Landet som inte definieras av geografiska gränser,
utan av vår gemensamma passion för vintern och naturen.
AV PROTECT OUR WINTERS SVERIGE

KLIMATSAMTAL

Detta är ett koncept för främjandet av klimatsamtal som en
form av mobilisering för att tillsammans värna Utelandet från
klimatförändringarna.
Samtalskonceptet har tagits fram
med stöd av Mammut Sweden och Destination Funäsfjällen.

Om du gillar Utelandet, platserna för skidåkning, snowboard, vandring,
mountainbike, svampplockning, flugfiske eller klättring, då gillar du
också Parisavtalet.
Att veta att världen bara har några år kvar på sig för att göra de strukturella förändringar
som är nödvändiga för att begränsa de allvarligaste effekterna av klimatförändringarna,
innebär att vi har ingen tid att förlora. Det gäller att implementera den politik som krävs för
att minska våra koldioxidutsläpp och nå målet så fort som möjligt. Häng med POW ut i
naturen och uppmana våra politiker till en klimatpolitik som värnar om utelandet.
Det centrala med Parisavtalet är att stärka det globala samarbetet mot
klimatförändringarna och sätta upp mål och en tidslinje för att hålla den globala
temperaturökningen under 1,5 - 2 grader. För att uppnå detta ambitiösa mål sätter varje
land en plan för att minska utsläppen, anpassa sina finansiella regler för att skapa en väg
mot låga utsläpp samt planera för de negativa effekterna av klimatförändringar. Parisavtalet
syftar till att mildra de skadliga effekterna av globala klimatförändringar, vilket i sin tur
kommer att bidra till att bevara den natur och friluftsområden som vi alla är beroende av
för vår livsstil.
Klimatförändringarna påverkar vår tillgång till naturen avsevärt. Oregelbundna snöfall
begraver kommer inte klipporna i våra svenska skidområden. En mer dramatisk tanke,
varma somrar och en oförutsägbar brandsäsong skadar våra vandringsleder och stänger ner
åtkomsten till skogen. Värmande temperaturer har tunnat ut isen och snötäcket i
alpinterräng, vilket orsakar frekventa stenfall och jordskred, vilket gör bergsklättring på hög
höjd mer komplicerad och farlig. Uppvärmande floder minskar syrehalten och orsakar
frekvent algblomningar, dödar fisk, skadar vattenekosystem och trampar på livsstilen för
passionerade flugfiskare. Klimatkrisen påverkar friluftslivet i alla aspekter, och den främsta
boven är koldioxidutsläpp som orsakas av människor, som Parisavtalet syftar till att
avsevärt minska. Parisavtalet för alltid knutet till att återskapa planetens naturliga
landområden.
Syftet med detta koncept är att skapa samtal kring klimat och politik utifrån vår passion för
att leva och verka i naturen och det svenska friluftslivet. Genom samtal har vi möjlighet att
dela information och se på saker från nya perspektiv. Samtalet kan också bli en grund för
ett ett slags forum för funderingar, reflektioner där strategier och organisering kan gro. För
hur vi faktiskt tillsammans kan agera och skapa opinion för klimatfrågan. Samtal om
klimatet kan skapa ringar på vatten och ju fler vi är som pratar, ju fler blir vi som kan
påverka och kräva en politik som går i linje med vad forskningen säger. Tillsammans kan vi
värna om vår plats i världen och vår relation till naturen.

SAMTALET
Samtalet går till så att du som anordnare bjuder in ett X antal människor som du tror kan
bidra till ett bra samtal. En bra grupp storlek kan vara ca 6 personer. Samtalet får gärna ske
utomhus i en naturmiljö som representerar det otroliga landskapet ni har i er omgivning,
gärna en plats där friluftslivet finns närvarande och under en aktivitet. Förslag på aktiviteter
kan vara en promenad i skogen, en tur på fjället eller runt en eld.
Senast dagen innan aktiviteten skall samtliga deltagarna titta på online-föreläsning av
Protect Our Winters Sweden och International Cryosphere Climate Initiative, vars fokus
är på temperaturhöjningens påverkan på Kryosfären. (Kryosfären är den del av jordens yta
och atmosfären som består av is och snö, både långvarigt och kortvarigt.)
Sedan väljer deltagarena en varsin text att läsa, finns föreslagna artiklar och
publikationer.
Under aktiviteten utser ni en samtalsledare, eller kommer överrens om att ni turas om att
ta upp disskussionsfrågorna med jämna mellan rum.
Börja aktiviteten. njut av omgivningen och ha en bra klimatsamtal.
Förhållningssätt,
Protect Our Winters Sweden samverkar alltid utifrån förändringsvilja före perfektion och det
är viktigt att ta med in i samtalet. Vi menar att vi inte måste vara perfekta för att kunna bidra
till klimatsamtalet. Istället för att söka perfektion – eftersträva förbättring. Vi som rör oss
ute i naturen har alla möjligheten att ta vår passion för friluftsliv till en aktion för klimatet
genom att samtala och mobilsera oss till ett kollektivt engagemang.
Då både klimatet och politik är två komplexa ämnen som kan beröra och engagera i flera
olika samhällsfrågor och personliga åsikter. Så ber vi er att ta med er några av dessa
förhållningssätt in i samtalet, detta för att främja ett fokus, god stämning och
förändringsvilja. Protect Our Winters Sweden är parti-politikt obunden och det är viktigt att
detta samtal inte blir vinklat utifrån ett viss partis strategi. Bjuder ni in politiker in i dialogen,
bjud då in samtliga partier.
Under samtalet vill vi undvika att moralisera och använda oss av pekpinnar utan istället
foksuera på uppmuntran, möjligheter och engagemang.
Fokusera på hur man kan bygga vidare på idéer och hur vi får varandra och fler att bli
delaktig med sitt engagemang.
Prata i ett öppet och inkluderande sätt.
Lyssna in varandra.
Håll fokus i samtalet till konceptets frågor.

