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Det börjar med oss
Alla viktiga förändringar
kommer underifrån. De stora
bolagen och deras politiker
kommer inte att frivilligt låta de
fossila bränslena ligga kvar i
marken. De som har ett verkligt

Bild Deltagare i ”Ende Gelände”.

intresse av en omställning är
alla vi vanliga människor - arbetare, studenter, sjukskrivna,
arbetslösa, pensionärer, bönder,
urfolk, papperslösa, och så
vidare. Tidiga miljöpolitiska
reformer för att garantera
tillgång till rent vatten och
begränsa luftföroreningar i
städer kom ur arbetares och
kvinnors kamp. Och det är
fortfarande utsatta människor
som organiserar sig i stora delar
av klimat- och miljörörelsen globalt.

Klimatomställning innebär
klimaträttvisa. Det i sin tur
innebär en fördjupad, verklig
demokrati - i Sverige och över
hela jorden. Då kan vi bestämma
att alla ska kunna äta, bo och
leva bra i stället för att vissa
svälter medan andra lever i ett
överflöd som hotar oss alla.
Det är det här som människor
runtom i världen kämpar för när
de ropar ”system change, not
climate change”. Det är en
förändring som är både möjlig
och nödvändig. De demonstra-

tioner och klimatstrejker som
unga människor idag bär upp är
ett stort hopp. Men det räcker
inte. Motståndarna är mäktiga,
rika och välorganiserade. Vi är
dock många gånger fler! Vi
behöver rörelser som kan stå
emot och driva tillbaka dem.
Fackföreningar, bonderörelser,
miljörörelser, de som kämpar
för urfolks rättigheter och
folkrörelser av alla slag kan och
måste delta i klimatrörelsen.
När vi håller samman kan inget
stoppa oss.

Bara vi kan bygga
klimaträttvisa

E

n värld där vi producerar för att leva, inte
lever för att producera
- det är i korthet vad
ekosocialism handlar
om. Om vi sätter människors
behov i centrum i stället för att
styras av kortsiktiga vinstintressen kan vi bygga ett jämlikt
och gott samhälle. Där får alla
plats och där hamnar mänskligt
välstånd inte i konflikt med vår
planets ekologi och klimat. Det
innebär en verklig demokrati
där alla människor har makt
över sina liv och över vår
gemensamma försörjning.
Där delar vi på de arbetsuppgifter som behöver utföras och där
jobbar vi mindre. Ett samhälle
där omvårdnad, omtanke,
kunskap och kreativitet är det
viktigaste. Det ger alla tillgång
till natur, kultur och samhällsservice - i förorten, på landsbygden och i innerstan. Ett samhälle där jämställdhet och
jämlikhet är grunden och där
ingen utesluts eller utnyttjas.

Vi kan ta ledningen

För mänsklighetens framtid
Det är bråttom nu!
Förändringar är inget som går att önska sig till

Många av detaljerna får vi lösa
under tiden som vi ställer om i
praktiken. Klart är att vi redan
nu måste ta de första medvetna
stegen för att demokratiskt ta
kontrollen över storföretag och
banker. Bara så kan vi gemensamt använda samhällets
tillgångar på ett sätt som vårdar
vår planet. Och eftersom
klimatet inte känner några
gränser måste ekosocialism
samtidigt byggas lokalt och
internationellt.
Ett ekosocialistiskt samhälle är
ingen rosig dröm. Det är en
nödvändighet om vi vill att
jorden ska vara beboelig för oss
och kommande generationer.

Överallt läser vi om hur ”vi”
förstör miljön och hur ”vi” borde
leva för att rädda jorden: äta
mindre kött, handla second
hand och åka tåg. Det är
självklart bra. Men tyvärr
räcker våra individuella val inte
långt på vägen mot en hållbar
och rättvis värld.
Det är inte vi som avgör vilken
mat som finns i affären eller
vilka produkter som tillverkas
och hur det går till. Det är inte vi
som bestämt att det varje år
läggs ner över 80 miljarder i
reklam för att övertyga oss om
att köpa saker vi inte köper
frivilligt. För att inte tala om
vilka otroliga resurser som går
åt för att tillverka alla dessa
saker.

