
Parul Sharma:
”Vi måste prata 
om produktions-

kedjan”

Systemförändring 
på gång när årets 
höstmöte gick av 

stapeln

MILJÖTIDNINGEN
En tidning från Jordens VännerNr 4  2019 | 50 SEK

Tidskrift för Miljö och Samhälle

Tema: Konsumtion

Novell

Pensionen och 
palmoljan: 

vad gör dina 
pengar?



Hemsida: 
www.jordensvanner.se/
miljotidningen

Facebook: 
www.facebook.com/jordensvanner
 
Twitter: 
@miljotidningen

VI FINNS OCKSÅ PÅ WEBBEN

Redaktör:
Lovis Agestam

Reporter: 
Clare Humphreys, praktikant

Layout: 
Lovis Agestam

Ansvarig utgivare: 
P-O Larsson

Omslagsbild: 
Lovis Agestam

Tryck: 
Lenanders Grafiska AB

REDAKTION

Adress: Box 7048, 402 31 Göteborg
Telefon: 031-12 18 08
E-post: miljotidningen@jordensvanner.se 

MILJÖTIDNINGEN

Jordens Vänner är en partipolitiskt och 
religiöst obunden ideell förening som  arbetar 
för miljö och solidaritet – lokalt,  nationellt och 
internationellt. Jordens  Vänner är den svenska 
grenen av Friends 
of the Earth International, världens största 
miljöorganisation på gräsrotsnivå med över 
två miljoner medlemmar. Föreningen  värnar 
om demokrati, folkrörelsearbete och kulturell 
mångfald.
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Att sätta värde på annat 
än slantar och slott
Jag tänker ofta på pengar, hur de kan förpesta livet såsom 
inget annat. Så mycket lidande bara för att vi har ett system 
som säger att du inte är värd något om du inte producerar, 
förbrukar, köper normen. Ordet konsumtion betyder ”den slutli-
ga förbrukningen av varor och tjänster”, dvs något som vi alla 
måste göra i och med våra grundläggande behov. Vi är alltså 
beroende av att konsumera, och såsom samhället ser ut i dags-
läget behöver vi pengar inte bara för att överleva men för att 
leva. Att gå runt systemet är svårt, något som uttrycks av flera 
personer i det här numret. Och att göra rätt som enskild indi-
vid, hur kan en göra det? När jag ”råkat” köpa lite för mycket 
på en gång tror jag aldrig min spontana tanke varit: ”nä fy 
sjutton, nu blev jag lurad av det där förbaskade storföretaget 
igen!” Istället anklagar jag mig själv för att vara slösaktig. Och 
jag tänker på alla som verkligen har rätt att känna sig lurade, 
som inte har råd men tror att de måste ha vissa saker för att 
känna sig värdefulla. På kuppen förlorar de vad de behöver 
för mat och husrum, samtidigt som oron inför framtiden, kanske 
rentav inför nästa dag, växer som en klump i magen.

Det finns många aspekter av konsumtion, och vi på Jordens 
Vänner vill gärna flytta fokus från dagens bild av att det först 
och främst är genom konsumentval vi har möjlighet att föränd-
ra. Klart att våra val har betydelse, det kan vi inte komma un-
dan. Men framförallt är det storföretagens och politikernas val 
som gör skillnad. Och det är dem vi behöver påverka för att 
förändra på allvar. I det här numret kan du bland annat läsa 
om människorättsjuristen Parul Sharma som skrivit en handbok 
om produktionskedjan och dess leverantörer, om vårt höstmöte 
som hade temat systemförändring, om hur Fridays For Future 
kuppade Black Friday, om problematiska pensionsfonder samt 
en novell om det svåra i att stå emot köpkraften. Vi hoppas att 
ni under läsningen ska slippa känna skuld och skam, att ni istäl-
let ska få lust att kämpa för ett schysstare samhälle, ett där vi 
inte är beroende av pengar och där vi slipper onödiga prylar 
och företagens köphets. Ett samhälle där vi sätter värde på 
annat än slantar och slott. Låt dig beröras och befrias, trevlig 
läsning!

Lovis Agestam, redaktör
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I Sverige köps det mycket. På många hållbarhetsfronter är landet i 
framkant, men det finns en blindhet för hur vi genom vår konsumtion här 
påverkar andra länder socialt och ekologiskt. 2019 hade vi i Sverige 
redan i början av april gjort av med vår andel av jordens resurser (vid 
beräkning av hur mycket som är rimligt utifrån fördelning över hela 
jordklotet). I Sverige konsumerar vi alltså som om vi hade ungefär fyra 
jordklot. Och inte nog med det, vi vill inte ha de negativa effekterna 
på vår egen bakgård. Dvs: vår massiva konsumtion drabbar människor, 
djur och natur i andra delar av världen. Med detta sagt är det inte 
helt och hållet upp till konsumenten att göra ”rätt” val hela tiden. Vi har 
alla olika ekonomiska, fysiska, psykiska och sociala förutsättningar, vi 
behöver olika saker och vi tänker på olika sätt. Vi kommer inte att nå 
en lösning genom att alla bara gör rätt. Nej, här tror vi på något som 
stavas SYSTEMFÖRÄNDRING: något som även var temat på Jordens 
Vänners höstmöte i november. Det är otroligt svårt att veta hur en ska 
handskas med det faktum att vi behöver olika saker i våra liv och att 
det enda sättet ofta verkar vara att köpa. Det finns ingen given lös-
ning, inte heller en mall för hur vi skulle få till ett rättvist samhälle där 
alla varelser får sin bit av kakan samtidigt som naturens gränser inte 
överskrids. Men möjlighet att förändra finns! Och hur förändrar vi bäst? 
Tillsammans såklart! 

TEMA: Konsumtion
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När det handlar om greenwashing i reklamsamman-
hang är lagen tydlig - det är inte tillåtet. Men hur 
ska vi då kunna skilja på vem som talar sanning och 
vem som sprider ett grönmålat budskap? Det är inte 
helt lätt att som enskild person genomskåda välgjord 
marknadsföring eller proffsigt framförd kommuni-
kation. Det finns dock hjälp att få. Konsumenter och 
organisationer kan anmäla marknadsföring som miss-
tänks vara vilseledande till den statliga myndigheten 
Konsumentverket. Lagen och praxis som utvecklats när 
Marknadsdomstolen prövat olika fall säger att:

• Ordet ”miljövänlig” får bara användas om företaget 
kan styrka att produkten förbättrar eller inte påver-
kar miljön alls – från vaggan till graven, det vill säga 
under produktens hela livscykel.

• Det är vilseledande att använda ordet ”miljövänlig” 
om produkter som skadar miljön. Bilar får till exempel 
inte kallas miljövänliga.

• Om reklamen riktar sig direkt till konsumenten och 
innehåller teknisk information eller andra påståenden 
som kan vara svåra att kontrollera eller förstå, ställs 
särskilda krav på saklighet.

• Reklam ska kunna bedömas utifrån en flyktig läsning.

Här kan du misstänka att miljöreklamen inte är 
seriös:

• Generella påståenden som ”miljövänligt”, ”naturligt”, 
”grönt” som inte styrks med fakta.

• Användning av egna eller okända miljömärkningar.

• Flitig användning av naturbilder och gröna färger.

• En ”grön” produkt används som bevis för att företa-
get tar miljöansvar, medan kärnverksamheten fortfa-
rande är miljöskadlig. Exempelvis ett oljebolag som 
stoltserar med en liten vindkraftssatsning.

• Budskap som framhåller att vissa kemikalier inte an-
vänds/återfinns i produkten – trots att de inte har med 
produkten att göra eller varit förbjudna sen länge.

