Mål: Främja hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.

”World Overshoot Day”, Överskottsdagen, är den dag på året när man har använt alla naturresurser som planeten kan återskapa på ett år. Eftersom denna dag inträffar tidigare och
tidigare varje år, innebär det att vi som bor på jorden använder alldeles för mycket av våra
naturresurser för att det ska vara hållbart i längden. För att vi inte ska leva över våra tillgångar
finns det flera saker vi måste ta itu med. Exempelvis måste vi använda mindre bensin och
diesel, bli bättre på återanvändning och köpa färre prylar.
Vad kan du göra för att minska förbrukning av jordens naturresurser?
Brukar du återanvända andras kläder eller köper du bara nya?

I Sverige lever vi som om det fanns 4,2 jordklot.
Världsnaturfondens (WWF) Living planet-rapport.

Sverige långt ifrån bäst i klassen
Det ekologiska fotavtrycket är ett sätt att mäta
hur mycket naturresurser som en människa
förbrukar. Värstingligan toppas av Förenade
Arabemiraten, USA och Kuwait. Kartan visar
det gemensamma ekologiska fotavtrycket per
person och land. Ju mörkare färg, desto större
ekologiskt fotavtryck.
Därför måste vi bli bättre på att återvinna och
använda förnyelsebara energikällor som sol,
vind och vatten.

Du vet att det finns 17 mål? Läs om alla 17 på www.globalamalen.se

Foto: Johan Wingborg

Till världens matproduktion går det åt stora mängder energi, vatten och mark. Dessutom
transporteras maten ofta långt med långtradare som drivs med diesel, en naturtillgång som
kommer att ta slut. Om maten måste transporteras långt är det bättre för miljön och jordens
resurser om den transporteras med båt eller järnväg.
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http://www.wwf.se/source.php/1688121/LPR%202016.pdf
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