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På söndag börjar klimattoppmötet i Glasgow, ett år försenat på grund av pandemin. Greta Thunberg 
tror att det blir ”ännu ett bla-bla-möte - om det inte blir någon press utifrån kan ledarna säga i princip 
vad de vill, och komma undan med det”. Låt oss hoppas att det inte blir så

Nu är pilgrimsvandringen 
Pilgrim’s Walk For Future 
nästan framme. I morgon når 
man Glasgow och på söndag 
startar klimatmötet COP26 
som sedan pågår i två 
veckor.

Kyrkans tidning har växlat några 
ord med diakon Annika Spalde, 
som lett den svenska vandringen 
ända från starten i Vadstena den 
19 juli. I Münster i slutet av sep-
tember anslöt man till den tyska 
vandringen och just nu är det ett 
tiotal svenskar som tillsammans 
med 20 tyskar tar sig genom de 
sista dagsmarscherna fram till 
Glasgow.

Hej Annika! Hur känns det just nu? 
– Vi kommer allt närma-

re toppmötet och vi hoppas att 
vi, tillsammans med klimatpil-
grimer som kommer från andra 
håll, ska skicka ett budskap till 
beslutsfattarna att fatta kraftfulla 
beslut för klimatet.

Jag förstår att du måste vara  
sliten efter att ha vandrat i tre 
månader, har det varit tuffast  
fysiskt eller mentalt?

– Mentalt helt klart. Det påver-
kar varandra förstås. Fysiskt har 
jag inte haft några egentliga pro-
blem, men visst blir man trött av 
att vandra 2-3 mil om dagen. Men 
det som varit jobbigt är att ald-
rig få koppla av. Man har ljud och 
människor och händelser om-
kring sig precis hela tiden. Har 
man nån liten stund över nån gång 
finns det alltid nåt som ska ordnas, 
tvätta underkläder eller tröjor… 
det har varit väldigt intensivt.

Hur har det sett ut sedan ni  
anslöt till den tyska vandringen  
i Münster?

– Det har bara blivit mer inten-
sivt. Under vandringen fram till 
Hamburg har vi haft en vilodag 
i veckan, men tyskarna har fär-
re vilodagar och dessutom läng-
re dagsetapper. Ibland går vi flera 
timmar i sträck med bara en fem-
minuters paus för att kissa. Det 
är olika pilgrimskulturer – det 
vi gör nu är nog mer en ”klimat-
marsch” än en ”vandring”.

Men ni fortsätter sända morgon-
bön på nätet?

– Ja den ger vi inte upp. Däre-

mot har vi svårare att få tid med 
delningsrundor och kvällsböner. 
Det finns bara tid vissa dagar. 

Vad har varit bäst under vand-
ringen?

– Det har funnits så mycket 
fint. Vi har mött så mycket gäst-
frihet och vänlighet längs vägen, 
särskilt i Holland har det varit 
helt fantastiskt. Människor har 
förberett inför vår ankomst och 
lagat mat till oss, verkligen rö-
rande. På en plats hade åtta olika 
familjer gått ihop om att laga mat 
till oss och ta hand om oss. På ett 
annat ställe hade de tagit dit fri-
sörer som klippte alla vandrare 
som tyckte att de behövde det! 
Man häpnar, vilken fantastisk 
omtanke! För en sån sak krävs ju 
att man sätter sig in i vandrarnas 
situation och funderar på vad de 
behöver. Man berörs av en sådan 
omtanke.

– På fem platser i Holland har vi 
blivit hembjudna och fått duscha 
och ta igen oss hemma hos pri-
vatpersoner. Vi har fått så myck-
et uppmuntran och stöd. Sedan 
har det fina stödet inom gruppen 
av medvandrare betytt så mycket 
också, man delar mat, plåster och 
uppmuntran. 
Och sist 
men inte 
minst alla 
värdeful-
la hälsingar 
hemifrån! 
Vi sänder 
bönen varje 
morgon och 
folk sänder 
uppmunt-
rande häls-
ningar till 
oss då, det är viktigt för oss.

Du har också blivit officiell dele-
gat på själva klimatmötet!

– Ja, det är inte så lätt att bli och 
berodde på generositet hos Pres-
byterian Church i USA. Istället för 
att själva använda hela sin kvot 
så delade de med sig i ett ekume-
niskt samarbete. Jag ska erkän-
na att jag inte hunnit sätta mig in 
i alla konkreta frågeställningar 
i detalj ännu, men jag läser på så 

gott jag kan under vandringen nu 
sista veckan. Vårt uppdrag blir att 
tala för dem som inte är där, som 
inte har någon röst.

Vad tror du om klimatmötets re-
sultat?

– Man vet inte om man ska 
våga hoppas... Vi får be för att de 

rika ländernas förhandlares hjär-
tan ska bli berörda av situationen. 
Någon måste pusha dem att fatta 
obekväma beslut.

Vad gör du efter klimatmötet?
– Då tar jag tåget hem till Vad-

stena. Sen kunde det vara fint 
med en veckas semester.

Du ska inte ut och vandra på  
semestern då?

– Jag tror inte det.

Läs mer: www.walkforfuture.se
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Glasgow är inom räckhåll
PILGRIM’S WALK FOR FUTURE:

Annika Spalde (mitten) har vandrat i drygt tre månader. Den sista biten genom Skottland har temperatu-
ren varit kylig.  FOTO: NICKLAS ADAMSSON

Man berörs av  
omtanken vi mött.


