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Det otänkbara och helt obeskrivligt vidriga kriget i Ukraina pågår i 
Europa och fortsätter. Det överskuggar allt och påverkar alla 
upplevelser. Själva vårljuset och koltrastens drill är inte längre 
njutbara med insikten om att människor dödas, skadas och flyr 
när deras hem blir grushögar under samma vår-himmel… 
Bortsett från det oerhörda mänskliga lidandet är det alla frågorna om de 
stora ekonomiska resurserna som används till att förstöra ekosystem och 
livsmiljöer. De resurserna hade behövts för att göra klimatinsatser och att 
ställa om samhällen bort från fossilberoendet och att utveckla nya 
möjligheter för en hoppfull framtid. 

Fråga: Kriget i Ukraina finns i tankar, känslor och det alla talar om. Jag 
tänker också på klimat och miljö och noterar att detta inte alls berörs i 
media. Det sägs att det är de stora fyndigheterna av fossil gas och olja i 
Ryssland som finansierar kriget. Men vi skall ju avskaffa vårt beroende av 
fossil energi för klimatets skull. Om detta verkligen skedde skulle ju kriget 
bli omöjligt? Kan jag göra något i Kungälv? 

Pontus 

Svar: Hej Pontus, Ja vårt fossilberoende är segt och även om det finns känd 
och ganska enkel teknik för sol-elproduktion så sker ännu inte en 
målmedveten satsning på förnybar energi – inte ens i Västeuropa. Fossil 
gas fortsätter pumpas in och samtidigt göda krigsmaskinen. Omkring 40 
procent av naturgas som säljs i Europa kommer från Ryssland mitt under 
kriget. Matbrist och starkt höjda livsmedelspriser märks redan. I Sverige 
väcker det oro inom kommunerna som har hand om de offentliga 
måltiderna till bland annat skola och äldreomsorg. Ukraina har världens 
bördigaste matjord och är en stor spannmålsexportör – i fredstid. Kriget 
förstärker klimatkrisen. Putin är en klimatförnekare och menar att 
klimatkrisen ett påfund av Väst för att ytterligare misstänkliggöra 
Ryssland…Hela krigsmaskinen drivs av fossil energi. 

Detta krig visar på sårbarheten i vårt beroende av andra länder för 
produktion av både energi och mat. Vi behöver öka produktion av fossilfri 
och radiakfri energi. I Kungälv sker nu en glädjande snabb ökning av sol-
elproduktion och kommunen har nyligen sagt ja till stor vindkraftutbyggnad 
till havs. Vi behöver också snabbt öka produktionen av närodlad mat och det 
blir mycket tydligt att åkermarken är en värdefull resurs som måste 
reserveras till matproduktion också i Kungälv. I Jönköpings kommun har  



byggande på åkermark förbjudits. Vårt samhälle måste förberedas för en 
högre grad av självförsörjning och därmed bli mer motståndskraftigt mot 
kriser runt om i världen. Kanske kan vi också hjälpa andra vid behov. På 
detta sätt kan kriget kan bli en katalysator för behovet av en snabbare 
omställning. Klimatkrisen tar inte paus.  

Det enda positiva med kriget är att det mobiliserar civilsamhället och de 
enskilda människornas iver att hjälpa och samarbeta. Människor samlar in 
pengar, skänker kläder och 
material, erbjuder att dela sina 
hem…Kungälvs kommun har på 
hemsidan ett formulär där olika 
typer av hjälp och resurser kan 
registreras. 

Pontus, det är en bra idé att gå 
ihop med andra för att hjälpa, en 
mår oftast bättre av upplevelser 
av sammanhang och gemenskap 
när kriser inträffar.  
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