Om du misstänker att reklam eller marknadsföring är 
vilseledande kan den anmälas till Konsumentverket via 
deras hemsida, epost till konsumentverket@konsument-
verket.se eller brev till

En annan sak du kan göra är såklart att nominera det 
till Jordens Vänners antipris Svenska Greenwashpriset! 
Det delas årligen ut till den aktör som av allmänheten 
röstas fram till årets miljöförvillare. Bland tidigare 
års pristagare hittar vi bl.a Trafikverket och Förbifart 
Stockholm, AP-fonderna, Centerpartiets styrelse, Maud 
Olofsson och Svenskt Flyg. Förra året tog Preem emot 
priset i Almedalen efter en paneldebatt där de tre 
nominderade företagen deltog. Vem tar hem nästa års 
pris? Nu vill vi jättegärna ha just din nominering! För 
att nominera, skicka din motivering till: 

greenwash@jordensvanner.se, senast 10 februari. 

Dags att nominera till 
Svenska 
Greenwashpriset 
2020!

Greenwashpriset

Att företag, näringsliv och regeringar använder sig av miljöargument i sin kom-
munikation och marknadsföring är ingen nyhet. En del är ärliga i sin kommuni-

kation - andra är det inte. Det är denna oärliga ”gröna” kommunikation vi kallar 
greenwashing eller grönmålning. Nu är det återigen dags att nominera till Jordens 

Vänners antipris: Svenska Greenwashpriset!

Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
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 Klimatarbete

Klimatmålsinitiativet
– enhetligt fokus på konsumtion och klimat

Att Sverige ska ta hänsyn till alla landets klimatutsläpp samt att skapa ett holistiskt 
perspektiv på konsumtion och klimat, vilka har betydelse i alla politiska beslut. Att 
dessutom lägga till ytterligare ett etappmål i arbetet mot 1,5-gradersmålet. Nätver-

ket Klimatmålsinitiativets vision är att arbeta för en utsläppsminskning i förhållande 
till konsumtion.

Jordens Vänner är med i ett nätverk bestående av 
21 organisationer som bedriver påverkansarbete mot 
beslutsfattare för vad som kallas nationella konsum-
tionsmål. Nätverket står bakom följande gemensamma 
ställningstagande: 

”Vi vill att Sverige ska ta hänsyn till landets hela klimat-
påverkan och lägga till ett nytt etappmål om att minska 
de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. 
Det nya etappmålet ska formuleras med utgångspunkt 
i att alla människor i världen har rätt till ett lika stort 
utsläppsutrymme och att 1,5-gradersmålet ska kunna 
nås. Vi vill också att tillräckliga resurser avsätts för att 
de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen ska kunna 
mätas och följas upp på ett regelbundet och menings-
fullt sätt.” 

Om vi ska minska Sveriges utsläpp behöver vi dels 
nationella mål men också 
sätt för att kunna mäta 
dessa så precist som 
möjligt. Det saknas både 
vision och mål för de 
totala växthusgasutsläpp 
som svensk konsumtion 
ger upphov till, dvs även 
inräknat utsläpp som sker 
utanför landet. Idag mäts 
de nationella utsläppen 
utifrån ett produktionsper-
spektiv och inom Sveriges 
gränser. Konsumtionsutsläppen innefattar alla utsläpp 
av växthusgaser som orsakas av svensk konsumtion 
och investeringar, t.ex. utsläpp från byggande av 
bostäder, drift av offentlig sektor, från maten vi äter, 
internationella transporter och saker vi köper. I år 
beräknades de totala svenska konsumtionsutsläppen 
till cirka 89 miljoner ton växthusgaser per år. 

Varför behövs ett mål för att minska konsumtionsut-
släppen? 
Att enbart sträva efter att minska Sveriges utsläpp ur 
produktionsperspektiv, som görs idag, är otillräckligt. 
Ett sådant perspektiv döljer en stor del av de totala 
utsläppen som varje svensk genererar. Organisationer-
na bakom Klimatmålsinitiativet menar att konsumtions-
målet ska komplettera dagens klimatmål. Detta är ett 
sätt för Sverige att ta ansvar för de utsläpp vi genom 
vår importerade konsumtion ger upphov till. På det 
viset erkänner vi att ansvaret för utsläppen från vår 
konsumtion är delade.

Fångar statistiken konsumtionsförändringar?
Ett långsiktigt mål för de konsumtionsbaserade utsläp-
pen bör sättas på aggregerad nivå men att indika-
torer och etappmål bör även sättas per konsumtions-
område för att på ett optimalt sätt kunna utforma och 
följa upp styrmedel. Naturvårdsverket har föreslagit 
sådana indikatorer på fem områden. Flyg, mat, byg-
gande och boende, textil och transporter (som redan 
följs). I flera av dem föreslås livscykelanalyser använ-
das som är ett bra kompletterande perspektiv till de 
övergripande konsumtionsutsläppen.

Vad kan du göra?
Maila riksdagsledamöterna i miljö- och jordbruks-
utskottet samt de sakkunniga, politiker och experter 
som sitter i miljömålsberedningen och berätta att du 
tycker att det är en bra idé att införa ett nytt miljömål 
om att minska de konsumtionsbaserade växthusgas-
utsläppen. Och kontakta dina lokala kommunpolitiker 
och uppmuntra dem att införa ett liknande lokalt mål, 
såsom Göteborgs stad redan gjort. 

Läs mer på klimatmal.se

” Vi vill 
att Sverige ska 
ta hänsyn till 
landets hela 
klimatpåver-
kan

Text: Charlotte Lundqvist
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”La vida no se vende,
se defende”

En grå novemberdag stiger han in på Jordens Vänners 
kansli i Göteborg. Kaffe tackar han nej till, istället ha-
las en termos upp ur väskan, därefter en papperspåse 
och ett sugrör i metall. Mate är hälsosamt, i Sydameri-
ka är det sedan gammalt.

Oscar Rivas var miljöminister i Paraguay 2009-
2012 och en av initiativtagarna till den sociala 
rörelsen ”De Gröna”. Han var även med om att starta 
nätverket Rios Vivos Paraguay Paraná Plata, en 
sammanslutning av över 300 frivilligorganisationer, 
ursprungsgrupper, fackförbund och sociala rörelser 
som kom att arbeta med att utvärdera, övervaka och 
göra motstånd i ohållbara utvecklingsprojekt. Han är 
utbildad arkitekt och ekolog och nu anställd medlem 

i Sobrevivencia där han framförallt arbetar med att 
utbilda för förändring. 
– Våra huvudområden är klimat, vatten och agroeko-
logi inklusive matsuveränitet. 

Oscar Rivas berättar om den komplexa situationen 
kring området som kallas Guarani Aquifer. Det är 
världens näst största vattenreserv som försörjer miljar-
der varelser med vatten och som skulle kunna utfodra 
hela jordens invånare med vatten under 200 år. 
– Det är ett område på 1 100 000 kvadratkilome-
ter som rymmer tre olika klimat och en mängd olika 
ekosystem. 
De länder som slutit avtal om att förvalta vattenreser-
ven är Brasilien, Paraguay, Uruguay och Argentina. 

Vatten som privatiseras, en dystopi som kan bli verklighet för en av världens största 
vattenreserver, Guarani Aquifer. Oscar Rivas, representant för Friends of the Earth´s 

systerorganisation Sobrevivencia i Paraguay besökte Jordens Vänners kansli för 
kunskapsutbyte. Under en intensiv dag fick vi lära oss om de främsta frågorna för 

organisationen på andra sidan Atlanten.

Utblick Utblick

Text och foto: Lovis Agestam
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De ingår alla i den politiska och kommersiella gemen-
skapen Mercosur. Gemenskapen har försvagats och 
frågan om vattenreserven är idag en av de största 
tvistefrågorna. I flera av länderna har man hållit 
folkomröstningar huruvida vattnet ska privatiseras eller 
ej och där har resultatet alltid blivit nej. Men både 
Brasilien och Argentina har starkt liberala regeringar 
som gärna ser att en privatisering blir av och i nuläget 
är vattnets framtid osäker. 

