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Med rostig spik och
starka händer
Ä� n är det inte över. Och även om vi skulle lära oss att hantera
just det här viruset kan det komma andra, kanske till och med
värre sjukdomar som blir till pandemier, som blir till kriser. Det
betyder inte att vi ska ge upp. Tvärtom.

När vi blivit serverade ett minst sagt tydligt exempel på hur
det ekonomiska system vi har idag är alltför skrangligt för att
bära en hel värld, måste vi helt enkelt bygga ett nytt. Det hoppfulla i detta är att många av oss redan har börjat. Med rostig
spik och starka händer kommer man långt. Det syns inte minst
i exemplet där Preem valde att dra tillbaka sin ansökan om en
utbyggnad av oljeraffinaderiet i Lysekil, en stor klimatseger som
visar att folket har en avgörande röst. Om inte engagemanget
och envisheten funnits hos tusentals aktivister, hade utbyggnaden förmodligen blivit av och ökat Sveriges utsläpp med en
miljon ton koldioxid per år.

I det här numret berättar vi om kamper och aktiviteter som
Jordens Vänner deltar i just nu där fokus är grön, rättvis omställning. Bland annat får vi en rapport från rådslaget i augusti, där diskussionerna i ämnet gick varma. Vi får även läsa om
hur Jordens Vänner motsätter sig strategier som motarbetar
en sådan omställning, såsom greenwashing och handelsavtalet
mellan EU och Mercosur.
Come on bara framtiden,
vi är redo för dig!

Foto: Mose Agestam
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TEMA: Omställning
i krisens spår
Coronapandemin drabbar oss på olika sätt. Vissa möter ett ökat våld i när relationer
när man tvingas vistas mer i hemmet. Andra hotas av ett upptrappat våld från exploatörer eller militanta grupper när världens ögon riktas åt ett annat håll. Många drabbas ekonomiskt när de förlorar inkomstkälla. Världen kan i nuläget verka utmattad,
nästan slutkörd. Men faktum är att det finns många exempel från världshistorien där
stora förändringar kommit till genom just kriser. Ett exempel är Greenbelt Movement,
där kvinnor i Kenya i slutet av 70-talet larmade om att det blev allt svårare att odla
och försörja sig på grund av missväxt och torka. Professorn Wangari Maathai startade
då arbetet med att samla kvinnor för att samarbeta kring att göra jorden brukbar
igen. Wangari Maathai såg hur det bakom de praktiska problemen fanns ett stort demokratiskt problem, där kvinnorna inte hade inflytande i samhället. Projektet växte
till att handla om att stärka kvinnor till att använda sina rättigheter, vilket i sin tur
ledde till en global, aktivistisk rörelse som än idag arbetar med bekämpning av klimatförändringar och miljöförstöring och för kvinnors rätt till demokratisk kontroll.
2004 tilldelades Wangari Maathai Nobels fredspris för sina insatser.

Redan nu ser vi hur förändringar blir till i coronakrisens spår, med fler och fler som
ifrågasätter det ekonomiska system vi har idag. Just därför kommer det här numret
och även nästa att handla både om de framgångar som sker och de förändringsarbeten
som pågår inom miljörörelsen just nu. Vi tror inte att vi kan blunda för det dramatiska
i världsläget, samtidigt vill vi uppmuntra till att tro på förändring. Nu har vi chansen
att bygga något nytt och starkare. Det tål att upprepas: tillsammans är vi starka.
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TEMA: Omställning

Rådslag för en
grön, rättvis
omställning
En svensk version av en Green New Deal, hur skulle en sådan
kunna se ut? I augusti samlades aktivister på olika platser i landet
för rådslag om små och stora åtgärder för både klimat- och coronakris. Här ett nedslag från träffen i Bergsjön i Göteborg.
Text: Ysolina Munguia Lundin Foto: Helgens deltagare