De flesta sådana beslut fattas av
ett litet fåtal som har makt i
samhället. Makt att bestämma
hur samhället ska fungera för
oss alla. Deras makt är inte
demokratisk utan vilar på
pengar och ägande. I vår värld
drivs de stora företagen med ett
enda mål: högsta möjliga vinst åt
sina ägare. Vi lever i ett system
som kräver ständig tillväxt och
ständigt ökad förbrukning av
jorden resurser. Att det driver
mänskligheten mot undergång
spelar ingen roll. Systemet har
ett namn: kapitalism. I grund
och botten är det detta system,
inte flertalet människor som
lever i det, som bär skulden för
klimatkrisen.

foto: DAVID HOLT @FLICKR CC BY 2.0

Det är rätt att strejka!
Fack- och klimatrörelserna i Sydafrika
har gjort ett gemensamt uttalande där de
uppmanar världens arbetare att sluta upp
i klimatstrejkerna i september.
Det är Zwelinzima Vavi, generalsekreterare i den fackliga centralorganisationen
South African Federation of Trade Unions
och Alex Lenferna, kampanjledare för
klimaträttivsa i Sydafrika för organisationen 350Africa.org som bland annat
skriver:
”The South African Federation of Trade
Unions (SAFTU) har stött kravet från
ungdomar världen över på en Global
Klimatstrejk från 20:e till 27 :e septem-

Bild Skolstrejk i London 2019.

ber. (...) Det är dags för arbetarrörelsen
och rörelsen för klimarträttvisa att
enas för en rättvis och hållbar värld som
fungerar för oss alla.
I Sydafrika och världen över leds
klimatstrejkerna av barn och ungdomar. Även om det är inspirerande att se
unga människor ta ledningen kan vi
inte låta dem stå ensamma. Därför kommer vi att svara på deras uppmaning om
solidaritet och att ta ställning för
klimaträttvisa, för en bättre, rättvisare
framtid. Vi uppmanar alla världens
arbetare, att enas för världen och sluta
upp med oss.”

Det är bråttom nu!
foto: Break Free @FLICKR CC BY 2.0
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En internationell rörelse!
Bild Från aktion under ”Ende Gelände”.

• Konkreta krav att enas kring
• Fackföreningar och klimataktivister tillsammans
• Klimatförändringarna hotar vår framtid
Klimatrörelsen växer världen
över. Den organiserar protester
och tar fram alternativ till
fossilsamhället. Ibland med
stora manifestationer, ibland
med symboliska aktioner och
ibland genom långsiktigt
gräsrotsarbete tillsammans
med andra folkrörelser.
De återkommande fredliga
aktionerna Ende Gelände med
civil olydnad mot kolbrytning i
Tyskland har blivit en samlingspunkt för Europas
klimatrörelse. I USA inspirerar
rörelsen kring Bernie Sanders
med omställningsplanen Green
New Deal.
I både Storbritannien och
Sydafrika har klimataktivister
och fackföreningar tillsammans tagit fram planer för att
visa hur en omställning kan
skapa ett bättre samhälle. I
Amazonas har gummiträ-tapparnas fackförening med sin

kamp för att skydda regnskogen
visat att skogsskydd och rätt till
försörjning hänger ihop. I
Norge och Danmark har breda
koalitioner av fackföreningar,
forskare och aktivister publicerat planer på 100 000 klimatjobb. Sådana samarbeten är
viktiga för att bemöta dem som
ställer klimatet i motsättning
till välfärd och tryggad försörjning.
Att växthusgaser värmer upp
jorden har varit känt i snart 200
år. Forskningsläget idag är
tydligt: de växthusgaser som
släppts ut sedan industrialiseringen startade i Storbritannien
i slutet på 1700-talet har
förändrat klimatet drastiskt.
Människor som lever och
arbetar med naturen har också i
flera årtionden vittnat om att
klimatet inte längre är som de
är vana vid: djuren är stressade,

Fossilkapitalet
Av världens tio största företag är
sju direkt knutna till fossilindustrin.
Hundra jätteföretag står för
70 procent av växthusgasutsläppen.
Sex storbolag kontrollerar
större delen av handeln med
livsmedel.
De 26 rikaste personerna i
världen äger mer än den fattigaste hälften av mänskligheten och
den rikaste procenten äger mer

än hälften av jordens förmögenheter.
Så ser motståndaren ut. Liten
men mäktig. Fossilkapitalisterna kommer inte inte frivilligt att
ge upp sina rikedomar. Att säga
till olje- och kolföretag att de
måste låta fossila bränslen ligga
kvar i marken är som att säga till
banker att de inte får röra sina
pengar.