– Vi har ett problem kring transparens när det kom-
mer till politik. De flesta i Europa och Nordamerika 
känner inte till många av de handelsavtal som ger 
företag rättigheter vilka påverkar miljö och civilsam-
hälle. Vi måste arbeta för att synliggöra och utbilda 
så att folk och regeringar kan agera mot dem och 
annat som är fel. Vi måste agera mot beslut om tex 
handelsavtal innan de slagits igenom. Regeringar gör 
något kriminellt när de handlar mot demokratin. Det 
handlar om makroekonomisk politik som folket inte har 
en aning om. 
Oscar Rivas säger att Sobrevivencia arbetar för att 
bygga broar mellan den politiska världen och värl-
dens samhällen.  
– En annan viktig uppgift för oss är att försöka påver-
ka företag som säger att de har ett hållbart arbete. 
Uppenbarligen har vi en stark privatiseringstrend i 
dagens politik och detta måste vi arbeta mot för att 
lyckas jämna ut klyftorna.

Även om den politiska utvecklingen är segdragen 
och inte går åt det håll dagens miljöarbete kräver är 
Oscar Rivas hoppfull på ett annat plan. Han är själv 
utbildad arkitekt och ekolog och trots sina tekniska 
kunskaper pratar han om ”känslans ekologi” som det 
viktigaste i förändringsarbetet för ett bättre klimat. 
– Vi pratar ofta om hållbarhet, utan att först prata om 

att ekologisera vårt tänkande. För en omställning krä-
ver inte enbart teknisk kunskap, utan även ett nytt sätt 
att tänka på vår omgivning och på världen. I Sobre-
vivencia insåg vi att det fanns ett verktyg med vilket 
det var mycket enklare att se på världen. Vad händer 
med oss när vi uppmuntras in i kännande? Vi behöver 
tala till känslorna!

Redan 2007 genomförde Sobrevivencia därför ett 
stort projekt som byggde på konst och skapande. 
Tillsammans med Paraguays nationella balettskola 
arrangerades en föreställning där dans och visuella 
uttryck varvades med budskap från olika ursprungs-
gruppers världsåskådningar. Föreställningen fick nam-
net ”När regnet producerade vattnet och livet”. De 
bjöd in personer med stort inflytande och i publiken 
satt bland andra företagare, politiker och influencers. 
Med hjälp av projektet lyckades man få igenom värl-
dens första lag som i sin paragraf säger att vatten är 
en mänsklig rättighet. Något som Oscar Rivas menar 
lyckades tack vare att de kunde tala till folks känslor. 

När det kommer till engagemanget för miljö och 
klimat i Paraguay berättar Oscar Rivas att det fått ett 
uppsving i och med Greta Thunbergs klimatstrejker. 
Men att politikerna kommer att lyssna på budskapen 
om förändring är han inte alls övertygad om.
– I diskursen är de väldigt oroade, men de säger en 
sak och gör en annan. De stänger ögonen för det 
som verkligen är viktigt. De öppnar för gruvdrift och 
bygger ett nytt kärnkraftverk. Men det folket behö-
ver göra nu är att jobba på alla olika fronter vi har 
möjlighet till, vi behöver vara strategiska och samla 
oss i kampen. 

Utblick

Oscar Rivas visar en karta över Sydamerika och pekar ut områ-
det Guarani Aquifer som är världens näst största vattenreserv. 
Området är idag infekterat av konflikter bland annat i och med 
oenigheter mellan de regeringar som förvaltar området. 
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Parul Sharma:     
”Vi måste prata om 
produktionskedjan”
Korruption och slaveri, Sveriges största hållbarhetsutmaningar? Precis så ligger det 
till – det menar människorättsjuristen Parul Sharma som nyligen kom ut med boken 
”Produktionskedjan – ditt ansvar för människan och miljön”. Hon säger att vi mås-
te lyfta blicken från produkten och istället granska det som ligger bakom, nämligen 
produktionskedjan och dess leverantörer.

Text: Lovis Agestam Foto: Press

– Jag skrev den här boken på efterfrågan. Det be-
hövdes en lättillgänglig handbok om hur en ska tänka 
vid inköp och upphandling. 
Parul Sharma har länge jobbat med revisioner i 
högriskländer (länder där stor risk finns för förekomst 
av korruption, barnarbete, miljöskador etc reds. anm) 
och i sitt arbete har hon mött många inköpare och 
upphandlare som vill veta vilka kompetensområden de 
bör investera i. 
– Vi pratar mycket om hållbarhet idag men glömmer 
ofta bort några av de viktigaste aktörerna, nämligen 
inköpare och upphandlare. Det är naturligt att de ska 
ha den kompetens som krävs. 

Boken behandlar olika perspektiv på produktions-
kedjan, bland annat ledarskap, vilka leverantörerna 
är, antikorruption, arbetsrätt, miljö och Agenda 2030. 
Vi får lära oss om begreppet ”due diligence” som 

innebär ständig 
självbesiktning för 
att ha kontroll över 
sin verksamhet och 
ta ansvar för hela 
leverantörskedjan. 
Läsaren får många 
matnyttiga tips för 
vad en bör ha i 
åtanke vid inköp 
och upphandling. 
Detta varvas med 
vardagsnära ex-
empel från verk-
ligheten, händelser 
som Parul Sharma 
själv bevittnat 
under sina över 

200 genomförda revisioner i högriskländer. Många 
är vittnesmålen om hur företag kommer undan ansvar 
och samtidigt kränker de mänskliga rättigheterna. Vi 
får läsa om en kvinna som berättar hur hon ständigt 
är svullen och har ont i magen. Detta på grund av att 
kvinnorna på arbetsplatsen inte kan gå på den enda 
toaletten då risken är stor att de där blir utsatta för 
övergrepp.
– I Sverige pratar vi mycket om konsumtion, hur en kan 
återvinna, hur en tar hand om det en redan har och 
så vidare. Vi lägger fokus på produkten men glöm-
mer människan och miljön bakom den. Vi måste börja 
prata om produktionskedjan! 

På frågan om arbetet med produktionskedjan skulle 
kunna ses som att stryka systemet medhårs svarar 
Parul Sharma: 
– Vi har ett kapitalistiskt system som absolut upprätt-
hålls av företagen, men vi kan inte heller blunda för 
att konsumenterna också är en del av det systemet. 
I Sverige lägger vi 23 miljarder kronor på att hand-
la julklappar. Och nu har vi en produktionskedja, ett 
system som gör att människor lider varje dag. Då 
måste vi ändra på det direkt, vi behöver systemskiften 
på många plan. Där har vi ett ansvar att våga börja 
prata om själva produktionen, inte bara koncentrera 
oss på produkten. 
Hon berättar att många inköpare/upphandlare säger 
att de fortfarande tittar på pris, kvalitet och leverans. 
Hållbarhet blir bara en bikomponent. Utöver diskus-
sionen behöver kunskapen utökas och lagar måste 
stiftas. I boken skriver Parul Sharma mycket om hur 
arbetet kring leverantörskedjan bör organiseras. Om 
fler företag kontrollerar sina egna produktionskedjor 
och ställer krav på andra kan ett system bildas, där 
det inte går att smita undan eftersom man då behöver 

TEMA: Konsumtion
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förhålla sig till andra 
som sköter sina ked-
jor. Boken innehåller 
flera checklistor för 
vad man i branschen 
behöver hålla koll på 
för att kontrollera sin 
verksamhet.

Redan i inledning-
en introduceras 
läsaren till vikten av 
ledarskap med hög 
emotionell förmåga. 
Och Parul Sharma 
menar att man i Sve-
rige ofta klassificerar 

högt IQ som viktigt hos en god ledare, samt hävdar 
att artificiell intelligens skulle kunna lösa många av 
hållbarhetsutmaningarna. Sällan talar man om hur 
viktigt det är med empati och ett holistiskt perspektiv. 
– Man pratar ofta om känslor kontra pragmatism, men 
känslans intelligens får inte blandas ihop med tempe-
rament. Och emotionell intelligens går att träna upp. 
Vi behöver ledare som förstår vikten av mänskliga 
rättigheter. Har vi det EQ-baserade ledarskapet som 
behövs för att vi ska nå våra hållbarhetsmål?

