
Faktablad

Systemskiss för en hållbar utveckling
Villkor för och definition av ett friskt, hållbart samhälle

Ett hållbart samhälle bygger på friska ekosystem
Naturens  komplexa,  invävda  ekosystem,  vart  och  ett  med  sin  roll  (ekosystemtjänst),  är  vårt
livsuppehållande system och grunden för allt liv. Det förser oss med allt vi har och behöver som t ex
mat, vatten, värme, byggnadsmaterial, kläder och även luften vi andas. Men Idag hotas biosfären
av försvinnande ekosystem, förgiftade jordar och hav, och inte minst, klimatförändring.

För att överleva och förbli friska (= socialt hållbart), så får vi se till att hela naturen (biosfären) är
frisk och alla dess delar fungerar i fullgott skick (= ekologiskt hållbart). Detta innebär att bevara
ett stabilt klimat, biologisk mångfald, all kvarvarande odlingsmark samt rena giftfria jordar, vatten
och luft. Hur? Riktningen är tydlig: minska människans fotavtryck. 

Definition: Ett hållbart samhälle återställer, bevarar och bygger upp: 
(1) naturresurser/ekosystem som människan lever av (ekologisk hållbarhet) 
(2) en lagom stor befolkning anpassad till naturtillgångarna inom landet (social hållbarhet)
(3) människors hälsa (fysisk, psykisk, social, existentiell) (social hållbarhet).
En hållbar ekonomi tjänar samhället och bidrar till människans och naturens hälsa.

Läs vidare: faktabladet  Hållbarhet och hälsa eller tillväxt? Hälsa:  Public Health 2.0: Planetary Health (Rockefeller Foundation),
Health and climate (Lancet), Little Things Matter (Lanphear), Air Pollution’s Invisible Toll (Harvard), Better and better? (Paulsen),
Hälsan: ett mått på hållbarhet (Östergren),  Jämlikhetsanden (Pickett, Wilkinson),  Läkare för miljön,  Environmental Health News
Ekosystem hälsa: Planetary Boundaries (Rockström), wwf.se  Lösningar: Klimatet och omställningen (Laestadius), Ekonomi för
Antropocen (Malmaeus),  Come  On! (Wijkman),  Donutekonomi (Raworth),  Drawdown,  Färre  människor  på  jorden! (Boisen,
Norrman), Half Earth (Wilson), Hushålla med jordens resurser (Duncanson)                         2019-01-24 www.alternativ.nu/hushalla

Energisnål
TRANSPORT

Nedbrytbara
AVGASER
AVFALL
AVLOPP

Rent
VATTEN

Sunda
BOSTÄDER

Hälsosam
MAT

Hållbar
ENERGI

                              FRISKA  EKOSYSTEM
Naturen – det livsuppehållande ekosystemet – grunden för allt liv
Jordbruksmark, skog, ängar, våtmarker, sjöar, luften, havsdjupet sjuder av liv.
Överallt driver solens energi ett invecklat kretslopp (bygger upp och bryter ner).
Naturen/ekosystemet blir hållbart (friskt, starkt, stabilt och resilient*) när:
 1. Man inte skördar mer än naturen producerar (fisk, fiber, bränsle, vatten mm)
 2. Produktion av mat, energi mm är giftfri med nedbrytbara restprodukter
 3. Människan bejakar den rika biologiska mångfalden med minimalt intrång
* Robust, motståndskraftigt, uthålligt 
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Människor säkerställer biosfärens,
ekosystemets och samhällets hälsa

för sin egen hälsa och
 kommande generationers.
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     FRISKA, RÄTTVISA SAMHÄLLEN
Samhällen fördelar resurser och styr mot valda mål. Övergripande mål bör vara
överlevnad med god hälsa (= hållbarhet). Prioriteringarna blir då:

1. Bevara naturresurser så de räcker till alla
2. Anpassa/dimensionera samhället utgående från tillgängliga naturresurser
3. Tillfredsställa de mänskliga basbehoven t ex:  
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