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Svensk Energi vill utveckla Earth Hour till att tända ljus på platser på jorden 
där el saknas. Genom samarbete med organisationen GIVEWATTS installeras 

solenergilampor i Kenya i en process som kan liknas vid en elektrifiering 
utbyggd efter ett växande behov. 
 

Tänd ett ljus för Earth Hour 
 

Idag, den 29 mars, inträffar årets Earth Hour. Alla svenskar uppmanas att släcka sina lampor 

under en timme i en symbolhandling för klimatet. ”Var med i Earth Hour och släck för en 

ljusare framtid du också!”, skriver arrangerande WWF på sin hemsida. 

Svensk Energi vill vända på det resonemanget: ”Tänd för en ljusare framtid.” 

1,3 miljarder människor saknar el – en femtedel av jordens befolkning. Här eldar människor 

istället fotogen, kol och ved för att få ljus. Det innebär hälsorisker, höga hushållskostnader och 

klimatpåverkan, men också sämre förutsättningar för studier och utveckling. 

– Vi ifrågasätter inte Earth Hour, klimatfrågan behöver lyftas. Vi ifrågasätter symbolhandlingen 

– att släcka ljuset – som kan sprida fel uppfattning om el. Vi tror att bristen på el är ett 

mycket större problem i världen, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson. 

Svensk Energi, med de svenska elföretagen, har samarbetat i drygt två år med organisationen 

GIVEWATTS genom att skänka solenergilampor åt skolbarn och deras familjer i Kenya. Det ger 

bättre studiemiljö, jämfört med skenet från fotogenlampor eller brinnande trädstickor. 

Inomhusluften blir bättre och pengar sparas in eftersom fotogen står för 10–40 procent av 

familjernas inkomster. Hittills har över 2 000 lampor installerats med elbranschens stöd. 

De solpaneler som följer med lamporna används också för laddning av mobiltelefoner, som 

annars är kostsamt och tidskrävande. Här finns möjligheter att bygga ut med ännu fler 

funktioner i ett elsystem som utvecklas underifrån, efter människors behov. I många länder 

skulle det krävas enorma investeringar för att producera el på ett traditionellt sätt – med stora 

kraftverk och sammanlänkade elledningar. Här är förnybar solenergi en optimal teknik. 

– Inför Earth Hour i år har vår personal startat en insamlig av lampor som de finansierar med 

egna pengar. Det har gett 30 lampor som direkt kommer användarna till nytta. Vi tackar gärna 

Earth Hour för att få denna draghjälp säger Kjell Jansson och avslutar: 

– Vi är stolta över att bidra till en utveckling som direkt gagnar klimatet också. Men det finns 

ännu mer att göra för utbyggnaden av ett elsystem baserat på förnybar solenergi. Därför vill vi 

utveckla Earth Hour till att sprida elektricitetens fördelar till platser där el inte finns idag. 

 

Vill du veta mer? 

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se. Kontaktpersoner: 

Kjell Jansson, vd Svensk Energi, mobiltel 0705-84 84 81 

Kalle Lindholm, pressansvarig Svensk Energi, mobiltel 0709-96 25 90 

http://www.svenskenergi.se/