Hon berättar om en granskning av en gruva i Indien 
där hon direkt såg att det inte stod rätt till – trots att 
de skyltade med ett certifikat om goda förhållanden. 
Det var dock lätt att ta reda på att certifikatet var 
förfalskat. Vidare men-
ar hon att vi behöver 
se med olika sorters 
ögon och applicera 
ett normkritiskt öga på 
hur produktionskedjan 
funkar. 
– Jag kan bli upprörd 
över att vi i det svenska 
samhället delar in allt 
i boxar. Vi behöver 
holistiska perspektiv. Vi 
behöver tänka på allt 
vi använder, som tex 
strängar på gitarren, 
kött, kirurgiska verktyg 
(de flesta kommer från 
högriskländer), vart 
kommer det ifrån? Ska 
vi köpa in från länder-
na? När i ledet ska vi 
ta ansvar? Köper vi 
ifrån länder med höga 

risker inom hållbarhetsaspekterna behöver vi en ökad 
uppföljningskompetens.

Parul Sharma berättar att hon hittills fått fin respons 
på sin bok.
– Det är lätt att glömma bort att det handlar om 
människors miljöer, marken där barnen gör kullerbyt-
tor, floden där tusentals människor tvättar sig varje 
dag. Men när en ser att det faktiskt blivit bättre på 
ett ställe efter att en arbetat med dem, är det en 
stor lättnad. När det finns tillgång till rent vatten, när 
kvinnorna fått fast anställning och tillgång till en klinik. 
Många företagare vill verkligen lära sig om hur de 
ska hantera de här frågorna. Den största utmaningen 
kan bli att få personer inom myndigheter och offentlig 
förvaltning att läsa boken. 

Och även om ansvaret inte främst ligger hos indivi-
den menar Parul Sharma att produktionskedjan är ett 
gemensamt ansar på det viset att vi alla måste bry oss 
för att få igenom en förändring. 
– Sveriges ekologiska avtryck är bland de största i 
världen. Sverige har minskat sina interna utsläpp med 
26 procent de senaste fem åren. Men de utsläpp som 
görs utanför landet för konsumtion inne i landet har 
ökat med 50 procent på samma tid. Vi måste börja 
prata om produktion och se att det finns livs levande 
människor där ute som får lida för det här. Kunskap, 
krav, kontrollkompetens. Kolla och dubbelkolla. Det 
klimaträttvisaste Sverige kan göra just nu är att satsa 
på sina inköpare och upphandlare, våra viktigaste 
hållbarhetsprofessioner.

TEMA: Konsumtion
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Vilka valmöjligheter vi än ges i vår vardag verkar 
de skada planeten, det finns inget sätt att komma 
undan. Och även om det gjorde det kommer inte 
små individuella förändringar i till exempel kon-
sumtionsvanor skapa den stora systemförändring 
som är nödvändig för vår fortsatta existens på 
den här planeten. De känslor av skuld, hopplös-
het och brist på kontroll som detta leder till kall-
las allt oftare av psykologer, media och aktivister 
i västvärlden för ’klimatångest’ eller ’klimatsorg’. 

Runtom i världen lider människor fysiskt, psykiskt och 
känslomässigt av människoskapade förändringar av 
planeten och klimatet. Posttraumatiskt stressyndrom 

(PTSD) är en oundviklig konsekvens av naturkatastrofer 
och självmordstalen skjuter i höjden bland de befolk-
ningar som lever i frontlinjen av kapitalismens kamp mot 
Jorden. Även här, i priviligierade och rika Sverige, hål-
ler klimatångest och klimatsorg på att bli vardagsmat. 
Det räcker med att fråga barn och unga om varför de 
strejkar varje fredag och de kommer att svara: förtviv-
lan och hopplöshet, en brinnande önskan om kontroll, en 
djup sorgsenhet över förlusten av arter och ekosystem.

Att göra något åt klimatångest är svårt eftersom det 
är logiskt att känna den. Ingen kommer att ’besegra’ kli-
matkrisen och miljoner människor står redan öga mot öga 
med framtidens verklighet. Här i Sverige har vi turen att 
vissa konsekvenser av klimatförändringarna känns posi-
tiva, såsom tropiska somrar med sol och bad. Men dessa 
effekter är bara inledande dörrknackningar. Vad gör 
vi när dörren slås upp och släpper in klimatförändring-
arnas verkliga konsekvenser: globala leveranskedjor 
som kollapsar, svält, social oro, ofrivillig migration, krig?

Materiellt sett måste vi alla överge våra konsumtions-
vanor och på allvar börja använda det vi redan har, 
lära oss att förnya och omforma och till stor del klara oss 
utan. Det här är inte bara nödvändigt för att sakta ner 
temperaturökningen och begränsa spridningen av plast: 
det är en självbevarelsedrift. Det är bara en fråga om 
tid innan vi inte längre har valet att använda produkter 
som har förts till oss med hjälp av ett handelssystem 
som bygger på evig ekonomisk tillväxt och resursför-
brukning. Dessutom kan vetskapen om att vi har förmå-
gan att klara oss själva hjälpa till att lindra ångesten.

Psykologiskt sett har vi också mycket att göra. Bara 
att uttrycka de invecklade känslor som följer av att ac-
ceptera vår roll i klimatkrisen kan verka omöjligt. För 
knappt ett decennium sedan skulle dessa känslor avfär-
das eller feldiagnostiseras av de flesta psykologer, men 
idag är de mer accepterade. Likväl är varken diagnos 
eller behandling av dessa åkommor okomplicerade, 
särskilt eftersom begreppen är nya inom västvärldens 
psykologi och så sammanflätade med den sociala och 
ekologiska verkligheten. Däremot berättar många som 
upplever klimatångest och klimatsorg att engagemang 
och aktivism ger en positiv effekt, kanske helt enkelt för 
att sammanhangen kommer med en färdig ”stödgrupp”.

Vi måste ta itu med den här samhällspsykosen. Detta 
genom att kräva av aktörer som stater och företag att 
de genomför massiva förändringar för att våra sam-
hällen ska rätta sig efter naturens begränsningar. Ge-
nom att säkerställa en rättvis omställning i en sen antro-
pocen och återta kontrollen över vår framtid och våra 
val, tar vi också itu med vår egen oro och sorg. Vi måste 
stabilisera vårt klimat för att stabilisera våra sinnen.

Text: Clare Humphreys

Stabilt 
klimat = 

stabilt
 sinne

Krönika
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Solidarisk 
konsumtion 

för att
 slippa 

använda 
pengar

Ibland behöver vi grejer. Och det tyngsta 
ansvaret ligger som sagt inte på individen. 
Men för magkänslans skull kan det ibland 
vara skönt att slippa köpa, även om en mås-
te konsumera... Därför har vi tagit fram en 
guide till hur en kan införskaffa sig saker 
utan att behöva använda pengar. Håll till 
godo! Text: Lovis Agestam

bortskänkes.se: Hemsida via vilken du kan fynda 
gratisgrejer ur sex olika kategorier: fordon, elektronik, 
hem och hushåll, kläder och leksaker, sport och fritid, 
djur och tillbehör. Kolla även in andra liknande webb-
platser, såsom tradera eller olika facebookgrupper 

där saker skänkes. 

Klädbibliotek: Svensken använder i genomsnitt 
ett plagg ... gånger, och varje år slängs ungefär 8 

kilo textilier per person. Istället för att äga alla dina 
plagg: gå till ett klädbibliotek i närheten och botani-
sera! enomenet dök upp på flera platser i Sverige för 

ungefär tio år sedan. 

