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Loge for omstort
ffekterna av alIa stangda stader
oeh arbetsplatser borjar visa sig
oeh mer eller mindre trovardiga
bilder eirkulerar bland sociala
medier. Delfiner i Venedigs kanaler, glada bjornar pa gatorna i Kanada oeh
kristallklar luft i New Delhi. Eller? Nu mer
an nagonsin ar det viktigt att vara extra
kallkritisk oeh inte svalja allt man laser.
Visst har utslappen av viixthusgaser minskat oeh det har haft effekt, men kanske inte
sa stor som man fOrestaller sig. Forskare
runt om i viirlden ar eniga att minskningen
av koldioxidnivaerna i samband med eoronakrisen ligger nagonstans mellan 5-7
pro cent jamfOrt med fOrra aret. Va! tanker
jag. Xr det vad som hander om en stor del
av biltrafiken avstannar oeh flygplanen blir
kvar pa marken? Inte mer an sa?
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NAR JAG UNDERSOKER saken narmare far
jag fram uppgiften att all transport varlden over star for cirka 20 proeent av de
arliga utslappen, sa aven om samtliga bilar,
lastbilar, tag, batar oeh flyg skulle stallas
undan, ar det fortfarande 80 proeent kvar
som pyser ut viixthusgaser i atmosfaren.
Xr det da helt meningslost att byta till elbil
oeh minska sitt flygande? Ja, nastan, men
sjalvklart ska man fortsatta strava mot
en omstallning som trappar ner pa vart
beroende av fossila branslen, av manga

skal. Det man diiremot kan fundera over
ar hur vettigt det iir att lagga ansvaret pa
individniva. Greenpeaee, Greta, oeh vern
du vill kan demonstrera jorden runt, oeh
heIst langre, men det kommer anda inte
att utgora den avgorande skillnaden som
kravs fOr att stoppa den globala uppvarmningen. De 80 proeenten av utslapp fran
tillverkningsindustrier, gruvor, jordbruk
oeh djurh3.11ning, uppvarmning av bostader
oeh fabrikslokaler
»Men nu nnns
genom, kol, ved,
gas oeh el, fortsat- chansen ter som vanligt.
innan alla hjul
Hur myeket vi
an forsoker med
borjar snurra
flyg - eller kottigen - till en
skarn sa skjuter
total strukturdet bara problemet framfOr oss.
fOrandring.«
For att gora saken
annu mer deprimerande kan man tanka
pa att vi varje ar, det narmaste deeenniet
maste sanka utslappen av koldioxid betydligt mer an den sensationella minskningen
som ager rum just nu for att uppna m3.let
med hogst 1,5 graders medeltemperaturhOjning. Suck ... Men nu finns ehansen innan alIa hjul borjar snurra igen - till en
total strukturforandring. Gora industrier
helgrona, elektrifiera tung transport oeh se
over all uppvarmning. I en debattartikel i

Dagens Nyheter den 24 april skrev fOretradare fOr nagra av Sveriges storsta indus trier
(ABB, SSAB, Vattenfall) att det ar ratt lage
for en total omstallning oeh mojligheter
till en fossilfri omstart av ekonomin. Det
var lange sedan jag blev sa upphetsad av en
tidningsartikel. Antligen hamnar fokus pa
miljofragan dar den h~r hemma, hos dem
som kontrollerar de stora utslappen.
man kan
gora som privatperson ar knappast att sluta
kora bil eller avsta fran flygresor. I andra
anden av varje t-shirt, diskmaskin, hoekeyhjalm eller harborste, bakom allt som
tillverkas finns ett utslapp. Om vi skulle
sluta kopa en massa skit vi inte behOver
oeh i stallet beh3.11a koket
som faktiskt fungerar,
stoppa strumporna oeh
silvertejpa hjalmen. Da
kan vi kora bil oeh flyga pa
en rimlig niva utan att
skammas. Om industrierna skoter sina kort
ratt i framtiden vill
saga. Vi far hoppas
det.
DEN STORSTA MILJOINSATSEN

