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Du som läser är en del av den generation sonn ska rädda planeten från
klimatfÖrändringar och svält. Därför måste vi alla bli mer insatta ide globala
målen. Vi intervjuar Linnea Wettermark som är projektledare på den ideella
organisationen Organic Without Borders i Malmö. Hon visar exempel på hur vi
kan förverkliga målen med hjälp av stadsodling.
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Linnea \ff,'ettermark sätter sig ner
tillsammans med oss på ett ekologiskt
caf6 i Ntalmö. Det är efter lunchrushen
och nästan helt tomt på foik; det enda
som hörs är kaffemaskinen. Vi börjar
samtalet med att gå in på hur Linnea
fått upp ögonen för att jobba mecl
miijön och hon berättar om sin resa till
Frankrike under sitt sabbatsår för att
göra permakulturoclLingar. Det var då
Linnea insåg att vi måste jobba mer
enat om miljöfrågor och c1ärför be slöt
hon sig för att läsa ti1l miljövetare.
Därför driver Linnea idag den ideelia
organisationen Organic lvithout
Borders.

OWB, som de sjäIr.a kallar sig,
arbetar främst med staclsodLing.
Stadsodling ger en positiv effekt på
miljön då man odlar sin egen mat och
behöver därför inte köpa lika myghsl

mat i aff?iren, man bLir helt enkelt lite
mer sjäh-försörjande.

- Det är sr.årt att bli helt
sjäh,försörjande men man kan försöka
ta en del av det, säger I-innea.

T srrikr mening kan man säga arr
stadsodLing är att mafl har möjlighet att
odla sin egen mat i den stad man bor i.
Det kan till exempel r.ara att man ocllaf
på en kolonilott, i sin trädgård eller ute
på sin baikong ftjrldarar Unnea. Vi kan
alla få tillgång att odla en liten del av
den mat man konsumetar helt enkelt.

DE GRÄNsLÖsA FÖRDEtARNA
Linnea tar en klunk av kaffe latten och
berättar att de som har börjat stadsodia
får ett bättre konsumdonsmönster, ti11

rxempel genom xtr man köper mer
närodlat och säsongsodlat. Detta är
positivt för desto mer självförsirrjande

ri b[r desto mindre ar,gaser komnrer
att släppas ut då r.i inte behöl-er
transportera eller paketera maten. C)m
man sjä1v odlar ekokrgiskt e1ler börjar
köpa mer ekologisk mat, skapar det
positiva effekter.

På l{ral,s hemsida (kravse 201i -09
1 fl) får man 1ära sig att der är viktigt att
odla ekologiskr ay flera skäl. Det är bra
för hälsan men Irämst för miljön. Det
sprids inget gift i regnvattnet e1ler i
grundvatLnct s, rm i sin rur rinner ur i
hav och sjöar och fötstör djudivet och
r.årt dricksr-atten. Det leder till ett
ftiskare ekosvstem bäde på land och i
havet vilket ger oss fler nischer. En
vtteriigare fördei är att ju mer grönska
vi har i städerna, desto mer stödjer vi
ekoslstemtj änsterna och habitat för
insekter, skriver Narurrärdsr.erket i
reportaget "när grönt är mer än pynt,,
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(narur\ärds\,-erket.se 201 7_05_23) . Det
hirsar in i de globah maien nr j, hälsa
och r,älbef,nnande och 1 5, ekosl.stem
och biologisk mrnqfirld .,.h -oi 14,
har. och marina resurser.

BARNEN ÄN VÅN FRAMTID
På grund av a1la nämnda följder som
stadsodtng har på miljön är det bra att
O\{,ts jobbar mvcket med barn på olika
sätt.

- Jagfu jätteglad att vi har fått pengar
till att göra detta projekt i re är, säger
Linnea \\-err ermark nöjr.

Dct Linnea är exalteracl ör.er är att
cle har ett ocllingsprogram i Folkets
Park. De kommer att iobba med 750
barn under tre års ticl. O\\,ts kommer
att få inflitande ör,,er barnens lärande
och förhoppningsr,is se en löränddng i
deras bcteende. Bland annat kommer
de att lära barnen var maten kommer
ifrån.

MÅr 12
Det är bra att barnen bekantar sig med
stadsodling c1å det ger en positiv effekt
pä r.år jord då r.i tar tili rzra på så
mvcket mark som mirjiigt. I
dokumentären "sista skörclen,,
förklarar de att jorden behåller sin
bördighet då r,'i inte behöver be spruta
den lika m1-cket eftersom r.i .lipper
massptoducera odlingarna. De positiva
konsekr-enserna med detta kan iopplas
till flera av de globala målen, clå det
sparar på rära resurser. Dessa re sultat
hjälper tiJl att fötverk.liga måi 13, att
bekämpa klimatföräncjringar, och mål

12, e n hå1ibar konsumtion och
produktion.

UTANFÖR SVERIGES GRÄNSER
Linnea r.ar nyligen i Namibia och hade
ett samafbete med deras
skolträdgårdar. Namibia är exftemt
fattigt, I:arnen får majsgröt till iunch i
skolan som de ska klara sig på resten av
dagen. När barnen kommer hem får de
inte nägon mer mat, utan cle ler.er på
ett mål grajt under 24 timmar. En
kosthå1lning som denna leder på sikt
tili undernäring och därför har skolan
börjat odla grönsaker, som går clirekt
från odlinsen in till skolkiikct. Genom
att dllsätta dessa grönsaker tjll ett mål
mat kan skolan göra stor skilinad
frirklarar Linnea. Dct kan vara en
början tiil att urrota hungern och leda
till förbättrad häisa och välbefinnancle
vilket är mål tr"å och tre.

- När skolan började tillsätta
grönsakerna såg de att fler barn konr
till skolan än när de bara serr-erade
majsgröt säger I_innea med ett
försiktigt leende.

Detta leder till en bra utbilclning föt
alla eftersom fler kommer till skolan,
r ilkrr är.1.'r fiärdr globala malrr. Sr för
att bidra tiil att frjrverkliga de globala
målen kan man ta lära av Linnea som
jobbar med att bland annat uppivsa
batnen som är \är framtid, lr.tor-r,
r.ikten ar- närodlad mat r,ilket får folk
att förbättra de gtobala målen utan att
de är mcdr,.etna om det. Till exempel
genom aft göra något så enkeit som att
odla dina egna tomater, kan clu vara
med och utrota srälten och stoppa
klimatförändringarna. Du kan bidra till
att förverkliga hela fem måi. Vi måste
börja tänka på våra indir-iduella val och
inte låta någon annan 1ösa problemen
åt oss. Om alla bidrar mecl något kan vi
vara generati()nen som förändrar allt.

Precis som l-innea säger: »Vi kan aila
förscika vara en del ar- clet«.
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