En klok kollega sa ll mig en dag; det skulle inte behöva ﬁnnas något Miljöpar egentligen.
Jordens fram d borde vara något som ligger överst på alla par ers agenda.
Visst är det så, eller ? Men varför är det inte så?
A jobba med miljöfrågor och poli k rörande miljön i Sverige innebär ibland a frågor ställs
om varför Sverige ska göra stora insatser i de a område då andra länder inte har samma
vilja/möjligheter ll åtgärder.
Frågeställningen är lika vanlig bland eleverna i skolsitua oner. Varför måste jag göra de a,
när inte “Pelle” gör det. Svaret i skolan är lika självklart som det borde vara med miljön. Om
“Pelle” gör fel, är det då mer ok för dig a göra fel? Självklart inte. Om inte andra länder har
förmågan/viljan a göra stora insatser för miljön så måste väl vi som e av de mest
välmående länderna göra vår del?
Om man följer deba en i Sverige så får man lä tro a vi är på väg mot en snar undergång.
Pratar då människor i allmänhet om a vi har en ny “högsta” topp, för a vi har få e
varmare klimat? Nej det nämns inte i denna pessimism.
Är diskussionen sådan a om alla levde som oss i Sverige så skulle vi behöva resurser som
motsvarar 4 jordklot? Eller a världen återigen slog rekord när det gäller a göra slut på
årets resurser? Ny rekorddatum är numera den 1:a augus .
Nej det nämns inte i denna pessimism.
Nämns det a vårt BNP går stadigt uppåt och a arbetslöshetssiﬀrorna går ner stadigt? BNP
andra kvartalet i år ökade i jämförelse med samma period med hela 3.3%.
Betyder det a allt är bra i Sverige? Självklart inte. Men a svartmåla Sverige så totalt som
ibland görs är verkligen något som inte stämmer med verkligheten.
Vill du fortsä a på denna väg där vi sä er miljön i fokus och där vi anser a det är en
fram dsfråga som vi inte kan skjuta upp ll i morgon?
Vill du se e Sverige där arbetslösheten fortsä er a minska och där ekonomin fortsä er
a förstärkas?
Vill du se a Sverige går mot e fossilfri land, där vi satsar på förnyelsebar energi? Costa
Rica producerar idag 99% av sin el genom förnyelsebara källor. Tror du på allvar a vi inte
klarar av det? Väljer du eller jag en annan väg så måste det “straﬀa sig”. Hur “straﬀar” man
då människor enklast? Det gör man genom ekonomin. Det ska löna sig a vara
miljömedveten och det ska kosta a inte vara det.
Andra par er skojar bort klimathotet eller vill satsa på mer kärnkra . Det är en väg som vi
borde skra a åt, men tyvärr är det sanningen både idag i Sverige och i USA.
Andra par er skriver upp asylsökanden och invandring som den överordnande frågan, men
om vi låter den globala uppvärmningen fortsä a som idag, DÅ kommer vi a få se på

ﬂyk ngkatastrofer och folkomﬂy ningar. Dagens strömningar av folk kommer då bara a
vara en västanvind mot det som då kommer a ske.
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