION MED ALL A:  VERKTYG SOM PASSAR ER

Finns det någon kampanj eller organisation som den här gruppen skulle 
vilja jobba med? 

Det kan vara ett verkligt exempel eller något ni hittar på nu för att öva.

Vilka verktyg skulle du tycka känns roliga och lämpliga att använda i den 
kampanjen? 

Till gruppledaren: 

I denna slutdiskussion handlar det om att leda samtalet kring vilka verktyg grup-
pen hade tyckt vara roliga att testa samt vilka kampanjer de själva hade velat vara 
delaktiga i eller hitta på. Hjälp gruppen att komma på en påhittad eller verklig 
kampanj där de ska få fundera över vilka verktyg som passar bra och mindre bra. 
Låt dem gärna bli kreativa och specifika! 

Låt deltagarna titta på listan och skriva ner vilka verktyg de själva gillar. Prata 
därefter om det. Ringa in de mest populära verktygen för gruppen i din egen lista. 

Exempel på kampanjer: 

 Övertala ett klädföretag att ha mer miljövänlig klädtillverkning och   
 mindre slit och släng-mentalitet.  

 Övertala en skogsägare att börja med hyggesfritt skogsbruk. 

 Få kommunen att göra fler odlingslotter för folk som bor i lägenhet.  

 Få skolan att lära eleverna den livsviktiga kunskapen att odla, och skapa  
 en tillsammansodling på skolgården.  

 Bestämma att skolan ska försöka sänka sina utsläpp genom mer   
 klimatsmart och närproducerad mat. 

 Minska matsvinn på en restaurang eller i en skolmatsal. 

 Få politikerna att bygga bättre cykelvägar i kommunen.  



VERKTYGSLISTAN

 



DEL 4 - CIVIL OLYDNAD

 

HÖG L ÄSNING

Aktivisterna bestämde sig för att det var dags för fredlig civil olydnad. Det betyder 
att man bryter mot lagen för att visa att lagen i det här fallet är felaktig. Det görs 
utan att använda våld. I den här kampanjen bestämde de sig också för att undvi-
ka sabotage, alltså att ha sönder saker. och blockerade ingången till terminalen. 
Tidningarna i Göteborg skrev om det, och kampanjen mot fossilgasen började bli 
mer känd. Nu började det äntligen bli press på regeringen.

Året efter, 2019, gick ett antal miljöorganisationer samman och ordnade en ännu 
större blockad. 500 personer kom dit och blockerade 4 ingångar till hamnen. Det 
här var en av de största blockaderna som gjorts i Sverige de senaste 100 åren. 
Det blev en nyhet i alla tidningar. 

En månad senare meddelade regeringen att de skulle fatta beslut som skulle 
stoppa bygget av terminalen. Aktivisterna hade uppnått alla tre mål med sin 
kampanj! 

V ERKTYG SLISTAN

Börja med att fylla i listan med verktyg för påverkan. Vad gjorde aktivisterna först 
i sin kampanj? Alla i rummet ska skriva varsin lista, men prata om innehållet.

Till gruppledaren: 

Det här gjorde aktivisterna först: 

 Research 

 Sätta upp mål 

 Pratade om mental hållbarhet 


