
 

I Mumbai ska de unga fatta klimathoten 

 

Hjälp Klimataktion stödja dem! 

 

Klimataktions samarbetspartner i Indien är Srushtidnyan – Center for 

Environment Education, Research & Documentation. Hjälp oss samla in 23 000 

kr under 2015 för att medfinansiera deras utvecklingsprojekt i Mumbais skolor! 

Sätt in 100 kr eller mer om du kan på vårt särskilda plusgirokonto. Du kan också 

vara med i någon av Klimataktions arbetsgrupper Globala gruppen eller 

Skolgruppen. Läs mer om projektet på: www.klimataktion.se 
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Vilka sorts organisation är Srushtidnyan? 

Det är en miljöorganisation som grundades av socialarbetaren Prashant Shinde för 

snart 15 år sedan. Srushtidnyan ser miljöengagemang som en kraft för att arbeta med 

och för svaga grupper, och mot orättvisor i samhället. Det är en ideell, partipolitiskt 

och religiöst obunden organisation som anser att arbetet för mänskliga och 

demokratiska rättigheter går hand i hand med arbetet för en bättre miljö och hållbara 

levnadssätt. De vill öka medvetenheten om klimathoten och arbeta aktivt med skolor 

och lokalsamhället. Srushtidnyan arbetar med unga människor för att det är de som 

ska leda det samhället mot en hållbar utveckling i en nära framtid. 

Vad gör Srushtidnyan? 

De utbildar lärare, elever och skolledningar från runt tio skolor per år i klimat- och 

miljöfrågor. Lärare och skolledning får först en basutbildning. Varje skola får ett 

särskilt program, för en grupp elever på högstadie eller gymnasienivå, en dag i 

månaden under ett år. Elevgruppen består av lika många flickor som pojkar. De gör 

projektarbeten, inventeringar och kartläggning, utflykter till naturområden mm. 

Dessa elever blir ”klimatambassadörer”. Hela satsningen avslutas varje år med en 

klimatkonferens för samtliga skolor, för politiker och media. Srushtidnyan arbetar 

också med lokalbefolkningen i byn Kundi, Western Ghats, för att dokumentera och 

bevara den biologiska mångfalden.  

Vilka skolor och grupper riktar de sig till? 

Srushtidnyan riktar sig nästan utan undantag till skolor i Mumbais slumområden, 

som Dharavi, känt från filmen Slumdog Millionaire. De har även projekt i skolor på 

landsbygden med barn ur olika grupper adivasis, Indiens ursprungsbefolkning.  

Varför är klimatarbete viktigt i Mumbai och i Indien? 

Även om Indien hör till de länder som släpper ut lite växthusgaser i atmosfären 

jämfört med oss i rikare länder, räknat per person, så lider de redan av klimat-

förändringarnas följder i det dagliga livet. Oregelbundnare och häftigare monsuner, 

översvämningar, stigande temperatur och vattennivå, hot mot värdefullt djurliv och 

natur, exempelvis mangroveträsken utanför Mumbai, är några exempel.  

Vad går Klimataktions samarbete med den indiska organisationen 

Srusthidnyan ut på? 

Klimataktion samarbetar med Srushtidnyan sedan 2013. Vi ansvarar för 

utvecklingsprojektet inför Forum Syd, som handlägger och beviljar SIDA-bidrag till 

svenska ideella organisationers samarbete med partnerorganisationer i syd. 

Klimataktion och Srushtidnyan är också initiativtagare till utbyten mellan svenska 

och indiska skolor. För närvarande samarbetar Globala gymnasiet i Stockholm med 

Maharshi Dayanand College i Mumbai, och högstadiet i Skarpatorpsskolan i 

Stockholm med Dharmaprakash Shrinivasayya High School i Mumbai.  


