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Vinnare av Region Skånes miljöpris:

Helsingborgarnas klimatavtal

Sara, Patrik, Hanna och Jessica.

Gemensamt engagemang skapar förändring

Att känna hopplöshet inför klimatkrisen är nog något många känner igen sig i. Men
initiativtagarna bakom Helsingborgarnas klimatavtal är övertygade om att det går att
påverka även på individnivå, bara man gör det tillsammans med andra. För sin förmåga
att engagera helsingborgarna och skapa en förändring som syns i samhället, tilldelas de
Region Skånes miljöpris.
Diskussionerna om miljön och klimatet förvandlades
snabbt till handling, när några av de sju medlemmarna i
Helsingborgarnas klimatavtal började träffas på Bruket
Kaffebar i Helsingborg. Att man behöver vara många
för att göra skillnad var tydligt. Men hur skapar man
engagemang kring en så stor fråga som klimatet?
Genom ett avtal blev svaret. Varje underskrift innebär en
helsingborgare, som genom att kryssa i det man vill göra
för klimatet i sin vardag, bidrar till förändring. Samtidigt
inspirerar man andra att göra detsamma. Sara Rondahl,
Tove Wallin och Jessica Viktorsson är tre av de som står
bakom Helsingborgarnas klimatavtal.
– Vi ville omvandla Parisavtalet till en lokal version som
fungerar på individnivå, säger Sara.
Tove fortsätter: – Man gör ett avtal med sig själv. Men
avtalet visar också att man vill att de ledande politikerna i
staden gör allt de kan.
Helsingborgarnas klimatavtal tar avstamp i kommunens
klimat- och energiplan, som vill ha med hela Helsingborg
på resan mot en hållbar framtid. På så sätt blir
Helsingborgarnas klimatavtal en brygga mellan kommunen
och invånarna. För om politikerna märker att de har
invånarnas stöd, är det enklare att ta beslut om satsningar
på hållbarhet. Styrkan ligger i att vara många.
En samlande kraft
– Vi skapar ett sammanhang kring klimatfrågan och agerar
som en samlande kraft. Även om det är en tung fråga, så
har vi som grupp roligt tillsammans. Om du engagerar dig
så släpper en del av oron och ångesten, menar Tove.

På agendan står bland annat klimat-after work, nät
verkande, utfrågningar av politiker, medborgarförslag
och insändare till lokala tidningar. Just nu pågår ett initiativ
med målet att i slutet av den internationella stadsmässan
H22 i Helsingborg, ha samlat 22 000 underskrifter. Att
tilldelas Region Skånes miljöpris ser medlemmarna i
Helsingborgarnas klimatavtal som en möjlighet att kunna
göra mer i snabbare takt för att engagera fler.
– Vi jobbar helt ideellt, så själva prispengarna innebär att
vi blir lite mer självgående, säger Jessica.
– Eftersom vi får uppmärksamhet kan det bli fler initiativ
som tar fart. Det behöver få spridning och det kanske
uppmärksamheten kan hjälpa till med, avslutar Tove.
Om Region Skånes miljöpris
De regionala och nationella miljömålen når vi bäst
tillsammans. Därför arbetar Region Skåne för att öka
miljöengagemanget hos både skåningar och organisationer.
Priset tilldelas någon som varit pådrivande och visat prov
på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet
Region Skånes miljöpris har delats ut sedan 1999. Vinnarna
erhåller två och ett halvt prisbasbelopp, för 2022 motsvarar
det 120 750 kr. Eftersom 2022 års miljöpris delas erhåller
vardera vinnare 60 375 kr.
Vinnarna tar emot priset den 15 juni på The Tivoli i
Helsingborg under arrangemanget Skåne Innovation Week.
Läs mer om priset och om tidigare vinnare:
https://utveckling.skane.se/tema/region-skanes-priserfor-arkitektur-design-och-miljo/

