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KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN

Klimatet – hur hänger
det ihop med coronaviruset?
Krismedvetenhet har plötsligt blivit allmän i dagsläget under coronavirusets framfart. Vi befinner oss i
ett vänteläge där situationen ändras för varje timme
och den ökande osäkerheten om samhällets och den
egna omgivningens stabilitet gör oss förvirrade och
oroliga. Vad händer härnäst?
■ Denna situation är naturligtvis inte alls direkt relaterad till klimatfrågan. I
stället är den förknippad
med samhällets krisberedskap och den allmänna tillförsikten om att ’i vårt trygga Sverige’ kan knappast
kriser drabba oss, livet fortsätter som förut…Att kriser
kan drabba ser vi med all
tydlighet just nu när en
bussresa till stan eller ett
kafebesök med vänner
plötsligt blivit långt ifrån
självklart. Klimat- och miljökrisen sker inte med samma hastighet som coronavirusets spridning, men

dess effekter är helt oöversiktliga och globala. Det
kommer att ha omvälvande
effekter på samhällen, stater och individer. Idag finns
en stor mängd av forskningsrapporter och scenarier som vittnar om detta.
Vad
gäller
coronasituationen önskar sig alla
en återgång till det ’normala’, att valutabörserna skall
stiga igen och verksamheter och handel skall starta
upp och fungera som tidigare. Det kommer att ske på
ett annorlunda sätt. Våra
samhällen är redan förändrade genom insikten om

INSTÄLLDA EVENEMANG
Earth Hour-firandet i Kungälv
Den 28 mars skulle Earth hour ha firats med fackeltåg och
ljus-konsert i Kungälvs kyrka, men firandet är i år inställt.
Vill du odla tillsammans med andra?
Träffen med information om Tillsammansodlingar i Bollestad, Bremnäs och Ytterby, på Mimers hus den 4 april är också inställd.

sårbarheten och den bristande krisberedskapen. Det
blir faktiskt aldrig mer ’business as usual’. De samhällsekonomiska
verkningarna av coronakrisen
kan bli långvariga och svårhanterliga. Trots detta kan
denna kris öppna för en insikt och en vilja till förändring som banar väg för Omställningen till ett hållbart
samhälle. Vi står inför en
stor och mycket spännande
utveckling som kräver stora
framtidsinriktade investeringar i teknik, infrastruktur och logistik för en hållbar energiförsörjning baserad på förnybara resurser
som sol och vind. Det finns
mängder av information om
detta vad gäller teknik och
ekonomi. Det är också akut
angeläget med omställning
till en hållbar matproduktion anpassad till planetens
gränser. Större andel av
matproduktion nära konsumenter ger mindre beroende av det globala matsystemet. Detta minskar vår
sårbarhet samtidigt som
regionala och lokala matsystem ger ökande antal arbetstillfällen utmed hela
produktions- och distributionskedjan. Häri ligger ny,

positiv potential för regionalekonomisk utveckling
och en starkare knytning
mellan stad och landsbygd.

Vilken påverkan
har coronaviruset på klimatet?
SVAR:Det inget direkt samband alls. Däremot har det
en stor indirekt påverkan
bland annat genom minskat
flygresande. Detta har direkt återverkning med
minskade utsläpp av klimatgaser och därmed på
klimatet. I Sverige är 80% av
flygresorna privatresor och
kanske kan effekterna av
coronakrisen innebära en
förändring i det privata resandet. Förhoppningsvis
kan fler människor upptäcka glädjen inför närmare
resmål, som kan nås med tåg
eller cykel.
Klimatet mellan människor har redan påverkats
positivt av krisen. Dagligen
ser vi erbjudanden om inköpshjälp till äldre människor. Tillfälligt stängda arbetsplatser gör att grannar
möts oftare nu, utomhus på
vandringar och promenader.

Vårljus inger hopp.
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Ställ dina frågor om klimat, hållbarhet och omställning till en
expertpanel från Omställning Kungälv. Yvonne Öhlin Lagerstedt, Gunilla Almered Olsson och Hillevi Pernmyr svarar på
frågor om stort och smått – globalt och lokalt. Svaren publiceras i KP en gång i månaden.
Mejla din fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com

