VILL DU VE TA MER OM
HÅLLBARHE TSARBE TE T
ELLER HUR JUS T DU K AN
ENGAGER A DIG?
BESÖK VÅR HEMSIDA OCH
DELTA I VÅR A I SOCIAL A

DETTA ÄR BÄRKRAF T

MEDIER!

ET T NÄT VERK

Bärkraft.ax är ett nätverk på Åland som arbetar
för ett hållbart samhälle, där både människor
och natur mår bra. Nätverket är öppet för alla,
både privatpersoner och organisationer.

VISIONEN
FÖR ÅL AND

Visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt
samhälle på fredens öar” handlar om hur vi
vill att det ska vara att leva på Åland. Den togs
fram av hundratals ålänningar under 2016
och handlar om att ge alla, människor och
andra levande varelser, möjligheter att kunna
blomstra. Omställningen pågår, vi kommer
vara en god bit på väg 2030.
FN har tagit fram 17 globala mål som
världens länder har skrivit under. Med hjälp av
dessa mål jobbar hela världen för hållbarhet,
ingen ska lämnas efter eller utanför. Bärkraftnätverkets arbete är Ålands bidrag till FN:s
global mål.

“ ALL A K AN
BLOMS TR A
I ETT
BÄRKR AF TIG T
SAMHÄLLE
PÅ FRE DE N S
ÖAR “

www.bärkraft.ax
barkraft.ax
Nätverket bärkraft.ax

www.bärkraft.ax

VÄGEN TILL VISIONEN

12 SAKER DU KAN GÖRA

DE S JU UT VECKLINGSMÅLEN

FÖR AT T BIDR A TILL VISIONEN :

SOM SK A UPPNÅ S SENA ST 2030 :

1. Ta hand om dig själv.
1. Välmående människor vars
inneboende resurser växer.
2. Alla känner tillit och har verkliga
möjligheter att vara delaktiga i
samhället.
3. Allt vatten har god kvalitet.
4.Ekosystem i balans och biologisk mångfald.
5. Attraktionskraft för boende,
besökare och företag.

– Vadå blomstra?
– Du vet, utveckla sitt bästa jag och samtidigt
se till att andra har möjlighet att blomstra.

6. Markant högre andel energi från
förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet.
7. Hållbara och medvetna
konsumtions- och produktionsmönster

2. Hälsa på människor i din omgivning.
3. Prioritera vila lika högt som prestation.
4. Välkomna nya människor.
5. Undvik miljöfarliga ämnen i till exempel
mat, kläder och rengöringsmedel.
6. Minska din plastkonsumtion.
7. Ta hand om skräpet. Sortera rätt
och hjälp till att plocka skräp i naturen.
8. Välj ekologiskt och lokalproducerat.
9. Minska matsvinnet - ge nytt liv till matrester.
10. Stöd det lokala näringslivet.
Handla hemma.

– Alla?

11. Låt bilen stå. Cykla, samåk eller ta bussen.

– Jo, alla.

12. Använd endast grön och fossilfri energi.

– Trodde bärkraft.ax
handlade om hållbarhet?
– Jo, men för att få till bestående
hållbarhet går vägen via blomstrandet.
– Du menar att om jag hälsar på
grannen så blir världen mer hållbar?
– Ja, det blir en snöbollseffekt, om många
bestämmer sig för att det här är viktigt
kommer vi snabbt se skillnad. Kan låta
otroligt, men det var likadant med
allmän rösträtt.

BLI EN DEL AV
GEMENSKAPEN:
- ENGAGERA DIG
LÄS MER OM HUR
- BERÄTTA FÖR EN VÄN
& KOM IHÅG ATT VARJE LITEN
HANDLING ÄR VIKTIG.
www.bärkraft.ax

FLER KONKRETA TIPS HIT TAR
DU PÅ VÅR HEMSIDA !

