Socialdemokraterna bjöd in Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen till ett
klimatseminarium 3 oktober 2009. En sammanfattning från seminariet:
Ett kärnbudskap på seminariet från Theresa Palo vid Norrbottens energikontor fick publiken att
applådera, hon sade att:
"Den renaste och billigaste energin är den som aldrig används!"
Anders Ygeman, ordförande (S) i riksdagens miljö- och jordbruksutskott
inledningstalade. Han kritiserade regeringen och deras miljöpolitik
och menade att när socialdemokraterna hade makten blev Sverige det första
landet i världen där utsläppen minskade samtidigt som tillväxten ökade.
Därefter talade Bertil Bartholdsson (V) och hänvisade till sina två barn
och hur mycket olja man har gjort av med i världen sedan de föddes i
slutet av 80-talet. Hans son var född 1986, och under hans livstid har mänskligheten förbrukat lika
mycket olja som under hela den industriella epoken före hans födelse. Ökningen är alltså enorm.
Annika Eriksson (MP) tog vid och pratade om de värden som finns i Norrbotten
och att naturen har ett egenvärde. Att det finns andra sätt att nyttja
naturen genom exempelvis ekoturism. Hon ville se mer verkstad och inte
bara snack.
Urpo Taskinen, koordinator, Naturskyddsföreningen i Norrbottens län,
talade om och tydliggjorde klimathotets allvar genom att visa diagram,
grafer och två korta filmklipp som demonstrerade isavsmältningen. En figur som stämmer till
eftertanke visar förra prognosen från IPCC, med olika scenarier för fortsatta utsläpp – och de två
följande åren har världens utsläpp ökat enligt IPCCs värsta scenario. Han berörde metanhydraterna
som finns lagrade i havsbotten, sot och aerosoler som motverkar klimatförändringarna, och skogens
roll som kolsänka.
Amanda Tas, sekreterare i Skydda Skogen, pratade om betydelsen av att
bevara gammelskogar för klimatets skull och hur förödande kalavverkningen
är för klimatet och den globala uppvärmningen.
Theresa Palo, energi- och klimatrådgivare, Norrbottens energikontor AB,
pratade om vinsterna av energieffektivisering. Norrbotten är en av de mest
energiintensiva regionerna i världen. Det beror delvis på tung industri,
långa avstånd och kallt klimat, men även förutom detta är energianvändningen här osedvanligt hög.
Det finns en stor möjlighet till effektivisering här. Den renaste och billigaste energin är den som aldrig
används. Potentialen att spara energi ligger på c a 15 - 30 % för företagen i Norrbotten och det kan
ske med måttliga kostnader.
Rundabordssamtal mellan seminariedeltagare, politiker och sakkunniga. Tre
frågor diskuterades:
Fria synpunkter om klimathotet - Vad tycker vi om det vi hört under dagen?
Hur ska vi ställa om lokalt och regionalt?
Vad är viktigt för den globala omställningen?
Rundabordssamtalen fick väldigt olika karaktär, runt en del bord surrade det intensivt och runt andra
bord var det kanske någon som pratade mest, men vi hade väldigt mycket att säga och de tio
minuterna vid varje bord gick fort. Snabb-anteckningar från borden lämnades in.
Vi fick en kort slutdebatt på podiet:
Annika Eriksson (MP): Kasta Norrbottensdeklarationen om intensivare skogsbruk i papperskorgen!
Bertil Bartholdsson (V): Jag stödjer inte heller den där deklarationen.
Kent Ögren (S): Jag har skrivit under Norrbottensdeklarationen och står fast vid den, vill upphäva
skyddet för en del skogar i reservaten och hoppas nå en överenskommelse om det.
Ur publiken, Lars Andersson (länsordförande Naturskyddsföreningen) replikerade: Vi kommer aldrig

att komma överens om mindre skydd än tio procent av skogen nedanför fjällnära gränsen, för det är
vad som behövs enligt vetenskapen, och idag är endast en och en halv procent skyddat här!
Panelsamtal med Kent Ögren,(S) Bertil Bartholdsson (V) och Annika Eriksson
(MP). Politikerna sammanfattade dagen och presenterade ett gemensamt
uttalande till regering och Köpenhamnsmötet som inleddes med budskapet att de “vill efter ett
gemensamt klimatseminarium i Luleå understryka betydelsen av det stundande internationella
klimatmötet i Köpenhamn. Det är av avgörande betydelse för framtiden och utvecklingsmöjligheterna
att medverkande politiker och nationer visar att de tar klimathotet på allvar och att Sverige som
ordförandeland i EU tar täten och gör klimatmötet till ett verkligt och gemensamt avstamp för ett
kraftfullt klimat- och miljöarbete. Vi vill att Sverige ska visa vägen i klimatpolitiken. Genom att vara
ledande i det omställningsarbetet kan Sverige fungera som ett föredöme för andra.”
Karin Åström (s) avslutningstalade och hänvisade till socialdemokraternas
motion för framtiden som berör klimatet och sade att ”Vi ska ta täten”.
Hon sade också att det inte kommer att ske någon uranbrytning i Sverige under en rödgrön regering.
Den miljöengagerade publiken som hade applåderat Theresa Palos tal för energieffektivisering var
också tillfreds med avståndstagandena mot uranbrytning och mot ökad skogsexploatering.
Avgörande är att vi behöver söka lösningar för att komma i balans med naturen. Och då måste vi
undvika att upprepa ”mer av samma” - den överexploatering som lett oss till dagens miljökris.

