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’När larmen tystnar’ på Abf 18 januari 
 

Fakta Källa 

CO2-koncentrationen i luften ökar  Ipcc-rapport sida 10 *  

Människan förorsakar klimatförändringen  Ipcc-rapport sida 19 *  

Sveriges CO2-utsläpp har ökat med 15 % 1993-2013 Naturvårdsverket *  

Världen förbrukar resurser för 1.3 jordklot  WWF (högerspalt)*  

Motsvarande för Sverige är 3.4 klot  WWF (högerspalt)*  

Planetära gränsvärden överskrids i tre fall  Stockholm Resilience Center *  

Brist på olja SvD * 

80 % av unga har klimatångest  SvD *  

 

Detta vill vi diskutera under dagen: 

- Grund: Vi vill, att politikerdiskussionen ska utgå från de allvarligaste hoten, som motsvarar 

Visionsgruppens beskrivning: ”Vart är vi på väg? Mänskligheten hotas av klimatförändringar, peak oil, 

global resursbrist, förgiftning, finanskris, massfattigdom med mera”.  

- Utsläpp: Hur många ton CO2 kan världen släppa ut totalt om sannolikheten att inte överskrida 1,5 

grader ska vara minst 99 %? Idag ökar CO2-utsläppen trots alla förhandlingar. Räkna in importerade 

konsumtionsvaror m m. Då blir Sveriges verkliga utsläpp 11 och inte bara 6 ton/capita. Svenska utsläpp har 

alltså ökat under lång tid. Vad är målet för Sveriges utsläpp? Är en metod, att införa stigande koldioxidskatt 

med full utbetalning. I Sverige, i Europa, globalt?  

- Ekonomi: Sveriges resursutnyttjande måste minska från motsvarande över 3 till mindre än 1 

jordklot. Går detta att kombinera med den nuvarande globala intriktningen på tillväxt? Eller måste tillväxten 

bytas mot nerväxt till ett samhälle där resursuttaget svarar mot de tillgångar som jorden kan erbjuda idag och 

för kommande generationer. Vad är tillväxtens gränser? Borde vi återgå till att det är Riksbanken som skapar 

pengar istället för att de privata bankerna har "tryckfriheten"?  

- Energi: Fossila bränslen orsakar hotfulla klimatförändringar. Samtidigt blir det fossila bränslet allt 

dyrare. Vilka svårigheter skapar peak oil för våra samhällens möjlighet att fungera och ge välfärd? För 

transporter, matproduktion och annat? Borde vi inte tillsätta en parlamentarisk omställningskommission 

kring snabb minimering av oljeberoende? 

- Global rättvisa: De så kallade rika staterna har ett genomsnittligt högt välstånd. I stora delar av 

övriga världen utvecklas det materiella välståndet kraftigt. Men fortfarande finns flera miljarder fattiga, och 

ojämlikheten ökar i alla länder och globalt. Har vi inte tillräckligt välstånd i de rika länderna? Vilken politik 

leder till global jämlikhet?  

 

 

Plattform för Visionsgruppens arbete  

VART ÄR VI PÅ VÄG? Mänskligheten hotas av klimatförändringar, peak oil, global 

resursbrist, förgiftning, finanskris,  massfattigdom med mera. 

 

Hur hållbart är vårt samhälle - ekologiskt, ekonomiskt och socialt? Finns det 

krisberedskap? Hur försvaras och byggs välfärden globalt? Är fortsatt tillväxt möjlig? 

 

Det behövs en radikal omställning som håller konsumtionen inom de planetära gränserna!  

 

Vi söker visioner för hur denna omställning ska ske. 

Vi söker de krafter, som vill, kan och vågar genomföra den omställningen, som tar ansvar 

för nuvarande och kommande generationer i ett globalt samhälle. 

 

http://www.climate2013.org/images/uploads/WGI_AR5_SPM_brochure.pdf
http://www.climate2013.org/images/uploads/WGI_AR5_SPM_brochure.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser--utslapp-av-svensk-konsumtion/
http://www.wwf.se/press/1139342-nu-verkonsumerar-vi-jordens-resurser-med-30-procent
http://www.wwf.se/press/1139342-nu-verkonsumerar-vi-jordens-resurser-med-30-procent
http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/prognoser-bor-se-till-risk-for-oljekris_8741988.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/80-procent-av-sveriges-unga-har-klimatangest_8007724.svd

