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Klimatfrågan tar inte paus – oavsett Sveriges ansökan om medlemskap i
NATO
Nu är NATOfrågan avgjord för Sveriges del. Det är läge att återta fokus på en nödvändig
klimatomställning! Klimatfrågan tar inte paus. Avskyvärda krigshandlingar pågår i Europa.
Hur påverkar det oss i Kungälv?
Fråga: Angreppskriget på Ukraina och oron för storkrig i Europa ledde till att Sverige och Finland nu
söker inträde i militäralliansen NATO. Under de senaste månaderna har hela klimatfrågan kommit i
skymundan, som om den inte alls existerar?! Hur kan oron för den pågående klimatändringen samsas
med militärupprustning med allt vad det innebär? Hur skall en engagerad person ställa sig till detta?
Björn

Denna angelägna fråga brottas många med. På grund av kriget riskerar klimatfrågan att hamna i
bakgrunden både i Ukraina och i resten av världen. Samtidigt är IPCC tydliga i sin senaste rapport om
att läget är akut och att klimatkrisen kräver omedelbar handling.
Ecoaction, Ukrainas största miljöorganisation, uppmanar oss att inte låta kriget överskugga den
viktiga miljökampen. De fortsätter själva sitt arbete, trots obegripligt svåra omständigheter. De
bedriver, förutom dokumentation av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, också arbete för att
stoppa importen av ryska fossila bränslen och samlar in bevis för de brott mot miljön som begås
under kriget (källa: Naturskyddsföreningen).
Ukrainakriget har satt ljuset på vårt beroende av omvärlden. Vi behöver importera livsviktiga
förnödenheter som energi och produkter för vår matproduktion, och då blir vi sårbara. Intresset för
förnybar energi har ökat kraftigt. Det pågår en explosion av aktivitet med installationer av solceller
för el-produktion över hela världen – också här. Än så länge går privatpersoner och företag i täten,
men snart kommer förhoppningsvis även Kungälvs kommun att få upp farten med solelinstallationer
på alla sina nybyggen. Satsning på fossilfria transporter, t ex solel-drift för kommunala fordon, är ett
annat spår. Glädjande nog visar nu även kommunpolitikerna i Kungälv ett ökande intresse för solel.
Samtliga partier som deltog i politikerhearingen 26 april på Kvarnkullen (och det gjorde alla utom SD
och KD) uttryckte en vilja att samarbeta kring frågorna om hållbarhet och klimat. Detta är mycket
hoppfullt! Samarbete är också en förutsättning för att få kraftfulla åtgärder på plats, enligt
erfarenheter från kommuner runt om i Sverige. Lokalt, nationellt och globalt behövs ett brett och
handlingskraftigt samarbete mellan de politiska partierna och med civilsamhället för att på allvar ta
itu med klimatfrågorna nu.
Oavsett åsikter om hur NATOfrågan hanterats måste vi fortsätta att arbeta för att klimatfrågan
prioriteras i de politiska besluten! Inför valet i höst behöver vi fråga våra politiska företrädare hur vi
väljare kommer att märka av deras klimatengagemang under kommande mandatperiod.
Det är som vi ju alla vet bråttom.