årstiderna oförutsägbara och
kriserna avlöser varandra. Men
trots detta finns det de som
förnekar den globala uppvärmningen. Detta fåtal “klimatskeptiska” forskare visar sig
gång på gång vara finansierade
av fossilindustrin som lägger
miljontals dollar varje år på
lobbyverksamhet. Förnekarna
sprider förvirring och passivitet
för att stoppa åtgärder som
hotar de stora oljebolagen. Det
rör sig om samma metoder och
till och med samma lobbyister
som tobaksindustrin en gång
använde för att hävda att deras
produkter var ofarliga.
Men oavsett hur mycket
pengar de lägger på propaganda
är frågan om klimatet avgjord
för länge sedan. Att hävda något
annat är lika bakvänt som att
hävda att jorden är platt. Det
finns inget utrymme för tvivel:
jorden är rund, och klimatförändringarna hotar vår framtid.

Några åtgärder för
att rädda världen:
•

Hållbart jordbruk och landreformer – bryt livsmedelsindustrins och skogsindustrins makt, stöd åt världens
småbrukare och åt uppbyggnad av regenerativt jordbruk
och hyggesfritt skogsbruk.

•

Omforma det svenska jordbruksstödet, stoppa
avverkning av skyddsvärd skog och starta agroekologiska
utbildningar.

• Avskaffa BNP-tillväxt som politiskt mål.
• Stopp för all utbyggnad av fossilenergi. Beslagta
fossila tillgångar och avveckla produktionen.
•

Planerad omställning av all klimatstörande och
förorenande industri och verksamhet.

•

Demokratisk och rättvis utbyggnad och ombyggnad av förnyelsebar elproduktion. Mer förnyelsebart men
inte mer exploatering av naturresurser och arbetare från
Norrland eller Kina.

•

Ombyggnad av elnätet till microgrids för att hantera den varierande tillgången på el från förnyelsebara
energikällor.

• Omställning från massbilism till kollektivtrafik
• Planering av städer och landsändar för att minska
onödigt resande och transporter. Service och försörjning
ska inte kräva långa resor som stjäl vår tid. Mat och produkter ska inte färdas kors och tvärs över jordklotet.

•

Utbyggnad av klimatanpassade bostäder i hela
landet.

•

Nedrustning av militären för fred och klimat - avveckla krigsindustrin och vapenexporten.
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Några vanliga invändningar mot klimatpolitisk aktion och varför de inte håller:

5. Det spelar ingen roll vad
vi gör i Sverige
Klimatfrågan måste drivas överallt
samtidigt. Om inte de rika industriländerna som i över 100 år har byggt
sitt välstånd på fossil energi börjar en
radikal omställning kommer de
fattiga länderna inte att göra det. Och
om inte länder som Sverige upphör
att konsumera utsläppstunga
produkter från låglöneländer
kommer produktionen globalt aldrig
ställa om.
6. Ingen lyssnar på oss
Nej, inte så länge vi håller tyst. Inga
stora förbättringar har någonsin
kommit av sig själva. Rösträtt,
semester, välfärd – allt har vi fått
slåss för underifrån. Om vi är
tillräckligt många kan vi tillsammans
förändra världen.
7. Lite varmare väder är
väl bara skönt?
Det handlar inte om fler sköna
sommarkvällar. Det finns tecken på
att golfströmmen håller på att
avstanna och då får vi i Norden ett
bistrare klimat med svåra förhållanden för jordbruk. Den pågående
klimatförändringen är i full färd att
rubba det ganska stabila klimat som