Fixoteket: Här kan du laga trasiga skor, sy en egen 
kjol eller renovera din gamla lådbil. Du har tillgång 

till både verktyg och material. Finns på flera platser i 
Göteborg. 

trustroots.org: Digitalt initiativ som skapades efter 
att coachsurfing.com kommersialiserades. Via hemsi-
dan kan du hitta gästfria människor som öppnar sitt 
hem på din resa, eller registrera dig själv som värd. 

Möjligheten är stor att du hittar vänner för livet. 

Skjutsgruppen: Vill du resa utan att spendera 
massvis av pära? Dessutom spara in lite utsläpp? Då 
finns skjutsgruppen – en hemsida (även som grupp på 

facebook) där du kan samordna resor, vare sig du 
själv ska köra eller någon annan!

solikyl.se: Ett solidariskt kylskåp, har du hört något 
så fenomenalt?! Volontärer hämtar överbliven mat som 

butiker skänker bort, sedan fördelas födan mellan 
dem som besöker kylen. Initiativ som främjar både 

delande, ekonomisk rättvisa och samhörighet. Finns på 
flera platser i Göteborg.

Cykelköket på STPLN: Du har cykeln (eller rull-
skridskorna, sparkcykeln eller lådbilen för den delen), 

cykelköket har verktygen! Kom hit och få hjälp av 
kunniga och låna det du behöver för att renovera ditt 

fordon. Gratis i Malmö.

Upplev: Till sist vill vi bara påminna om all gratis 
estetik som finns att ta del av! Många muséer har gra-

tis inträde alla eller vissa dagar. Konserter som inte 
kostar arrangeras det också gott om. Eller varför inte 
bara gå ut i skogen och beundra skönheten där? Så 

sant som det är sagt: allt gott i livet är gratis. 

TEMA: Konsumtion



14 Miljötidningen nr 4  2019

Höstmöte 2019

Systemförändring 
pågår...

Häng med bakom kulisserna på Jordens Vänners höstmöte
Årets höstmöte hölls den 9–10 november i Malmö och hade temat systemföränd-
ring. Helgen samlade 30-talet medlemmar för diskussion kring frågor som: Vad be-
tyder egentligen systemförändring? Vilka mekanismer är det som hindrar systemet 
från att förändras? Vad kan vi göra för att försvaga de här strukturerna? Hur ser en 
postkapitalistisk värld ut?

Livliga diskussioner, interaktiva övningar, lärorika före-
läsningar och andra aktiviteter bidrog till att fördjupa 
deltagarnas förståelse för de ojämlika maktstrukturer 
som finns mellan människors och företags intressen.
Under helgens gång fick vi höra insiktsfulla, passione-
rade och ögonöppnande tankar från både föreläsare 
och medlemmar. Mötet fortsatte att stärka Jordens 
Vänners demokratiska medlemsgrund och samlade en 
bred grupp människor från olika generationer, bak-
grunder och platser i ett utforskande av vår tids mest 
akuta fråga.

Vi frågade några av deltagarna om deras tankar 
kring frågan: 
Om det nuvarande kapitalistiska samhället baseras 
på produktion, konsumtion och handel, vad kom-
mer ett postkapitalistiskt samhälle baseras på? 

Här är vad de hade att säga:

Eddie
”Att ta itu med ett post-
kapitalistiskt samhälle 
skulle vara att skifta till att 
faktiskt uppfylla behoven 
hos människor, inte bara hos 
individer utan grupper. Det 
nuvarande handelsparadig-
met maximerar flödet av 
varor till vilket pris som helst 
och skapar också klyftor 
mellan människor. Ju mer vi 
konsumerar desto större möjligheter har vi att konsu-
mera, eftersom vi skapar finansiella resurser. Samtidigt 
förbrukar vi också verkliga fysiska resurser på andras 
bekostnad. Om ett samhälle var behovsbaserat skulle 
det först ta itu med behoven, men också skapa en 
annan dynamik, i form av utjämning – inte som någon 
form av sidoeffekt, utan som ett värde i sig.”

Text: Clare Humphreys
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 Höstmöte 2019

Susanne
”Jag skulle försöka gå 
bakåt i tiden. Människan 
har levt här under så lång 
tid och de här problemen 
som vi har nu har uppstått 
ganska sent i vår historia. 
Innan det hade vi direkt-
handel, vilket jag tycker 
skulle vara rimligt och det 
skulle också tvinga oss att 
leva i mindre gemenska-
per på landsbygden där vi kunde odla våra egna 
produkter. Det här skulle vara bra både för människor 
och planeten eftersom då skulle vi inte behöva stor-
skalig exploatering och företag skulle inte fungera på 
det sättet. Så handel möjlig utan pengar skulle vara 
perfekt.”

Tord
”Jag skulle säga att det 
handlar mycket om gemen-
skap, att börja organisera 
samhället på ett helt annat 
sätt, att var och en måste 
ta gemensamt ansvar för 
en del saker där man bor. 
Vi måste också frigöra kre-
ativitet, till exempel när vi 
sjunger tillsammans är det 
ett sätt att komma samman, 
att fira. Men jag tycker att det är fel att bara prata 
om postkapitalism eftersom det är en fråga som också 
handlar om civilisationen. Vi måste stå upp för vår 
integritet och sjunga mycket och göra många enande 
intressen.”

Charles
”Med miljöfrågan måste vi 
lösa globala problem på 
en lokal nivå, så definitivt 
lokalt. Och också gemen-
skap, att återuppliva det 
mer. Sverige är ett väldigt 
individualistiskt land och vi 
borde förnya det gemen-
samma livet på något sätt, 
som genom gemensamt 
ägande. Frihandel är inte 
’fri’ eftersom vi har makt i 
samhället, mellan samhällen, länder, i geopolitiken och 
så vidare, så jag tror inte att verkligen fungerar på 
samma sätt som i teorin. Det behöver finnas handel, vi 
kan inte dra tillbaka tiden helt, men handel måste ske 
i en mindre skala.”

Gabriel
”Jag är säker på att kapi-
talismen blir utkonkurrerad 
av bättre system, även 
utan systemkollaps. Jag 
ser starka tendenser att 
människor rör sig från kon-
sumtionskapitalism mot att 
bejaka egna högre behov, 
såsom personlig utveckling, 
avkoppling och nöjen, fa-
miljetid, hälsa, etc. Diskur-
sen är väldigt centrerar kring den egna individen just 
nu, men det börjar komma in element av solidaritet 
och gemenskap som självändamål. Senare tror jag att 
långsiktig hållbarhet för hela biosfären, kombinerat 
med behovsstyrd distribution och produktion kommer 
styra det materiella samhället.”

Sofia
”Framförallt att man 
konsumerar mindre och 
verkligen bara det man 
behöver och att det är 
mer lokalproducerat och i 
högre grad byteshandel. 
Ett överskott av det jag 
producerar kan jag dela 
med mig av till någon 
annan som producerar nåt 
annat som den i sin tur de-
lar med sig av till mig. Det 
behöver inte vara pengar inblandade, vi kan istället 
automatiskt dela med oss till varandra för att vi är del 
av en gemenskap.” 

Stig
”Produktion och konsumtion 
är ju viktigt men det är ju 
frågan om i vilken mängd 
man ska konsumera. Och 
det finns ju det här uttryck-
et – att vi ska producera 
det människor behöver, 
med hänsyn till naturens 
begränsningar. Men myck-
et produktion idag är ju 
bara för att tjäna pengar. 
Det är ju fråga om produktion också men inte med 
den inriktningen utan produktion för människors behov 
och med hänsyn till naturens begränsningar kan man 
väl säga.” 
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Enbart under 2019 har den internationella rörelsen 
Fridays For Future arrangerat fem globala klimatstrej-
ker. Dessa demonstrationer har hittills samlat över 
7.5 miljoner människor i mer än 150 länder - på alla 
kontinenter - och rörelsen fortsätter att växa i ett 
rasande tempo. I början var den unga klimataktivisten 
Greta Thunberg ensam när hon strejkade från skolan 
utanför riksdagshuset i Stockholm. Nu har det uppstått 
ett mångfaldigt nätverk av unga runtom i världen som 
tillsammans ställer tre krav till politiker och beslutsfat-
tare: Lyssna på den bästa förenade vetenskapen, håll 
den globala temperaturökningen under 1.5 grader, 
och säkerställ klimaträttvisa.

