
Rapport från Klimatmaxa inför Paris 2 – 3 okt. 2015 på Kulturhuset/Stadsteatern

Det var med viss bävan jag än en gång lyssnade på Johan Rockström och Anders Wijkman 4½
år efter deras bok ”Den stora förnekelsen”. Sedan dess har utsläppen av växthusgaser 
accelererat och forskarnas oro förstärkts. Bl.a. tror man inte att det går att stoppa 
kalvningen av Västantarktis glaciäris. Johan Rockström var också rak ang. att hoten mot vår 
planet var överhängande. De åtaganden som FN:s medlemsnationer lovat pekar på en global
uppvärmning på 3,5 grader. Samtidigt påpekade han att medvetenheten hos politiker, 
företag och allmänhet om klimatkrisen ökat och att vi aldrig tidigare haft så mycket kunskap 
och tekniska verktyg att använda för att avvärja krisen. Vid mötet var alla deltagare rätt 
överens om att Sverige bör eftersträva fossilfrihet år 2030, ett politiskt vågat men ändå 
troligen inte tillräckligt mot bakgrund av vad man vet idag. Dessutom kan Sverige ensamt 
inte vända utvecklingen. Som inspiration för andra är Sverige likväl viktigt och 
Naturskyddsföreningen menar att om inte Sverige kan gå före vem kan då göra det. 
Anders Wijkman höll med om detta men anmärkte att det idag säljs stora mängder 
fossildrivna bilar i Sverige som ägarna nog inte vill skrota i första taget. Här är det ju 
uppenbart att politikerna måste våga lagstifta så att målet kan nås. Som ordförande i 
Miljjömålsberedningen får Anders Wijkman tampas med de politiska partierna.  Just 
transporterna är Sveriges stora utmaning. Anders är god vän med Jim Hansen sedan många 
år och denne har sagt att det ser ut som att havsytan kommer att stiga flera meter inom 50 
år och Hansen brukar få rätt i sina - jämfört med IPCC - dystrare prognoser. 

I konferensen deltog både riks- och kommunpolitiker och företagare. De sistnämnda sade sig
välkomna tydliga, skärpta och långsiktiga miljömål. Man hade krav på att offentlig 
upphandling skulle ha tydliga kriterier och att uppföljningen skulle bli bättre för att inte 
missgynna dugliga och ärliga företag. Cirkulär ekonomi bejakades från många håll. IKEA vill 
t.ex. kunna ta tillvara begagnade plastvaror som råvara för nya plastprodukter. Tre 
kommunalråd deltog på fredag e.m. och framhöll att kommunerna kan uträtta mycket på 
egen hand t.ex. i stads- och trafikplanering, mat och i sin stora roll som upphandlare. 

Julia Romanowska berättade om sitt arbete som ledarskapsutvecklare där hon uppnått 
sensationella positiva förändringar hos deltagarna och indirekt hos de anställda. 

På lördag e.m. diskuterades En klimatrörelse för alla – hur miljörörelsen kan bli mer 
inkluderade. Många grupper i samhället känner sig främmande för miljörörelsen. Inom 
rörelsen tycker vi att vi arbetar för alla och pekar på rödlistade arter, skogen, haven m.m.  
För många är det svårt att koppla ihop detta med mer närliggande mål trots att det hänger 
ihop. Något att fundera på! 
 Slutligen: skicka personliga mail till politiker!

Hela konferensen finns att uppleva inspelat med länk på Naturkontakt
Borlänge den 11 oktober 2015   Jan-Olof Blomberg