8. Men jag vill inte ändra
mitt sätt att leva
Tyvärr finns inte det alternativet.
Klimatförändringarna pågår och
påverkar redan miljoner människor.
Inte heller vi kommer undan. Det
handlar inte bara om översvämningar och skogsbränder utan om risk för
matbrist, spridning av tropiska
sjukdomar som malaria och att våra
städer blir för varma att leva i på
sommaren. Om vi ställer om samhället nu och med folkets vilja som
drivkraft kan vi välja att behålla det
som är bra med ett modernt liv och
kombinera det med ökad livskvalitet
och verklig jämlikhet.
9. Vi kan inte stoppa
utvecklingen
”Utvecklingen” är inte automatisk
utan styrs av människor. Frågan är
vilken utveckling vi vill ha och vem
som ska styra den, vanliga människor
eller storföretagen?
10 En omställning hotar
jobben och ekonomin
Att ställa om från fossilsamhälle till
en hållbar värld kräver stora ansträngningar och mycket arbete där
alla har en plats. Det gäller ”bara” att
styra ekonomin så att vi gör rätt saker
och inte förstör förutsättningarna för
våra liv. Det finns inga jobb på en död
planet!
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Vi i Socialistisk Politik (fd Socialistiska Partiet) vill avskaffa kapitalismens
fåtalsmakt, där kortsiktig vinst för några få går före allt annat. Vi arbetar
för ett socialistiskt samhälle där storföretag, banker och naturresurser ska
ägas gemensamt och skötas demokratiskt med hänsyn till de ekologiska
ramar naturen ger. Bara en grundlig samhällsomvandling kan lösa planetens
ödesfrågor: den globala uppvärmningen, miljöförstöringen, krigen och den
extremt ojämna fördelningen av resurser mellan människor i världen.
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3. Det är redan kört
Samhället förändras hela tiden och i
krissituationer kan stora förändringar ske väldigt fort - när USA gick med
i Andra Världskriget 1941 tog det till
exempel tre månader att ställa om
hela landets bilindustri till krigsproduktion. Dessutom är det viktigt att
komma ihåg att det spelar roll hur väl
anpassat samhället är för ett förändrat klimat och huruvida den globala

4. Det är politikernas sak
Världens regeringar har misslyckats i
mer än 25 år. De vågar inte ta fajten
mot de stora företagen som är
grunden i fossilsamhället. Förändringen måste tvingas fram underifrån av vanligt folk.

varit en förutsättning för den
mänskliga civilisationen i tiotusen år.
De åkrar som försörjde de första
jordbrukscivilisationerna i Mellanöstern torkar idag sönder, jordens
lungor i Amazonas brinner och haven
där livet uppkom försuras. Det är
själva livet på jorden som hotas.

foto:

2. Tekniska lösningar är
på väg
Så heter det hela tiden. I verkligheten
är det svepskäl för att inte göra något.
Lagring av koldioxid var till exempel
nyligen den stora lösningen. Men det
är dyrt, opraktiskt, kräver stora
mängder energi och fungerar inte i
stor skala. Utbyggnad av elproduktion från sol, vind och vatten konkurrerar idag inte ut kol, gas och olja – i
stället ökar den totala energiförbrukningen. Den enda lösningen är att kol,
gas och olja blir kvar i marken. Gärna
i kombination med det enda beprövade sättet att minska halten koldioxid i
atmosfären: att låta träd och andra
växter binda kol.

uppvärmningen stannar vid 1,5
grader eller 3, 7 eller 15 grader. Allt
arbete för omställning och utsläppsminskning räknas.
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1. Vi är på rätt väg
Trots globala överenskommelser och
avtal fortsätter utsläppen att öka
varje år. Enda perioden som de totala
utsläppen minskat de senaste
årtiondena är under en kort period i
samband med finanskrisen 2008.
Koncentrationen av koldioxid i
atmosfären har under 2019 nått en
nivå som atmosfären inte haft på 800
000 år, det vill säga långt innan det
fanns människor på jorden. Utsläppen måste mer än halveras till år
2030 om den globala uppvärmningen
inte ska överstiga 1,5 grader.