Många lokalgrupper i hela Sverige har vuxit fram vil-
ka deltar i demonstrationerna för att höja rösten varje 

fredag, i synnerhet de datum som markerar viktiga 
internationella evenemang. 2-13 december hölls FN:s 
klimattoppmöte COP25 i Madrid, anledningen till de 
två senaste globala manifestationerna. Att det första 
datumet sammanföll med Black Friday väckte särskilt 
mycket uppmärksamhet - många ställdes inför valet 
mellan konsumtion och bojkott, valet mellan kampen 
om de billigaste priserna och kampen för en bättre 
framtid. Detta har också blivit anledning för aktioner 
som genomfördes av Extinction Rebellion - en inter-
nationell klimatrörelse som använder sig av fredlig 
civil olydnad för att kräva kraftfulla klimatåtgärder 
och systemförändring. I bl.a. Göteborg och Malmö 
utfördes så kallade Die-In flashmobs: aktivister faller 
ner på golvet i ett köpcentrum och låtsas vara döda, 
detta för att väcka uppmärksamhet hos förbipasse-
rande som skyndar från affär till affär. ”Black Friday 
- en svart dag för miljön” lät mottot, och med sång och 
trummor uppmanades alla att delta i klimatstrejken 
istället för att bidra till konsumtionshetsen.

Fridays For Future och Extinction Rebellion utmanar på 
alla sätt business-as-usual, och fler och fler ansluter sig 
till utropet att ställa om vårt samhälle - istället för att 
frestas av erbjudanden och reapriser. Det signalerar 
tydligt att vi börjar vakna upp i den realitet vi står in-
för. Att vi behöver skapa ett hållbart och rättvist sam-
hälle och sluta utnyttja fler resurser än vi egentligen 
har. Att omställningen måste ske snabbt och kräver att 
vi utmanar oss själva och varandra. Och att vi behöver 
ändra systemet, inte klimatet.

29 november. Tusentals 
människor stormar Sveriges 
alla köpcentrum för att hinna 
uttnyttja butikernas fantastis-
ka erbjudanden. I år samlades 
dock tusentals på gatorna av 
en annan anledning: för att 
demonstrera för klimatet. 

En svart fr
edag som blev

grön
Text: Lydia Rysavy

Lydia i Fridays For Future berättar om årets Black Friday

TEMA: Konsumtion

Foto: Theodor Westin
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Du läser en artikel om hur fruktansvärt dålig palmolja 
kan vara för miljön, för orangutanger och regnskog. 
För människor som lever där nya plantage ska anläg-
gas. Du läser också att certifiering inte alltid är lika med 
hållbarhet. Du inser att palmolja finns i saker du tycker 
om. Favoritkakan, den där goda chokladen, tvättmedlet 
du använder, det snygga sminket. Du börjar kolla inne-
hållsförteckningen på allt du köper. Du skriver till några 
producenter och ställer krav. 

Du lägger kanske tillbaka smörpaketet för 14,50 i hyl-
lan i mataffären. Du går till jobbet. Du har jobbat i 15 
år. Det orangea kuvertet landade i brevlådan häromda-
gen men hamnade direkt i soporna. Kuvertet som ingen 
har tid med. Och det är så svårt att förstå innehållet.

Många blir alltmer medvetna som konsumenter. 
Samtidigt är det inte många som vet att våra svens-
ka pensionsfonder, AP-fonderna, har ett innehav på 
161.2 miljoner kronor i palmoljejättar. Hur går det 
ihop? Det är förstås bra att vi som individer förändrar 
efterfrågan och ställer krav på producenter, samtidigt 

Text: Charlotte Lundqvist

Vad gör dina 
pensionspengar?   
Exemplet palmolja - världens mest använda vegetabiliska olja
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behöver vi också förändringar på systemnivå. Hur vet 
vi att våra pensionspengar som faktiskt är offentliga 
medel inte bidrar till skogsskövling, landgrabbing och 
hot mot den biologiska mångfalden?

14,50 för ditt smörpaket – och miljontals kronor 
i internationella företag som köper palmolja från 
kritiserade underleverantörer. Detta trots att många 
producenter tagit till sig viss kritik som riktats av inter-
nationella miljösamfundet och palmolja kan vara en 
viktig inkomstkälla för fattiga småproducenter

Även sojaproduktion för foderverksamhet leder till att 
unika naturområden omvandlas till jordbruksmark. 
Frågan om våra svenska pensionsfonder är kompli-
cerad, exempelvis är palmolja en viktig inkomstkälla 
för många fattiga småproducenter. Det handlar inte 
om att bojklotta palmolja eller soja generellt, men ska 
våra pensionspengar verkligen ligga i produktion som 
kan bidra till avskogning?

Här bredvid kan du läsa mer om vad pengarna inves-
teras i samt vad du kan göra för att förändra.

Att investera i sin egen pension är något vi med jämna mellanrum uppmuntras till, 
och givetvis vill en inte gå fattig på ålderns höst. Men vad många inte vet är att 

deras pengar investeras i diverse ohållbara verksamheter - bland annat i palmeolje-
industrin som kan ha mycket allvarliga miljöproblem och bidrar till avskogning. 
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AP-fonderna har investeringar värda 80.7 
miljoner kronor i palmoljejätten Wilmar 
International. Företaget anlägger olje-
palmsplantager och förädlar palmoljan för 
livsmedelsindustrin liksom för tillverkning av 
biobränslen. Wilmar står för 45 procent av 
världshandeln med palmolja och är en av 
de största odlarna av palmolja i Indonesien 
och malaysiska Borneo. Enligt Greenpeace 
och andra miljöorganisationer är Wilmar det 
företag som stått för den mest omfattande 
skövlingen av regnskog i Indonesien under de 
senaste åren. AP-fonderna investerar också 
80.5 miljoner kronor i malaysiska Sime Dar-
by, ett av världens största palmoljeföretag. 

AP-fondernas sammanlagda innehav:

o Wilmar: 80.7 miljoner kr

o Sime Darby: 80.5 miljoner kr

Vad kan du göra? 

• De flesta fondernas innehav kan du inte påverka annat än genom att sätt press på AP-fonderna! Kontakta 
AP-fondernas etikråd för att ställa frågor om deras investeringar eller kräva att våra pensionspengar investeras 

på ett schysst sätt.

• Sätt press på politikerna! Riksdagen är ansvarig för lagstiftningen som styr AP-fonderna. Kontakta riksdags-
ledamöterna i riksdagens pensionsgrupp och kräv att de noga följer upp AP-fondernas nya regelverk för att 

säkerställa att det leder till verklig förändring.

• Låt fler veta mer! Diskutera och dela information om AP-fonderna och hur de investerar våra pensionspengar, 
så att fler får upp ögonen för de problem som finns och ställer krav på både AP-fonderna och politiker.

• Bli medlem och engagera dig i någon av organisationerna som jobbar med frågorna!
Det finns lokala grupper med engagerade medlemmar och möjligheter att starta en aktivistgrupp med syfte att 

påverka opinionen och beslutsfattare om pensionsfrågan. Mejla info@jordenasvanner.se

• Byt till klimatsmartare premiepensionsfonder och passa på att välja bort annat du inte gillar!
Ta 10 minuter och följ instruktionerna på klimatbytet.se

Läs mer på www.schysstapensioner.se

Jordbruksjättarna Archer Daniels Midland (ADM) och Bunge dominerar världshandeln med 
soja. Båda dessa företag har åtagit sig att inte handla soja som har odlats på ”nyligen 
avskogade delar” av Amazonas, men istället har avskogningen för soja ökat i närliggande 
savannområden. Köttindustrin ligger bakom 80 % av avskogningen i Amazonas. Världens 
största köttproducent JBS är ett av företagen med stor verksamhet i området.

