Del 1 Cirkulent
av Carolina Pilichi
1. Vad menas med cirkulär ekonomi? Ge gärna ett exempel från en av filmerna.
Cirkulär ekonomi menas med att man återvinner/återförrukar produkter för att kunna
återanvända resurserna för att kunna få en mer hållbar värld. Till skillnad mot linjärt system
där man inte återanvänder eller återvinner produkter utan oftast bara slänger dem.
Med cirkulär ekonomi vill man få ett slutet kretslopp, att produkter bör tillverkas biologiskt
nedbrytbara eller så att produkterna kan återföras till kretsloppet och på så sätt återskapas
istället för att slängas bort. Det menas också att istället för att vi ska äga en massa produkter
så kan vi istället låna, byta, hyra eller också dela produkter med varandra istället.
I filmen så berättade hon även om att vi betalar inte för produkten i sig utan för tjänsten samt
att vi inte köper själva produkten utan funktionen.

2. Vad fick du för resultat på klimatkontot? Vilka delar av din konsumtion kan du
förändra om du vill minska dina privata utsläpp?
Mitt resultat på klimatkontot blev:
Bostad

0,4 ton

Resor

0,3 ton

Mat

0,7 ton

Konsumtion

1,0 ton

Totalt

2,4 ton

Enligt kalkylatorn på klimatkontot så är konsumtion störst gällande min miljöpåverkan.
Det är väldigt intressant att se resultatet men trodde dock att resorna skulle vara något högre
jämfört med bostad. Men tror att konsumtionen kan ha blivit högt på grund av att jag köpte en
mobiltelefon för 1600:-, då min tidigare tyvärr hade sjungit klart sista versen.
Vad jag kan göra bättre hemma är att inte diska med rinnande vatten, förbättra sättet att
handlar på när jag behöver handla hem t.ex hudvård att det är kanske bättre att åka in till stan
för att handla produkten i butiken istället för på nätet. Att försöka se till så att hela familjen
blir ännu bättre när det gäller matsvinn, att uppnå noll ätbar mat i papperskorgen.

3. Vad menas med ”gömd kostnad” när man pratar om billiga prylar?

Med “gömde kostnad” när det handlar om billiga produkter menas det att människor förlorar
sina naturresurser, samt betalade för att förlora sin rena luft. 30% av barn i Kongo betalade
med sin framtid genom att hoppa av skolan för att bryta en metall som heter Koltan som
används till billiga elektronikprodukter.
En del betalar genom att finansiera med sin egna försäkring. Det är otroligt många som har
längst detta system betalat med sina liv för att jag eller någon skall kunna köpa en billigare
produkt. Detta finns inte i någon bokföring och företagsägarna flyttar den verkliga
produktkostnaden för att leda oss till att konsumera mera.

4. Förklara "avfallstrappan". Tycker du att det är ett användbart begrepp för att
minska mängden avfall i samhället?
Avfallstrappan är en trappa i fem steg som en typ av checklista som förklarar hur man bör
tänka angående sitt avfall.
Steg 1 – Förhindra att avfall uppstår från första början.
Steg 2 – Återanvänd.
Steg 3 – Återvinn
Steg 4 – Utvinn energi genom förbränning
Steg 5 – Deponi
Jag tycker att detta är ett användbart begrepp och väldigt enkelt att se och använda både i
hemmet, på arbetet, på skolor eller förskolor för att minska mängden avfall.

