
Realpolitik för ett klimatsäkert Sverige
Öppet brev till politiker, företagsledare och civilsamhället

Forskare, företagare och civilsamhället har studerat klimatlösningar i decennier men
gemene man och politiker  har  dragit  benen efter  sig!  Ideologiska skillnader  och
övertro på teknik har hindrat handling och försenat vår nödvändiga anpassning till en ny
situation. Vi måste minska våra utsläpp idag om vi vill överleva imorgon.

Ett klimatsäkert  Sverige är en grundläggande förutsättning för trygghet.  Vi  svenskar måste
minska  vårt  konsumtionsbaserade  växthusgasutsläpp  från  ca  11  ton  per  person  och  år
(Naturvårdverket)  ned  mot  1-2  ton  för  att  infria  Parisavtalet.  Vetenskapen är  enig  om att
koldioxidutsläppen måste minskas med ca 10% per år (Rockström,  Anderson,  Laestadius,
Mission2020). I stället ligger utsläppen kvar sedan många år på den höga nivån.  Parismålet
börjar glida oss ur händerna.

Om taket läcker, ska vi låta huset förstöras, eller laga taket? Självklart är det dags för  konkreta
åtgärder som levererar resultat – klimatsäkerhet – i stället för enbart ”goda tankar”. Jämför
skolbarnens marsch i USA nyligen där parollen löd: ”No more thoughts and prayers, change gun
laws!” Forskning i all ära, framtidens ymniga biobränsle och framtida ”smart” stadsplanering likaså,
men hur når vi resultat idag med befintlig teknik och befintliga resurser? 

Solidaritet  och tillit  är  viktigt:  alla  måste dra sitt  strå  till  stacken.  Alla  sektorer  i  ekonomin
behöver minska sina utsläpp med 10% per år. Liksom alla samhällsklasser behöver sänka sin
konsumtion, förutom de allra fattigaste (som konsumerar så litet det knappast räknas). Staffan
Laestadius jämför klimatomställning med mobilisering för ett krig.

I stället för att eftersträva konfrontation, måste alla samarbeta för att skapa det de flesta vill: en
trygg framtid!

När orkesterns musiker inte är samspelta blir det dålig musik. När ett samhälles politik lamslås
så överlever samhället inte. Klimatpolitiska Rådet uttrycker det så här (Rapport 2018, s 7): ”Den
svåraste utmaningen idag är inte…att nödvändig teknik saknas helt eller att omställningen skulle
vara  oöverstigligt  dyr.  Det verkligt  angelägna problemet  är  hur  gemensam handling kan
mobiliseras och genomföras för att minimera växthusgasutsläppen och anpassa samhällena
till ett förändrat klimat.”

John F. Kennedys uppmaning (”Landsmän, fråga inte vad ditt land kan göra för dig – fråga vad
du kan göra för ditt land.") kan vara till gagn i dagens klimatkris: Fråga inte vad en klimatåtgärd
betyder för mig personligen, utan vad kan jag göra för mina barn, mitt land och min värld?

Vad göra och hur? Forskare, företagare och civilsamhället  har studerat lösningar i  decennier!  Se t  ex
Oxfordekonomen  Kate Raworths 7 min video, Staffan Laestadius nya bok  Klimatet och omställningen,
Anders  Wijkmans  Come on!,  agronomen  Bengt  Bodins  När  vinden  vänder samt  faktabladen
Varför vänta? Konkreta åtgärder för ett klimatsäkert Sverige och Tillväxt. 

De politiska partiernas klimatprogram 2018 hittills är mest ”goda tankar”. Tankarna måste omsättas
i  planer med konkreta åtgärder för en årlig minskningstakt om 10% i varje samhällssektor:
industri, jordbruk, bygg, transport, energi, privat konsumtion osv. Låt oss inte vänta för länge på
dessa planer!

Med vänliga hälsningar,

Archie Duncanson, Stockholm 
www.alternativ.nu/ecologybeginsathome 
www.alternativ.nu/hushalla 

Björn Lindbergson, Sigtuna 
www.exergiakademin.se Realpolitik för ett klimatsäkert Sverige 2018-04-12

http://www.extrakt.se/livsstil-och-konsumtion/nasta-generation-far-sta-for-notan/
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varldens-klimatkris-och-ledarskapskris-forstarker-varandra
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/varldens-klimatkris-och-ledarskapskris-forstarker-varandra
http://www.mission2020.global/about/
https://youtu.be/zjTtohMgGk8
https://www.nytimes.com/2017/03/23/opinion/why-the-world-economy-has-to-be-carbon-free-by-2050.html
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fran-svensk-konsumtion-per-person/
http://www.exergiakademin.se/
http://www.alternativ.nu/hushalla
http://www.alternativ.nu/ecologybeginsathome
https://www.svt.se/special/val2018-partiernas-forslag-for-minskade-koldioxidutslapp/
http://www.alternativ.nu/hushalla/Hallbarhet_halsa_tillvaxt.pdf
http://www.alternativ.nu/hushalla/Varfor-vanta.pdf
http://www.alternativ.nu/hushalla/BengtBodin_Narvindenvander.pdf
http://wijkman.se/books-and-rapports/
https://www.globalutmaning.se/kulturhuset-stadsteatern-klimatet-och-omstallningen/
https://www.youtube.com/watch?v=JCNIehjCqWE
http://formas.se/PageFiles/22123/Klimatramverket%20rapport%2018%20v2.pdf
http://formas.se/sv/Om-Formas/Klimatpolitiska-radet/
https://asikt.dn.se/asikt/debatt/det-kravs-en-omstallning-som-om-kriget-brutit-ut/
https://www.theatlantic.com/photo/2018/03/photos-from-the-march-for-our-lives/556454/
https://www.svt.se/special/val2018-partiernas-forslag-for-minskade-koldioxidutslapp/

	Realpolitik för ett klimatsäkert Sverige