AP-fondernas sammanlagda innehav:

o ADM: 604 miljoner kr

o Bunge: 180 miljoner kr

o JBS: 65 miljoner kr



Plutonium, trasiga kapslar och kontaminerad mark     

Risk för 
kärnavfallsförvar 

som läcker
Ett förslag till en långsiktig lösning för det använda kärnbränslet från de svenska 
kärnkraftverken ligger för närvarande på regeringens bord. MKG ser inte det pla-
nerade förvaret för använt kärnbränsle i Forsmark som en acceptabel lösning. Det 
finns stor risk att kopparkapslarna som ska isolera det livsfarliga avfallet i hundra-

tusentals år går sönder om bara några hundra år.

Text: Joachim Stormvall Foto: Pixabay

Sedan den 24 maj 2019 är Jordens Vänner ny 
medlem i föreningen Miljöorganisationernas kärnav-
fallsgranskning (MKG) som arbetar för ett så säkert 
omhändertagande av kärnavfallet som möjligt. MKG 
har sju medlemsföreningar, däribland Naturskyddsför-
eningen. 
– Vi är glada över att Jordens Vänner valt att gå med 
i MKG. Föreningen har ett stort intresse för kärnav-
fallsfrågor som går långt tillbaks i tiden, säger Johan 
Swahn, kanslichef på MKG.

Miljöprövningen av förvaret är komplicerad och utgår 
från två lagstiftningar: kärntekniklagen och miljöbal-
ken. Industrin har enligt den svenska lagstiftningen an-
svaret att ta fram en lösning som sedan ska godkän-
nas av regeringen, berörda kommuner och mark- och 
miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).
Den förvarslösning för det använda kärnbränslet som 
industrin ansökt om att få bygga intill kärnkraftverken 
i Forsmark i Östhammars kommun är från 1970-talet 
och kallas KBS-metoden. Det är ett förvarskoncept i 
berget på 500 meters djup – där rörligt grundvat-
ten har förhållandevis snabb kontakt med markytan. 
Därför har industrin tagit fram tekniska barriärer där, 
förutom berget, även lera och kapslar av materialet 
koppar ska användas för att skydda människa och 
miljö från det livsfarliga innehållet.

Från miljörörelsen har kritiken länge varit stark. Den 
långa vägen mot ett säkert omhändertagande av 
kärnavfallet har varit låst och utgått från industriella 
fördelar där plats valts för att det funnits lokal ac-
ceptans istället för en plats som har förutsättningar att 
uppnå den bästa miljömässiga säkerheten.

Metoden som industrin vill använda ser MKG som 
olämplig då den förlitar sig på tekniska barriärer 
där forskningen inte kunnat visa att lösningen faktiskt 
kommer att fungera under hundratusentals år – som 
kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB hävdar. Tvärtom 
råder ett osäkert kunskapsläge kring framförallt den 
kopparkapsel som ska användas i den föreslagna me-
toden och många korrosionsforskare är kritiska. MKG 
anser att det är en stor risk att ett många av kapslar-
na kan gå sönder redan inom några hundratals år.
– Området runt Forsmark kan bli en kontaminerad zon 
om tusen år, säger Johan Swahn, som har en bakgrund 
inom forskning om strålsäkerhet på Chalmers och som 
arbetat med kärnavfallsfrågor på MKG sedan år 
2005.

MKG har länge i stället velat se metoden djupa borr-
hål utredd som ett alternativ. Då förvaras kärnavfallet 
på mer än tre kilometers djup utan kontakt med det 
mer ytnära grundvattnet som hotar ett KBS-förvar.
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Farlig förvaring

Kärnbränsleförvaret ska enligt ansökan innehålla 
cirka 12 000 ton utbränt kärnbränsle, där varje 
gram avfall är så radioaktivt att det vid kontakt 
kan orsaka dödliga skador hos människor. Inand-
ning av plutonium, en av de radioaktiva fissions-

produkter som förekommer i betydande mängder 
i avfallet, kan vara akut dödligt redan i doser om 

90 milligram vid inandning.

Efter att kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB 
lämnat in ansökan om att uppföra ett förvar för 

använt kärnbränsle år 2011 har ansökan behand-
lats av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) enligt 
kärntekniklagen och i mark- och miljödomstolen 
enligt miljöbalken. Ett antal remissinstanser har 
yttrat sig vid upprepade tillfällen och ett flertal 

kompletteringar har lämnats in av sökanden. Efter 
att mark- och miljödomstolen i januari 2018 sa 

nej till ansökan ligger frågan hos regeringen, som 
dock behöver rådfråga Östhammars- och Oskars-
hamns kommuner om den funderar på att godkän-

na förvaret.

Om MKG

MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna, 
Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Natur-

skyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsfören-
ingen i Skåne, Naturskyddsföreningen Uppsala län 
och Oss – Opinionsgruppen för säker slutförvaring 

i Östhammar.
 

MKG arbetar med att bevaka och granska 
kärnkraftsindustrins projekt att finna en metod och 
plats för att slutförvara det radioaktiva avfallet 
från kärnkraftverken. Det gör föreningen genom 

att medverka i miljöprövningsprocesserna för 
förvaren av använt kärnbränsle och kortlivat ra-
dioaktivt avfall (SFR), bistå medlemsföreningarna 
med underlag för deras verksamhet och på andra 

sätt verka för att den på lång sikt miljö- och 
hälsomässigt bästa omhändertagandet av avfallet 

kommer till stånd.

Det finns mer information på MKG:s hemsida: 
www.mkg.se. Har du en fråga till MKG eller vill du 
anmäla dig till MKG:s nyhetsbrev? Det går bra att 

kontakta MKG via mejl: info@mkg.se .

Kärnkraft
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I en annan 
del av mig

De är ovanligt duktiga idag. Skäller knappt på 
andra förbipasserande. Går i samma takt som var-
andra och mig. Nu ska jag bara lyckas ta mig förbi 
det andra hunddagiset, sen är jag strax tillbaka på 
gården och kan gå hem för dagen. 835 spänn tjänat, 
för några timmars gos med Belgot, Archie, Pillan och 
Skurt. När jag knyter på mig skorna skäller Belgot för 
första gången idag. Jag säger hej hej då då Belgot 
och går ut genom dörren. Förbi Ica, ska jag ha en ny 
ost kanske? Den gamla är inte slut men ganska tråkig, 
dessutom gott med variation. Käken spänner, jag pillar 
upp tygpåsen som hasat nerför axeln, går förbi. Två 
kvarter hemifrån, en borg med mörka siluetter till torn 
sträcker sig mot himlen. Kista Galleria. 

Är det makten eller friheten som kliar i magen. Jag 
spatserar förbi, hemåt. Ska bara hem. Krypa in under 
filten, sätta på en film om gatuhundar i Peru som jag 
började titta på igår. Försöker komma ihåg: jag är 
rolig och speciell. Vacker och speciell. Trevlig och 
speciell. När mormor kommer på besök har hon alltid 
med sig en liten present och så säger hon: Sofia, det 
här får du för att du är unik, och för att du är lik din 
mamma. Sen blinkar hon och räcker fram en ny sorts 
hårborste, en yogamatta, en antirynkkräm eller ett na-
gellack som ska hålla i minst en månad. Jag blir alltid 
glad. Jag är alltid glad inför mormorbesök. En gång 
hade hon ingen present med sig, skyllde på att hon 
inte hunnit förbi någon affär. Då växte bakterieklus-
tret i magen och jag blev matt, orkade knappt prata 
med henne. 

