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Utbilda dig till

   KLIMATAMBASSADÖR!
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Naturskyddsföreningens klimatnätverk vill till-
sammans med Studiefrämjandet skapa en stark grupp 
av klimatambassadörer. Dessa ska kunna föra ut 
klimatfrågan både inom föreningen och till allmänhet 
och politiker.
 
Du som blir klimatambassadör ska kunna förmedla föreningens 
ståndpunkt i en mängd sammanhang. En klimatambassadör ska 
därför t.ex. kunna hålla föredrag, skriva insändare, svara på 
remisser, arrangera diskussioner och prata med politiker.

Vi förutsätter att du som anmäler dig redan har följt klimatfrågan 
en tid och har läst en del av det material som vi rekommenderar 
(se lista). Detta är inte en utbildning i klimatfrågan utan snarare 
hur vi ska kommunicera den.

Ambassadörsutbildningen handlar mycket om att trimma ihop 
oss så att vi har en gemensam grund att stå på och känner att vi 
är på väg i samma riktning! Till vår hjälp vid denna utbildning 
kommer vi att ha ett antal professionella ledare.

Utbildningen sker i seminarieform. Det innebär att varje pass 
inleds med att seminarieledaren ger en kort introduktion till 
ämnet. Därefter ska alla vara med och diskutera frågan. Det kan 
t ex ske genom att du får prata någon minut om ett ämne och de 
andra får ställa frågor, både snälla och obehagliga, men sådana 
vi kan få som föreläsare eller debattörer.

Det blir tre tillfällen till ambassadörsutbildningar under våren
• Lund 28-29 mars (genomförd)
• Uppsala 25-26 april (genomförd)
• Luleå 30-31 maj

De tre utbildningstillfällena kommer att ha samma upplägg, men 
skilja sig något åt i detaljer. Välj den helg som passar dig – men 
tänk gärna på resornas längd. Utbildningarna är öppna för alla 
medlemmar i Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna!

Efter den första utbildningshelgen kommer en period där du 
ensam eller tillsammans med andra får genomföra praktiska 
klimatambassadörsaktiviteter. Det kommer att krävas två-tre 
sådana aktiviteter och denna praktik ingår i utbildningen.

Senare har vi en gemensam samlingshelg där vi dels utvärderar 
aktiviteterna, dels drar lärdom av varandra. Datum för 
samlingshelgen är ännu inte bestämt, men det blir troligen i 
november.

Hur anmäler jag mig?

Anmälan gör du på separat anmälningsformulär som du 
hittar i anslutning till detta informationsblad.
Du kan också skriva till oss på
klimatnatverket@naturskyddsforeningen.se så skickar vi 
anmälningsformuläret.
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Lördag

09.30  Samling och fika där vi bekantar oss med varandra 

10.00  Introduktion om ambassadörsutbildningen. 
  Vad är klimatambassadörernas roll och vad förväntas
  av er som ambassadörer?

10.30  Vetenskapens villkor. 
  Under sakkunnig ledning av en forskare får vi 
  diskutera vilka grunder vi har för vår kunskap om 
  klimatet och människans påverkan. 
  Vad tror vi att vi vet och varför? 
  När kan ny kunskap anses vara vedertagen?

12.00  Vi äter lunch tillsammans.

13.00  Vad säger Naturskyddsföreningen? 
  En kort presentation av viktiga föreningsdokument 
  såsom Klimatpolicyn, Så klarar vi 40%-målet samt 
  Halva energin – hela välfärden. 
  Vilka lösningar kan och ska vi argumentera för? 
  Därefter diskuterar vi olika frågor som man kan få 
  svara på som klimatambassadör.

14.30  Fika och informellt prat.

15.00 Kommunikationsgrunder. 
  Vi går igenom grunderna i kommunikationsteorin med 
  t ex målgrupper, budskap, sändare och avslut. 
  Vi diskuterar hur detta kan tillämpas på klimatfrågan.

16.00 Verkstad. 
  Vi har en praktisk övning. Några deltagare får agera 
  debattpanel och andra får prova att vara moderator. 
  Vi växlar uppgifter så att alla medverkar i olika roller. 
  En van moderator leder denna verkstad. 

17.00 Ledig tid för promenad.

Cirka 19 På kvällen ordnar vi en gemensam måltid.

Söndag 

09.30  Diskussion: Vad är den svåraste klimatfrågan? 
	 Vad	är	det	vi	vill	förmedla	–	släcka	lampan	eller	fimpa	
 bilen? Vad vill vi få mottagarna att göra när vi har 
 föreläst, pratat eller skrivit brev. Hur balanserar vi ett 
 tungt budskap för att få folk att vakna med 
 hoppingivande förändringar som känns överkomliga?

