
Förslag till Dalarnas hemslöjdsförbunds årsstämma den 13 april 2021 
Vi föreslår att denna motion antas vid årsstämman för att skickas till Svenska 
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds stämma i maj 2021. 

Styrelsen i Dalarnas Hemslöjdsförbund 

 

Angående Hemslöjdsrörelsen i klimatomställningen 
Frågan är inte om det behövs en klimatomställning, utan om den sker tillräckligt snabbt och genom-
gripande. Hittills har genomförandet av Agenda 2030 gått alltför långsamt. Avgörande för att lyckas 
är att politik och företag har ett brett folkligt stöd och att förändringar uppfattas som rättvisa och 
rimliga.  

Inom Hemslöjden finns kunskap och medvetenhet om t ex lokal produktion, hållbarhet, återbruk, 
naturmaterial och reparation. Viktiga inslag i en klimatomställning. Hemslöjden har en stark folklig 
förankring och kan bidra till att överbrygga polarisering och skapa möten mellan människor med 
olika bakgrund och erfarenheter. 

Hittills har tankar om ”grön tillväxt” dominerat klimatpolitiken. Ofta inriktas arbetet då på att minska 
koldioxidutsläppen per producerad enhet. Men om sådana omställningar leder till att den totala 
produktionen fortsätter att öka så blir det ingen reell klimatomställning. Den globala uppvärmningen 
fortsätter. 

För att verkligen göra skillnad krävs att de ekonomiska grundvalarna ifrågasätts, och för att det ska 
vara möjligt behövs ett brett folkligt stöd. Hemslöjdsrörelsen bör ta initiativ till och inspirera samtal 
om vad vi egentligen vill med samhället och vilka alternativen till tillväxtnormen är. Samhällsföränd-
ringen börjar vid fikapausen i vävstugan och smedjan. Syjuntan har en lång tradition som informa-
tionscentral. Nu kan den förnyas. 

Hemslöjdsrörelsen kan knappast bli en dominerande kraft i klimatomställningen, men vi har viktiga 
perspektiv att bidra med och vi kan och bör dra vårt strå till stacken. 

Verksamhetsinriktningen för den kommande perioden bör tydligare än tidigare lyfta fram folkrörel-
sen Hemslöjden som en kraft för människors delaktighet i klimatomställning och integration, inte 
minst i arbetet med barn och unga.  

Riksförbundet bör få i uppdrag att ta fram inspirationsmaterial för samtal om klimatomställning. En 
utgångspunkt kan vara den nationella strategin för cirkulär ekonomi. Kärnan i den är en vision: ”Ett 
samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. 
Strategin fokuserar på hållbar produktion och produktdesign; hållbara sätt att konsumera och an-
vända material, produkter och tjänster; giftfria och cirkulära kretslopp samt den cirkulära ekonomin 
som drivkraft för näringsliv och andra aktörer genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära 
affärsmodeller. 

Genom konferenser, debattartiklar, utbildningar mm bör länsförbund och lokalföreningar uppmunt-
ras och stödjas i att vara en del av regional och lokal utveckling likaväl som riksförbundet bör vara 
aktiva på riksnivå och internationellt. 

Vi yrkar att riksstämman beslutar 
att  Hemslöjdens roll i klimatomställningen lyfts fram i verksamhetsinriktningen, samt 

att  Riksorganisationen får i uppdrag att ta fram ett inspirationsmaterial för samtal och aktiviteter 
om klimatomställning. 
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Förslag till svar på motion från 
Dalarnas hemslöjdsförbund 
 

Styrelsen instämmer i att den kunskap och medvetenhet om t.ex. lokal produktion, 
hållbarhet, återbruk, naturmaterial och reparation som finns inom hemslöjdsrörelsen kan 
bidra till genomförandet av Agenda 2030. Redan idag är det många av medlemsföreningarna 
som både på lokal och länsnivå engagerar sig och agerar i frågan, t.ex. genom debattartiklar, 
”Slöjd håller” och kurser i återbruk. 

Även riksförbundet arbetar för att höja medvetenheten om Hemslöjdens kompetens på 
området. Riksförbundets helägda bolag Hemslöjd Media Sverige AB har gett ut ett antal 
häften på temat återbruk och reparation: Stoppa, Lappa och Ändra med Katarina Brieditis & 
Katarina Evans. Och i häftet Om ull så lyfts bland annat vikten av att ta tillvara den 
inhemska ullen för att få en mer hållbar textilproduktion och hur ullens naturliga egenskaper 
gör att man inte behöver tvätta ylleplagg lika ofta som kläder i bomull. Även projektet 1 kvm 
lin, har som syfte att lyfta den lokalt producerade textilråvaran. 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslår stämman besluta 

- att bifalla förslaget att Hemslöjdens roll i klimatomställningen lyfts fram i 
verksamhetsinriktningen  

- att på olika sätt stödja lokalföreningar och länsförbund i aktiviteter som handlar om 
att bidra till genomförandet av Agenda 2030. 


	motion-2-dalarnas-hemslojdsforbund_bilaga-12
	forslag-till-svar-pa-motion-2-dalarna_bilaga-12