I augusti samlades omkring femton deltagare i Bergsjön
i Göteborg för att lära sig mer om en Green New Deal
och hur en svensk version skulle kunna se ut. Green
New Deal är ett paket av reformer som tagits fram och
utvecklats i USA efter finanskrisen 2008. I initiativet
står kampen för ekonomisk och social rättvisa i fokus,
tillsammans med övergången till en miljövänlig framtid.
I våras antog EU en Green New Deal, som fick både ris
och ros av Friends of the Earth-nätverket. Jagoda Munic,
ordförande för Friends of the Earth Europe, välkomnade
paketet kritiskt och menade bland annat att det finns för
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lite underlag kring hur man ska stödja dem som drabbas
hårdast i och med pandemin. Vi vet att covid-19 kom i
en värld som redan var ojämlik, där de som redan hade
det svårt nu drabbas ännu hårdare. Detta märker vi tydligt genom våra samarbetspartners och genom den verklighet av konflikter där urfolk och småskaliga bönder
drabbas extra mycket.
Ä� ven i Sverige kan vi se hur pandemin slår hårt mot
personer i redan utsatta områden, samtidigt som arbetslösheten skjutit i höjden. Det var alltså stora frågor som
helgens deltagare samlades kring.
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TEMA: Omställning

Lokala initiativ i diskussionen om en Green New Deal
Syftet med rådslaget var att väcka intresse för en gemensam strategi efter pandemin, och för att inspirera
och dela erfarenheter av lokala initiativ och lösningar.
Gemensamma webbinarium tillsammans med Färnebo
folkhögskola, Klimataktion och Klimatriksdagen arrangerades på nationell nivå för att sedan diskuteras lokalt.
Tillsammans gick vi på studiebesök i Bergsjön hos Agroforestry Center, en mötesplats där invånare i stadsdelen
fått tillgång till 27 hektar mark. Under besöket såg vi hur
unga vuxna kom för att mata sina brevduvor och hur
boende i området möttes över generationer och kulturer för att odla och laga mat i den egentillverkade eldstaden. I det elvavåningar höga kollektivhuset Stacken fick
vi lära oss om hur byggnaden gått från att vara ett mil-

jonprojekt i till att få solpaneler på hela fasaden och bli
ett passivhus. Tillsammans lyfte vi även frågor om hur
vi skapar hållbara jobb och alternativ till jobb, exempelvis när det kommer till frågan om Preems utbyggnad. Vi
pratade också om vilka metoder vi kan använda för att
organisera oss lokalt. Hur vi kan stötta, samverka och
skapa dialog med fackliga organisationer, kyrkor, språkcaféer, idrottsrörelsen, asylrättsrörelsen, black lives matter-rörelsen lyftes gällande att vi ska kunna bredda vår
egen rörelse. Nya frågor formulerades och lokala initiativ
togs fram i diskussionen om en svensk Green New Deal,
vilket gjorde rådslaget till ett väldigt inspirerande möte.
Stort tack till alla som bidrog till en framgångsrik helg!
Särskilt tack till den kooperativa hyresrättsföreningen
Stacken, Demokratisk Omställning och Navet i Bergsjön.
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TEMA: Omställning

Ändra penningsystemet,
inte klimatet
Däremot förklarar inte ungdomarna hur detta ska gå
till. Det kan vi inte heller begära av 17-åringar. Istället
är detta vår uppgift som miljö- och solidaritetsrörelse. Vi
måste peka på hur systemet ska förändras. Bland annat
måste jordbruket ställas om så att det blir giftfritt och
självförsörjande. Förbjud import av sådant som är framställt på ett sätt som efterhand förbjuds i Sverige, såsom
vissa bekämpningsmedel. Detta måste ordnas så att det
blir ekonomiskt rimligt både för bönder och konsumenter. Både transportbehovet och energiförbrukningen
måste minska.

Staten måste återta kontrollen över penningskapande
och storföretagens penningöverföringar. Utifrån ekonomiska vinstintressen tas beslut om investeringar i miljöförstöring. Det är oacceptabelt. Människors behov och
naturens begränsningar måste vara avgörande istället
för vinstintressen. Företagen kan inte tillåtas skada människor och natur vare sig i Sverige eller i andra länder,
rättssystemet måste ändras så att storföretagen tvingas
rätta sig efter det. Med en sådan systemförändring skulle
vi kunna få det bättre på många sätt, till exempel med
färre prylar och bättre hälsa och meningsfullt arbete åt
alla.
Stig Broqvist, aktiv i Jordens Vänner Helsingborg
Läs mer på www.climateemergencyeu.org
Foto: Privat

KRÖNIKA. Greta Thunberg och tre andra unga klimataktivister från Tyskland och Belgien har i ett öppet
brev till EU och globala ledare framhållit brådskan
i att stoppa klimatförändringarna, att politiken inte
är i närheten av vad som krävs och att det ekonomiska systemet måste förändras i grunden.

