
HOPP I KLIMATKRISEN



UTJÄMNINGEN 2020 
HOPP I KLIMATKRISEN

• Klimatförändringarna påverkar mest de fattiga i världen och fråntar dem
möjligheten att leva ett drägligt liv.

• Samtidigt har de fattiga bidragit minst till klimatförändringarna. 

• Utjämningen stöder i år Finska Missionssällskapets klimat- och
miljöarbete. Läs mer www.utjämning.�

http://www.xn--utjmning-2za.fi/


KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS INVERKAN 

Oförutsägbart väder försvårar jordbruket och
försämrar tillgången på mat.

Extrema väderförhållanden, som torka och
översvämningar, ökar.

Jordbruk och boskapsskötsel försvåras

Sämre tillgång till mat

 Vissa näringsgrenar försvinner

Torka gör det svårare att få tag på vatten

Människornas arbetsbörda ökar då det t.ex. går åt
mer tid för att hämta vatten



Översvämningar förstör människors hem, egendom och skörd. 

NEPAL



HOPP I
KLIMATKRISEN
• Klimatförändringarna är ett av de största hoten idag
och vi behöver agera nu.
  
• Finska Missionssällskapet är med och försöker
bromsa klimatförändringarna och hjälper människor
som drabbats av dem. 
 
• Vi planterar t.ex. träd eftersom de förhindrar erosion
och binder kol.



75-åriga Petro har tillsammans med sin familj planterat 10 000 träd. Träden förbättrar klimatet och
tryggar familjens utkomst: de säljer trädplantor och under träden växer frodigt gräs. 

TANZANIA



På grund av torka måste �ickorna gå allt längre sträckor för att hämta vatten. Tack vare att vi
byggt brunnar hinner �ickorna nu gå i skola.

TANZANIA



TANZANIA

Energisnåla spisar har många positiva effekter.



ENERGISNÅLA SPISAR

Det behövs mindre mängd brännved vid matlagningen.

Kvinnornas hälsa förbättras då de utsätts för mindre
mängd skadlig rök. 

Arbetsbördan minskar eftersom spisarna är effektivare
än de gamla spisarna. Dessutom går det åt mindre tid att
hämta ved då det inte behövs lika mycket ved som förr. 

+
+
+



Klimatförändringarna försvårar livet för kastlösa dalit-kvinnor. Finska Missionssällskapet lär ut
hållbara jordbruksmetoder, något som kvinnorna i sin tur lär ut till andra.

NEPAL



Låt oss ge framtida generationer 
en planet med ren miljö!

Sänd ett SMS med texten
 

UTJÄMNING5 (5 €)
UTJÄMNING10 (10 €)
UTJÄMNING20 (20 €)

 

till numret 16155

Insamlingstillstånd: RA/2020/3 för 3.1.2020–31.12.2020,
beviljat 3.1.2020 av Polisstyrelsen. Åland ÅLR 2019/6111 för
2020, beviljat 13.8.2019 av Ålands Landskapsregering. De
insamlade medlen används under åren 2020–2022 i
Finska Missionssällskapets utrikesarbete.




