
OPINION2

Miljömagasinet – för en socialt och ekologiskt uthållig värld
M I L J Ö M A G A S I N E T  N r  2 1  •  2 8  M A J  2 0 2 1

MILJÖMAGASINET  Box 11 203,  100 61 STOCKHOLM Besöksadress: Skånegatan 93       Tel: 08-640 82 80 Fax: 08-640 40 67    E-post: redaktionen@miljomagasinet.se

Miljömagasinet tar gärna emot artiklar och bilder. Vi förbehåller oss rätten att redigera texter och att även publicera dem på hemsidan. Arvode utgår endast efter skriftlig överenskommelse. 

Annons 
christina@canmedia.se

Utgivare 
Miljömagasinet Alternativet AB
Org nr 556455-7774 
TS-upplaga ISSN 1400-0164

Tryckeri 
V-TAB, Södertälje
Miljöcertifi erat enligt ISO 14001 

Ekonomi 
ekonomi@miljomagasinet.se

Prenumeration 
50 nr 580:- 25 nr 350:- 12 nr 175:-
Plusgiro 24 27-3 
prenumeration@miljomagasinet.se

Redaktion 
Liza Ahnland
Thomas Daligk (red.sek.)
Bengt Ljunggren 
Jonatan Lundbäck
Rikard Rehnbergh
Charlotte Wikholm

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Lars Kollberg

Politisk redaktör
Peter Eller, st f ansvarig utgivare

Nätverket Miljömagasinets vänner
An Wennberg

Administration 
Magnus Löwenhielm

Opinionsredaktion
Roger Bydler
Eivor Karlsson
Marica Lindblad

Katastrofen som får fortsätta

Endast texter som står som Ledare uttrycker Miljömagasinets åsikter.

Ledare

E-tidning för prenumerant 
Redan prenumerant på papperstidningen?

Logga in och skapa konto.

1.  Smartphone/surfplatta: 
    iPhone och iPad: Ladda hem Miljömagasinet från App Store.   

Android, Mobil & läsplatta: Gå in på Google Play och gör 
likadant.

2. Dator: Läs tidningen i din dator: 
   https://etidning.miljomagasinet.se.

3. Användarnamn och lösenord:
   Användarnamn:  Kundnummer (K). 
   Lösenord: Prenumerationsnummer (P) (fem siffror).
   Båda numren ser du på tidningens framsida.

Fo
to

: F
re

dr
ik

 R
os

én

Robert Nyberg

verkar inte vara en enkel upp-
gift med tanke på den farligt 
låga ambitionsnivå som fi nns i 
många länder.

En del läsare tycker kanske 
att det här är en svartmålning. 
Så här vill vi verkligen inte få 
det. Visst, det vill vi inte. Men 
färgen kunde varit ännu svartare. 
Det som står i den här texten är 
exempel på de utmaningar som 
vi måste hantera om det inte ska 
gå riktigt illa. 

Nu går det alltför långsamt 
i alla delar av världen. Många 
tycks tro att tekniken kommer 
att rädda oss. Men tekniska 
framsteg räcker inte, det behövs 
mycket mer än så. Vi – medbor-
gare, stater, regioner, kommuner 
– måste alla jobba rejält för att 

Åke Askensten.
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skövlas också i andra delar av 
världen. Detta sker trots att alla 
numera vet att det är att angripa 
världens lungor. 

Det fi nns farhågor om att allt 
större delar av Amazonas blir 
savann om den nuvarande av-
verkningen fortsätter, och det 
skulle kunna resultera i att det  
släpps ut mer koldiod än som tas 
upp. En katastrof  som enligt en 
del forskare redan tickat i gång.

     
Lika allvarligt, men på ett an-
nat sätt, är att världens glaciärer 
och andra isbildningar smälter. 
Det innebär att många miljoner 
människor kommer att bli av 
med sitt dricksvatten – och att 
havsnivåerna kommer att stiga 
till förödande höjder. 

Översvämningar, som vi bland 
annat ser i Bangladesh, har också  
en motsats i torkan på grund av 
de stigande temperaturerna. För 
mycket och för lite vatten har en 
hel del gemensamt. Bland annat 
fl yktingar. 

