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Politikersamtalet 18 jan
Samtalet genomfördes på ett mycket trevligt sätt. Det var god stämning. Det framkom en
hel del om hur politikerna anser att miljöpolitiken ska föras och skillnader mellan
partierna. Men politikerna besvarade väldigt lite av våra frågor.
Alla frågor ställdes inte vid första inbjudan. Nedanstående är (något kortat) de frågor som
mejslades fram i diskussioner mellan deltagande organisationer. Vi borde varit tydligare i
att ställa frågorna. Plus och minus motsvarar Visionsgruppens värderingar.
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HUR STÄLLER VI OM FRÅN 3 JORDKLOT TILL 1 ?
Den frågan besvarades och behandlades överhuvudtaget inte.
VÅRA EGENTLIGA UTSLÄPP.
Vilken utsläppsmängd förorsakar det svenska samhället?
Räknar man in konsumtion m m så har de har ökat under lång tid.
De flesta erkände, att utsläppen snarare är 10 än 6 ton/pers.
Men ingen sa att med den räknemetoden ökar utsläppen från 1993 till 2010.
Hur många ton CO2 kan världen släppa ut totalt om sannolikheten att inte
överskrida 1,5 grader ska vara minst 99 %?
Den frågan togs inte upp.
Vad är målet för Sveriges utsläpp?
Här fanns flera svar.
Är en metod, att införa stigande koldioxidskatt med full utbetalning? I Sverige, i
Europa, globalt?
Den frågan togs inte upp.
KRISKOMMISSION OCH BEREDSKAP.
Hur förhindrar vi en omfattande kris?
Scenariot
En realistisk diskussion kring vårt scenario kring oljekris blev det inte. Tvärtom
avvisades ”katastrofdiskussioner” bestämt av en politiker med motivet att folk då slår
dövörat till.
Vilka svårigheter skapar peak oil för våra samhällens möjlighet att fungera och ge
välfärd?
Ordet peak oil nämndes i förbigående. Ingen diskussion om frågan.
Borde vi inte tillsätta en parlamentarisk omställningskommission kring snabb
minimering av oljeberoende?
Frågan ställdes inte och besvarades inte.
Går ”1 klot” att kombinera med den nuvarande globala inriktningen på tillväxt?
Ingen politiker sa, att tillväxten har några gränser. Ingen förhöll sig till ”1 klot”.
Flera menade att tillväxt och hållbarhet går att förena.
Tvärtom betonade en politiker nödvändigheten av tillväxt för att komma tillrätta med
klimat och andra miljöfrågor.
En politiker menade att tillväxt inte ska vara målet.
Borde vi återgå till att det är Riksbanken som skapar pengar istället för att de
privata bankerna har "tryckfriheten"?
Den frågan togs inte upp.
80% AV UNGA HAR KLIMATÅNGEST
Vad skulle du säga till ett oroligt barn?
Olika svar.
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