INNEHÅLL FÖR
SAMTALET
Samtliga deltagarna tittar på denna föreläsning av
Protect Our Winters Sweden och International Cryosphere Climate Initiative. (bildlänk)

Deltagarna väljer sedan minst en varsin artikel att läsa innan samtalet:
Förslag på publikationer finns här: (klickbara länkar)
Trädgränsen:
Allt längre till kalfjället: Trädgränsen klättrar allt längre upp.
Snötäcket blir mer oförutsägbart och extremväder vanligare. Så kan ett varmare klimat
påverka våra fjäll framöver.
Klimatet:
SMHI. Vad betyder 2c global temperaturökning för Sveriges klimat:
Siffrorna visar, En månad kortare vintersäsong om 70 år.
Hållbar besöksnäring:
Regeringen strategi för hållbar besöksnäring och växande besöksnäring.
(nerladdningsbar pdf)
SLAOS fossilfria färdplan för anläggningar: (nerladdningsbar pdf)
Klimatanpassning besöksnäringen.

DISKUSSIONSFRÅGOR
POW är en rörelse av människor runt i Sverige som brinner för natur, vinter och klimatfrågor.
Tillsammans med vårt nätverk representerar vi Sveriges alla friluftsmänniskor. Vi har samlats utifrån
vår passion och kärlek för friluftslivet.
Vad betyder naturen som plats för dig?
Vad betyder friluftslivet för dig och din personliga utveckling?
Vad betyder friluftslivet för eran ort, kopplat till besöksnäringen?
Vad betyder du för naturen?
Förra året släpptes en IPCC-rapport som bekräftade att läget är kritiskt, precis som experterna
tidigare befarat. För att nå målen krävs bland annat att Sverige blir fossilfritt redan 2030. Samtidigt
uppskattas det 90% av Sveriges skidgästerna tar bilen till backen.
För att sätta press och påverka sig på gräsrotsnivå, var kan ni kanaliseraeratt engagemang och
kollektiv skapa påverkan som gynnar omställningen?
Vad skulle en omställning mot ett fossilfritt friluftsliv innebära i ert lokala område och för er
besöksnäring?
Vad skulle det krävas av Sveriges politik för att nå dit?
Temperaturhöjningen de senaste decennierna har redan resulterat i att i norra Sverige så kryper
trädgränsen allt högre upp och förändrar landskapet och naturlivet på grund av de förhöjda
temperaturerna samtidigt som vintern på flera orter i södra Sverige är helt borta, rent meteorologiskt
har de tappat en årstid och går från hösten direkt till våren. Granskningar visar att flera orter runt om
i Sverige kan få upp till en månad kortare vintrar i framtiden, om vi inte minskar våra utsläpp.
Vad betyder årstiderna för eran besöksnäring?
Hur kommer temperaturhöjningen och landskapets förändring påverka friluftslivet och vintersporten?
Vilka element kopplat till vintern tycker ni är viktiga att skydda? Är det sporten, snön,
naturupplevelserna, ekosystemtjänsterna eller andra saker?
POW tror på kraften i att samlas och agera tillsammans. Oavsett var någonstans var och en börjar,
om vi strävar vi åt samma håll kan vi göra skillnad. Det är en viktig del i arbetet med att skapa en
starkare röst och stimulera en omställning i hela branschen.
Finns det faktorer som hindrar oss från att bli engagerade eller att fördjupa vårt engagemang?
Hur ser ni på möjligheten att påverka minskningen av klimatförändringen..
....Som friluftsmänniska? ..Som röstberättigad?...Som aktör i friluftsbranschen?
Vilka tre politiska initiativ anser ni är avgörande i kommande mandatperiod för att ta riktning mot en
mer hållbar besöksnäring som går i linje med 1,5 gradersmålet i Parisavtalet?
Innan ni avslutar, diskutera, Vad är blir ett nästa steg i att tillsammans bevara Utelandet?

Ta samtalet vidare, använd eran passion för friluftslivet till en
aktion för klimatet:
Dela ert samtal i sociala medier under #protectourwinterssweden &
#Utelandet
Skriv under för Utelandet
Utmana andra att ha en klimatsamtal.
Kontakta POW för mer information om konceptet Resort Alliance. Ett
samarbetskoncept mellan POW och anläggningar runt om i Sverige
Mejla en reflektion från samtalet, och en bild från aktiviteten till
info@protectourwinters.se, så delar vi ert engagemang i våra kanaler och
tillsammans får fler att samtala om klimatet.
Prata med dina lokala politiker och fråga efter deras strategi för att nå
Parisavtalet.
Håll utkik på Utelandets kampanj, och läs våra intevjuer med forskare och
politiker.
Rösta för klimatet i valet av riksdag i September 2022
Bli medlem, en engagerad friluftsmänniska eller partner och sprid POWs
arbete för att vi ska bli ännu fler som värnar om friluftslivet och våra
storslagna fjäll, sjöar och skogar. Medlem blir du enkelt här -> Medlem.

UTELANDET
KLIMATSAMTAL

Kontakt:
Verksamhetskoordinator POW Sweden
Nicole Modigh, nicole.modigh@protectourwinters.se