Världens länder måste A) 
kraftigt minska utsläppen och 
försöka reparera skadorna, B) 
förbereda sig på att ta emot stora 
fl yktingströmmar. Men gör de 
det? Svaret är dessvärre nej. De 
vet vad som är på gång. Men de 
blundar och håller för öronen.

Åke Askensten

Migrationsfrå-
gan närmar 
s i g  nu  e t t 
avgörande i 
Sveriges riks-

dag. Detta efter långvarigt ut-
redande och förhandlande. Det 
är viktigt att frågan hanteras  
grundligt – även om en del mot-
sättningar fi nns kvar.

Nästa del av ämnet fl ykting-
politik är något allvarligare 
som riksdagen snabbt bör han-
tera. Det handlar om de stora 
flyktingströmmar som är att 
vänta i klimatförändringarnas 
spår. I jämförelse med den pro-
blematiken är de nuvarande 
migrationsfrågorna bara en lätt 
västanfl äkt.

    
Sverige – liksom andra län-
der – måste nu på ett gediget sätt 
förbereda sig för vad som kom-
ma skall. Ingen vet exakt vad 
som kommer att hända. Det kan 
handla om allt från stora men 
ganska lugna fl yktingströmmar 
till internationella konflikter 
– och i värsta fall krig.

Vi vet nu att Parisavtalets 1,5 
graders temperaturhöjning är en 
illusion. Nu gäller det att försöka 
undvika 2–3 grader – och det 

begränsa skadorna. Det hand-
lar om att försöka rätta till så 
mycket som möjligt av det som 
vi och tidigare generationer ställt 
till med. Men vi är alltså sent ute 
– även i Sverige. 

Vi behöver skärpa oss och 
inse att vi inte kan fortsätta i 
gamla hjulspår – för de leder 
oss in en situation som kan bli 
ohanterbar. 

Under många år har det kom-
mit forskarrapporter om ett 
förvärrat läge. Men forskarna 
har i stort sett talat för döva  eller 
åtminstone halvdöva öron. Ett 
exempel i Sverige är det av re-
geringen tillsatta Klimatpolitiska 
rådet. Rådet har i rapport efter 
rapport pekat på växande pro-
blem och att mycket måste göras 
– och det snabbt. Miljörörelsen 
har också talat klarspråk och det 
och forskningsrapporterna har 
gett vissa resultat, inte minst 
sedan den unga Greta Th unberg 
kom in på arenan. 

En del har också gjorts, men 
ändå förvärras situationen i stort 
sett dag för dag världen över. 
Växthusgaser släpps ut oavbru-
tet och temperaturen stiger. För 
många människor är detta en 
katastrof och det är bara början 
– om världens beslutsfattare inte 
tänker om. Till det mycket allvar-

liga  hör det som händer på grund 
av det vi redan gjort. Koldioxid-
halterna är redan farligt höga och 
lär inte kunna hanteras tillräckligt 
ens av de stora tekniktänkarna. 
Risken ökar för kedjeeff ekter, så 
kallade tipping points, där det 
ena ger det andra. 

Permafrosten, inte minst i 
Sibirien, är ett jätteproblem. 
När den tinar släpps bland annat 
den mycket klimatpåverkande 
metangasen ut. Till detta kom-
mer att mycket annat som har 
lurat där nere nu kommer upp: 
livsfarliga bakterier och virus. 
Vi måste – bland annat därför 
– räkna med fl er pandemier.

     
Ett annat stort problem är 
det vi gör och har gjort med 
våra skogar – och där är Sverige 
inget undantag. Skogen är en 
av våra allra bästa och nödvän-
digaste vänner. Men i de fl esta 
länder behandlar man den inte 
som en sådan. I stället för att 
vårda och sköta om denna vår 
vän låter man skogsmaskinerna 
gå till ganska urskiljningslös 
attack mot växtlighet och djur 
– och i praktiken också mot 
människor. 

Amazonas – det stora regn-
skogsområdet som omfattar 
fl era länder i Sydamerika – är 
skräckexemplet. Regnskogar 