Jag passerar södra ingången. Ser något glittra till 
i ögonvrån. Jag vänder mig reflexmässigt, på re-
klamtavlan rullar Lindex´s svarta nyårsklänning med 
paljetter upp och ut i intet. Fram dyker istället Lore-
al´s nyaste formula för porförminskning. Jag fnyser, 
går bestämt förbi svängdörrarna. Jag går in genom 
svängdörrarna, tvåhundrameter slingrar sig korrido-
ren, sen Lindex. Jag går in. Ser klänningen. Stryker 

över tyget och det är inte lika magiskt som på bilden. 
Vad skulle jag med den här till? Jag som aldrig firar 
nyår ens. Jag tycker inte om nyår, det är alltid tungt 
och ensamt, bara rå och naken vinter. Jag släpper 
klänningen och strosar vidare in i affärens djup. Tän-
ker på hur kallt det var idag när jag kopplade av och 
på hundarna i rastgården, jag glömde mina noppriga 
fingervantar hos Cornelia häromdagen. Men snart, 
snart slår den stora isens kyla till. Och vad ska jag då 
ha på händerna? På vinden är det kaos och jag har 
glömt hur jag gjorde förra vintern? Fick jag vantar av 
mormor i julklapp? 

Bland Lindex accessoarer finns att välja. Fleece (som 
en visst inte borde köpa pga mikroplasten?), skinn 
(helt klart oschysst), ull (också oschysst, eller vill fåren 
bli klippta?), polyester (syntet, det kan väl innehålla 
vilken skit som helst eller?). Ingenting känns bra, jag 
kanske bara borde sticka mina egna? Jag går däri-
från, bestämt mot utgången. Men imorgon då? Tänk 
om det bli minusgrader och så har jag inget varmt om 
händerna. Jag vänder tillbaka till hyllan, haffar ett 
par röda i ullblandning (lite skit av allt?) och marsche-
rar mot kassan. Det gnager i maggropen. Nej, jag gör 
det inte. Eller jo, nu satsar jag. 150 spänn är väl rätt 
bra för ett par vantar med 60 procent ull? 

Jag känner mig yr. Vad gör jag här? Att komma ut i 
mörkret, i kylan och luften som inte luktar av parfym 
eller syntetisk kanelbulle är att vakna ur en dröm. 
Ångesten landar resolut i kroppen. Jag skulle ju hem 
och vila. Se dokumentär. Med fyra plastkassar i 
nävarna viker jag in på min gård. 850 spänn mindre, 
mer än dagens arbetsfångst. Jag längtar efter Belgot. 
Min kropp krymper, vem ska jag vara? Är jag något, 
finns jag egentligen? Vem bryr sig om mig? Jag släp-
per kassarna på kökssoffan. Vad det är i dem har jag 
glömt. Jag längtar efter Belgot. De mjuka tassarna 
som bestämt placerar sig på mina armar, som säger: 
jag behöver dig. 

Jag är trött, så trött. På reklamen, på saker och på 
att köpa. Men det finns en kraft i ägandet, i nyheter 
och i att få. Varsågoda: en novell om att krympa i 

takt med köpandet, om att inte vilja och känslan av 
hur den starka kraften suger tag...

Text: Lovis Agestam

Novell
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Så hände det. I början av december blev Sverige 
stämt på 17 miljarder kronor av ett Australiensiskt 
gruvbolag. De gillade inte att riksdagen tog ett 
demokratiskt beslut om att förbjuda uranbrytning i 
Sverige, och vill nu ha ersättning både för de kost-
nader de haft för prospektering och för de framtida 
intäkter de hade tänkt sig från den urangruva de ville 
starta. De låter absurt, och det är det. Vi ser hur den 
ISDS-klausul som från början var tänkt för att skydda 
transnationella företags egendom, till exempel från ett 
förstatligande, nu används mot demokratiskt fattade 
miljöbeslut. 

Det är bara ytterligare ett exempel på hur företagens 
makt nu utgör ett direkt hot mot demokratin, även för 
oss i västvärlden. I andra delar av världen har trans-
nationella företag länge kunnat använda sin finansiel-
la makt för att slippa ta hänsyn till den lokala miljön, 
socialt ansvarstagande eller demokratiskt fattade 
beslut.

När information kan spridas över hela världen på 
några sekunder är det lätt att tro att de stora globala 
företagen skulle vara mer måna om sitt varumärke 
och försiktigare i hur de agerar. Och i vissa fall är det 
sant. Ändå går det inte att säga att världen blir bätt-
re. Vi ser nu hur brutala företag som Amazon krossar 
sina konkurrenter och sprider en totalt hänsynslös 
företagskultur. Arbetare på deras e-handelslager 
registreras och följs digitalt under hela arbetsdagen. 
De kan bli avskedade på grundval av algoritmer. Lo-
gistikfirmor där chaufförerna organiserar sig fackligt 
står snabbt utan uppdrag. Och Amazons växande 
skara av produkter under egna varumärken tillver-
kas många gånger hos låglönekontraktörer som helt 
saknar policys och rutiner för de anställdas säkerhet 
och rättigheter. 

Företagets grundare Jeff Bezoz har varit tydlig med 
att man hela tiden strävar efter att kapa marginal-
kostnaderna. Det kan låta som en marknadsekonomisk 
dröm att samtidigt kunna erbjuda låga priser och ta 
stora marknadsandelar. Men de marginaler han pra-
tar om kan i verkligheten översätta till faktorer som 

miljöhänsyn, respekt för människor och rättigheten att 
organisera sig fackligt. Och de företag som inte vill se 
sig själva utslagna vänder blicken åt samma håll. 
Det finns många historiska exempel på brutaliteten hos 
multinationella företag. Men den ständiga jakten på 
marginaler håller på att skapa en global kapitalism 
som är brutalare än någonsin. Vi glider allt längre 
ifrån de nationalekonomiska teorierna om företagen 
som en positiv del av samhällsbyggena. Tvärtom fram-
står de i allt högre grad som virus. Kontrollerande, 
manipulerande och totalt hänsynslösa programkod, 
som helt utan ansvarstagande är beredda att köra 
mänsklighet och miljö i botten. 

Handel är viktigt. Full självförsörjning på regional el-
ler nationell nivå är knappast en bra idé. En missväxt 
i ett land behöver mötas med överskott från ett annat. 
Råvaror som saknas i en region behöver kunna im-
porteras från en annan. Men kapitalismen behöver 
regleras mycket hårdare än i dag. De transnationella 
företagen kan inte få fortsätta bestämma sina egna 
spelregler. Vi ser redan nu kostnaderna för detta i 
form av skenande klimatförändringar och likgiltighet 
inför mänskligt lidande. Det är vår sak att stå upp för 
det vi tycker är värdefullt i världen. Vi är människor, 
djur och natur – inte marginalkostnader.   

Mikael Sundström, ordförande Jordens Vänner

”Människor och miljö är 
inte marginalkostnader”

Mikael Sundström: 

 Ordförandekrönika



Boka en klimatworkshop! 
För att få igenom förändringar 
behövs kunskap. Och vi tycker att 
kunskap bör tillhöra alla, därför 
ordnar Jordens Vänner workhops 
om klimat och miljö ur olika 
perspektiv. Boka in en 
workshop med våra duktiga
klimatinformatörer för att lyfta 
temat klimaträttvisa på just din 
skola, arbetsplats eller förening. 
workshop@jordensvanner.se

Starta lokalt engagemang med 500-lappen! 
Samla dina vänner, släktingar eller nätverk för 
att prata om klimatfrågan i just din ort. Jor-
dens Vänner lanserar nu möjligheten för med-
lemmar att själva anordna ett samtal. Jordens 
Vänner förser dig med guide inför samtalet 
och finansierar kostnader upp till 500 kronor. 
En möjlighet att prata om oro eller förhop-
pningar inom klimatfrågan och samlas för att 
stötta varandra och bota vår klimatångest. 
Hör av dig till workshop@jordensvanner.se


