Nacka den 25/10 2014

Till Miljöpartiets ministrar
Förslag som kan stärka individen och lokalsamhället till en
bättre resiliens.
För första gången i mitt liv känner jag mig hoppfull inför att regeringen tar framtiden på
allvar! Det är tack vara era strålande insatser för de stora och avgörande miljöfrågorna.
Nu är de framme i ljuset och blir på så sätt en tydligare del av medborgarnas vardag.
Förhoppningsvis får ni tillräckligt med stöd för att genomföra nödvändiga och ibland
obekväma beslut. Vi önskar stort lycka till med fortsättningen.
Jag skickar några förslag som jag hoppas kan komma till användning. Eller att det kan
reserveras medel för att utveckla förslagen.

1. Nytt basämne i skolan, Miljökunskap - hur man lever på ett
hållbart sätt
Barn och unga kan få arbeta praktiskt med ett resilient levnadssätt inom områden som
ekologi, kretslopp, odling, solidaritet, relationer, miljö, energi, klimat, konsumtion (inkluderar
återbruk, reparation, avfallshantering mm). Detta för att få verktyg för att kunna möta en
framtid med många utmaningar.
Undervisningen går att ordna genom att inrätta en del av skolgården och gärna en del av
klassrummet till en inspirerande arbetsmiljö för detta syfte. Odling av växter som ger mat
och gynnar biologisk mångfald, konserveringsmetoder, kompostering, sortering,
reparationsverkstad, syverkstad för återbruk av textilier och forskningsstation av hållbar
teknik som solceller, ekologisk byggteknik mm samt ta del av hantverkstradition.
Undervisningen går att anpassa efter ålder och genomföra i en hoppingivande anda med
konkreta handlingar som ger resultat. Detta kunskapsområde bör vara ett av basämnena.

2. Miljöcentrum, länken mellan skolan och samhället samt möjlighet för
samhällstjänst och medborgerberedskap
För att läran, om hur man lever och konsumerar på ett hållbart sätt, ska ge resultat i
vardagen måste det ske en förankring i lokalsamhället. Ett lokalt miljöcentrum kan bli
länken mellan skolan och samhället. Ett exempel är att vid bostadsområden och offentliga
parker, folkets hus mm inrätta ute- och inne miljöer med likadana aktiviteter som ovan
beskrivit där eleverna känner igen sig och där intresserade bjuds in att vara delaktiga.

Områden som har stor utvecklingspotential i sammanhanget är ekologisk stadsnära odling
samt att tillvarata skörd. Och kanske till och med ordna mat för dagen till behövande.
Ett annat exempel är återvinning. Det behövs en väderskyddad plats för saker för återbruk
och reperation. I nuvarande återvinningssystem förstörs användbara saker och blir en
miljöbelastning istället för att bli till nytta igen.
Många bonuseffekter finns med närmiljöer av detta slag. Det kan bli en plats för möten,
återhämtning, utveckling, integration, sammanhållning, inspiration och utbildning.
Samtidig kan det ge arbetstillfällen som är enkla att behovsanpassa i motsats till vanliga
arbetsmarknaden.
Dessa aktiviteter skapar dessutom många bra platser att införa samhällstjänst på. Lämpligt
att alla som klarar att arbeta, men som för tillfället inte har ett jobb, utför samhälltjänst ett
visst antal timmar per dag/vecka. Alla kommer behövas och uppdragen är meningsfulla och
utvecklande.
Visst deltagande i samhällstjänsten bör även vara obligatorisk för elever på högstadiet.
Målet är att på sikt även utveckla en medborgerberedskap som kan medverka aktivt vid
hantering av olika kriser i samhället. Exempelvis evakuering, matdistribution, stöd mm.
Min man och jag arbetar för sund miljö och hållbart levnadssätt i vardagen. Vi har
erfarenhet av detta som privatpersoner sedan minst 20 år och under de senaste 9 åren har
vi byggt upp en ekologisk besöksträdgård i Nacka där vi också vill inspirera till hållbara
lösningar.
Detta brev kommer att finnas i kopia bland informationen i Källtorps trädgård. Med detta
hoppas jag kunna inspirera till att flera vill agera för hållbar utveckling.
Som en liten present skickar jag med senaste nummer av tidskriften ”Effekt” som denna
gång handlar just om utbildning. Samt min egen ”Klipp och rim för planeten” från 2013, det
skulle glädja mig om den fick ingå i undervisning tillsammans med de unga.
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