
 
 

 

 

 

 

 

När larmen tystnar... 
Program  

POLITIKERSAMTALET  på ABF 18 januari kl 13 - 15 

    

Hur ställer vi om från 3 jordklot till 1 ? 
 

Moderator  Stina Billinger, hållbarhetschef på SPP 

 

Öppningstalare Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Center 

 

Hur ska vi göra omställningen? 4 minuters beskrivning från varje parti 

 

1. Våra egentliga utsläpp Vilken utsläppsmängd förorsakar det svenska samhället? 

Bakgrund Följdfrågor 

Idag ökar CO2-utsläppen i världen trots alla 

förhandlingar. Regeringen framhåller ofta 

Sverige som föredöme vad gäller 

utsläppsminskning. 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. 

Hur många ton CO2 kan världen släppa ut totalt om sanno-

likheten att inte överskrida 1,5 grader ska vara minst 99 %? 

Vad är målet för Sveriges utsläpp? Är en metod, att införa 

stigande koldioxidskatt med full utbetalning? I Sverige, i 

Europa, globalt? 

 

2. Kriskommission och beredskap Hur förhindrar vi en omfattande kris? 

Bakgrund Följdfrågor 
Fossila bränslen orsakar hotfulla 

klimatförändringar. Samtidigt blir det 

fossila bränslet allt dyrare. Sveriges 

resursutnyttjande måste minska från 

motsvarande över 3 till mindre än 1 

jordklot. Av nio planetära gränsvärden 

överskrids idag tre. 

Vilka svårigheter skapar peak oil för våra samhällens möjlighet 

att fungera och ge välfärd? För transporter, matproduktion och 

annat? Hur beroende är ekonomi och social hållbarhet av 

energi? Borde vi inte tillsätta en parlamentarisk 

omställningskommission kring snabb minimering av 

oljeberoende? 
Går ”1 klot” att kombinera med den nuvarande globala 

inriktningen 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? Vilka är tillväxtens gränser? Borde vi återgå till 

att det är Riksbanken som skapar pengar istället för att de 

privata bankerna har "tryckfriheten"? 

 

3. 80 % av unga har klimatångest Vad skulle du säga till ett oroligt barn? 

 

 
 2014.01.03 

 

  


