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KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN

Hur delar vi gemensamma resurser?
De resurser som alla människor behöver för överlevnad
och försörjning är de som finns
på vår enda planet jorden. Det
är gemensamma tillgångar och
hur de används har effekter
för alla, som klimatändringen.
Vi har fått två frågor som anknyter till detta

Måste inte befolkningstillväxten
bromsas?
FRÅGA: Läste med intresse i KP
om ert arbete med att implementera FN:s globala mål lokalt. Min
fråga handlar om målen i sig. Jag
trodde att det bland de globala
FN-målen fanns en skrivning om
att jordens befolkningstillväxt
måste bromsas…? Annars blir det
fajt om mat, utrymme, frisk luft,
mark med mera.
Vi går mot tio miljarder och
klotets biologiska bärkraft klarar
knappt dagens belastning; regnskog bränns för att få åkermark
till växande befolkning; fisken
börjar ta slut i viktiga bestånd;
Strider om dricksvatten allt
vanligare etc.; krigen är allt oftare
kopplade till missnöje med bristande försörjningsmöjligheter….
KENNET LARSSON, KODE

SVAR: Din fråga är intressant
därför att en sådan formulering av
frågan leder bort från det personliga ansvaret i delningen av jordens resurser. Är vi för många?
Den viktigaste frågan är inte hur
många vi är utan hur vi lever. Från
ditt resonemang och de exempel
du ger verkar det som du glömt
bort att problemet är istället att en
liten andel av världens befolkning
förbrukar världens resurser som
mark, vatten, metaller, skog mm
som motsvarar 4 jordklot – om
alla världens människor skulle

leva som vi. Vår välfärd står för
utsläppen av växthusgaser som
ger klimatändringen. Det är den
fattiga majoriteten av världens
människor som först får erfara
effekterna av klimatändringen
som översvämningar och torka.
Nedhuggning av regnskog i Brasilien beror inte på odling av mat
till fattiga människor. Det beror
på odling av soja till den rika världens djurindustrier. I själva verket används mer åkermark globalt till mat för djur än mat till
människor!
Det stämmer att konflikter om
viktiga resurser som vatten blir
allt vanligare. Det orsakas inte av
fattiga barnfamiljer. Ofta gäller
det storskaliga plantager drivna
av stora bolag för t.ex. oljepalmer
eller avokados, som avleder vatten för konstbevattning, eller
stora vatten-kraftdammar som
dränerar en flod. Konflikter om
resurser som olja, metaller kan
leda till krig men krig är sällan eller aldrig orsakat av bristande
försörjningsmöjligheter för fattiga människor.
Så Agenda 2030 och de globala
målen är helt relevanta för oss i
Kungälv – främst som hjälp att
minska vår förbrukning av gemensamma resurser och att
minska våra utsläpp av klimatgaser. Den egna resursanvändningen kopplad till den personliga
livsstilen har stor betydelse, globalt och lokalt, genom inspiration
till andra.

Vad betyder
cirkulent?
FRÅGA: I slutet på varje år får vi
från medierna en lista på nya ord.
Vad betyder egentligen nyordet
cirkulent? På vilket sätt hänger
det ihop med Hållbarhet?
ASTA I MARSTRAND

SVAR: Det är ett ord som direkt
handlar om användning av jor-

En cirkulent använder resurser i ett kretslopp i stället för att direkt förbruka. Gratisbutiken i Kungälv, som
drivs av Susanne Lunneblad och hennes mamma Ingela, är ett exempel på cirkulär konsumtion.
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dens resurser. I motsats till ordet
konsument, som innebär köpa
nya grejer och slänga bort gamla,
så är cirkulent en som lånar, hyr,
ärver, handlar begagnat eller delar på kläder, maskiner, bilar och
annat.
Nu i pandemitider är det aktuellt för många som fått tid att rensa i förråd och garderober.
Det finns en butik i Komarken,
Gratisbutiken i Kungälv, som
gratis förmedlar prylar.
En cirkulent använder resurser i ett kretslopp i stället för att
direkt förbruka.

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

