
   

SynpunktSkort SynpunktSkort utmaningSkort

infokort infokort fÖrSta tankar

... oCH En tiLL

Skriv upp de tankar som du tänkte allra 
först och använd de vita korten för att lägga 
till synpunkter.

Gå till www.playdecide.eu och:
–  mata in din grupps resultat i Decide-databanken;
–  ta reda på vad andra européer tycker;
–  läs mer om ämnet; 
–  ladda ner ett nytt spel till dig och dina vänner;
–  ta reda på hur du kan påverka saker och ting efter  
 att ha spelat Decide-spelet.

Klargör din egen syn på temat. Läs och välj 
ut de kort som du anser innehålla den 
viktigaste informationen. Lägg dina kort på 
spelbrädan och läs dem sedan högt för de 
andra spelarna.

± 30 MIN.

Börja med att diskutera ett eller flera all-
männa teman som ni tycker är väsentliga. 
Var och en har rätt till ordet. Lägg dina kort 
på bordet så att du har en motivering för 
varje tema.

± 30 MIN.

Sammanställ motiveringarna från de 
olika diskussionerna. Kan ni som 
grupp åstadkomma en 
positiv uppgörelse och 
gemensamt komma fram till 
en viss ståndpunkt? Om ni vill 
kan ni också formulera en helt 
ny ståndpunkt.

± 20 MIN.

bErättELSEkort

Du har rätt att ta ordet:
tala sanning men pladdra inte.
Värdesätt din livserfarenhet.
Respektera andra.
Låt dem tala till punkt innan du börjar.
Gläds åt olika åsikter.
Bemöt överraskningar och förvirring, du kan lära dig något nytt.
Försök att hitta sådant som ni är överens om.
‘Men’ framhäver en avvikande åsikt; ‘och’ framhäver att man är 
likasinnad.

inStruktionEr trE oLika faSEr

HÅLLbar anVänDning  
aV Skogar

1. kunSkap 2. DiSkuSSion 4. aktiVitEt3. gruppEnS  
gEmEnSamma ÅSikt

1 Skogarna vårdas i första hand för sina egenskaper som värdefulla ekosystem i 
naturtillstånd och som livsmiljöer för arterna som bor där. All användning av naturre-
surser, även träbaserade, ska minskas.

2 Användningen av inhemskt trä som råvara ska prioriteras, eftersom det är ett bättre 
alternativ ur miljö- och sysselsättningssynpunkt än att tillverka motsvarande produkter 
av icke förnybara naturresurser. Arternas mångfald och skogens landskapsvärden tryg-
gas genom olika skydds- och skogsvårdsåtgärder.

3 Det ska satsas på forskning och produktutveckling för att träbaserade råvaror ska 
kunna utnyttjas effektivare och mer mångsidigt. Skogsarealen ska ökas för att trygga 
tillgången till råvaran och öka kolbindningskapaciteten.

4 Gruppens egen ståndpunkt.

StÅnDpunktErna

Skogarna är livsviktiga för oss. De gör jordklotet livsdugligt genom att producera 
syre, rent vatten och ren luft samt genom att binda kol. Skogarna är hem för tusen-
tals arter. Skogarna motverkar markerosion och skyddar vattendragen mot övergöd-
ning genom att binda näringsämnen. Trä är ett förnybart råmaterial för många 
produkter och utgör grunden för vår ekonomiska välfärd. Skogarna främjar vår 
hälsa och erbjuder möjligheter till många slags rekreation. Skogarna har även stor 
estetisk och mental betydelse för människan.  
 Vid hållbar användning av skogarna bör följande tre principer beaktas: den 
ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Användningen av skogarna är eko-
logiskt hållbar då man tryggar mångfalden hos skogens livsmiljöer och arter. 
Social hållbarhet betyder att skogarna ger välfärd, arbete och utkomst, rekrea-
tion, kultur och möjligheter till fritidssysselsättning rättvist till alla befolknings-
grupper. Ekonomisk hållbarhet förutsätter att skogstillgångarna används på ett 
sådant sätt att kommande generationer har likadana möjligheter att utnyttja 
dem som vi har. 

Hur kan hållbar användning av skogarna genomföras i praktiken? 


