








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. 
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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 
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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? 



VERKTYGSLISTAN

 