10.30  Fika medan frågorna samlas in.

11.00  Politisk påverkan. 
 Hur arbetar vi lokalt, regionalt etc. 
 Vilka verktyg har vi? 
 Vad är budskapet mot a) politiker b) allmänhet och 
 omgivning. Vi gör en praktisk övning, vad är viktigast 
 att göra? Exempel på olika aktiviteter: Föreläsning, 
 torgaktiviteter, samtala med folk, guidningar och 
 studiecirklar.

12.00  Vi äter lunch tillsammans.

13.00  Kommunikation. 
 Hur förmedlar vi klimatfrågan i olika sammanhang? 
	 Framförandeteknik,	mottagare	–	var	befinner	sig	
 åhöraren. Med hjälp av några erfarna estradörer får vi 
 öva oss i offentligt framträdande.

14.00		 Vi	tar	en	fika	i	flykten

14.15  Kommunikationen fortsätter.

15.00  Vad är vår roll som klimatambassadörer 
 – mobiliseringen. 
 Vad förväntas deltagarna göra när de kommer hem. 
 Vad ska de redovisa när vi ses i höst?

16.00		 Dagen	avslutas	med	en	lugnare	fika	för	dem	som	
 inte har bråttom.
 

Preliminärt program för utbildningen 

Vilka vetenskapliga rapporter 
ska vi lita på?
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Vi förutsätter att du som vill bli klimatambassadör 
redan har följt klimatfrågan en tid. Ni som vill delta 
har förmodligen närmat er ämnet via olika böcker och 
andra källor. 

För att vi ska ha ungefär samma bakgrund att stå på, får du som 
anmäler dig till utbildningen i uppgift att läsa:

1) Naturskyddsföreningens skrifter: 
 Klimat – Naturskyddsföreningens policy
 Minus 40 % till 2020 – så går det till
 Halva energin – hela välfärden

2) Följande välkända rapporter:
 IPCC, AR4, sammanfattning för beslutsfattare, WG1, 
 WG2, WG3 (i svensk översättning på 
 www.naturvardsverket.se > klimat > klimatnyheter > 
 publikationer)

3) Någon av följande böcker om klimatet:
 Makten över klimatet
 Christian Azar (Albert Bonniers förlag, 2008)
 Sex grader – vår framtid på en varmare jord
 Mark Lynas (Ordfront, 2007)
 Vädermakarna – människan och klimatet
 Tim Flannery (Norstedts, 2005)
 Heat – How to Stop the Planet Burning 
 George Monbiot (Penguin, 2006)
 Plan B 3.0 – Uppdrag: Rädda Jorden
 Lester Brown (Addera förlag, 2008)
 En ännu varmare värld 
 Claes Bernes (Naturvårdsverket, 2007)

4) Någon av följande böcker om livsstil:
 Tillväxtens sista dagar -miljökamp om världsbilder
 Björn Forsberg (Ruin, 2007)
 Konsumera mera – en dyrköpt lycka
 (Formas förlag, 2007)
 Keynes barnbarn
 Christer Sanne (Formas, 2007)

5) Någon bok eller rapport om klimatkommunikation/
 kommunikation, t ex:
 Handbok i klimatkommunikation
 Lars Palm (Klimatkommunerna, 2006, 
 www.klimatkommunerna.se > klimatcoachning >
 genomförda projekt > miljökommunikation)
 Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan
 (Naturvårdsverket, 2008, www.naturvardsverket.se >
 klimat > klimatnyheter > publikationer ) 
 Medier och kommunikation
 Jesper Falkheimer (Studentlitteratur, 2001) 

6) Någon/några rapporter eller en bok om olika  
 politiska lösningar, t ex
 Efter klimatlarmet – Strategier och lösningar för 
 en grönare jord (del 3) 
 Gabrielle Walker / Sir David King 
 (ICA bokförlag, 2008)
 Contraction and Convergence
 (www.gci.org.uk)
 Greenhouse Development Rights 
 (Stockholm Environment Institute, 
 www.ecoequity.org/GDRs ) 
 Personliga utsläppsrätter 
 (Tyndall Centre, 2005, www.tyndall.ac.uk > 
 publications)
 
7) Några webbsidor som Naturvårdsverket, SMHI, 
	 RealClimate,	NSIDC	m	fl

Förkunskaper

Vad behöver jag kunna?

Tycker du att litteraturlistan är för lång? 
Oroa dig inte, om du känner att du passar som klimat-
ambassadör så ska du förstås anmäla dig. I din anmälan 
skriver du vad du har för bakgrund och på vilka vägar du 
har satt dig in i klimatfrågan. Med hjälp av listan på denna 
sida kan du komplettera dina kunskaper.