Många ser tillväxt som avgörande inom nuvarande
system. Ständig ekonomisk tillväxt är oförenligt med
att vi lever på en begränsad planet. Tillväxt är dock
inte de styrandes främsta mål, ty i så fall skulle de inte
skära ner inom skola, vård och omsorg. Om det på allvar skulle satsas på en rättvis klimatomställning, med
bland annat utbyggd kollektivtrafik, fler cykelbanor och
energisnålare bostäder, skulle tillväxten tillfälligt öka.
Vi måste bort från nyliberalismen med nedskärningar,
privatiseringar och marknadstänkande. Under rådande
kris har Riksbankens chef Stefan Ingves till och med sagt
att ”marknadsekonomi fungerar som sämst när man behöver den som bäst”.
Nu skapar bankerna pengar ur tomma intet när de beviljar lån och storföretag flyttar pengar till skatteparadis.
8
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Sveaskog - årets
För tionde året i rad delas Svenska Greenwashpriset ut till den aktör som
genom marknadsföring och kommunikation gjort sig förtjänt av titeln
årets värsta grönmålare. Följ med när den överlägsna vinnaren
mottog Sveriges minst attraktiva miljöpris.
Text: Lovis Agestam Foto: Pixabay

Högt uppsatta chefer, experter, aktivister och en professor i retorik. Förväntningarna är höga när talare och
publik samlas i rutan för kvällens diskussioner, ikväll
ska nämligen frågor besvaras av representanter för de
nominerade till Svenska Greenwashpriset 2020. Det årliga “firandet” med prisutdelning under Almedalsveckan
har på grund av pandemin bytts ut till dels detta webbinatium, dels prisutdelning under årets digitala bokmässa.

Först ut är statligt ägda skogsbolaget Sveaskog som kritiseras för sitt kalhyggesbruk och stora klimatpåverkan i
kombination med bilden utåt där de framställer sin verksamhet som hållbart skogsbruk. Någon i publiken frågar:
– Varför är Sveaskog så hemlighetsfulla kring skogar med
höga naturvärden, är det för att man vill avverka den
ifred?
Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog, svarar
med att han inte håller med om påståendet om att företaget är hemlighetsfullt men medger att det faktum att
man kallar verksamheten för ”skogsvård” inte är så lyckat.
För branschorganisationen Svemin rör diskussionen
bland annat deras resonemang kring kontroll av utländska företags verksamhet samt gruvbranschens faktiska
klimatpåverkan. Jordens Vänners ordförande, Mikael
Sundström är kvällens moderator och han frågar Svemins VD Maria Sunér Fleming såhär:

10

Miljötidningen_2_20.indd 10

– Mitt intryck är att ni pratar mycket om vad som ska
hända i framtiden trots att ni är en stor miljöpåverkare
nu, har ni inte lite hög profil när det gäller att beskriva
er själva?
– Jag håller inte riktigt med dig, för vi ser ju hur många
spännande projekt som pågår ute i företagen vad gäller
elektrifiering, automatisering och digitalisering av gruvprocesserna, elektrifieringen är verkligen en nyckel för
att få bort våra klimatutsläpp i hela gruvdriften, svarar
hon.
Anita Ullman är en av initiativtagarna till nätverket
VetoNu som arbetar för att stoppa ett gruvprojekt i Skåne
och är den som nominerade Svemin.
– Markanvändning pratas det för lite om i den här debatten. Det krävs enorma ytor. Och föroreningar som sker i
samband med gruvbrytning kan leda till vattenbrist, då
borde inte metaller vara den mest prioriterade varan.
Sist handlar det om klimatkompensationsbranschen
där ingen enskild aktör är nominerad. Istället deltar representanter från två olika företag, GoClimate och Tricorona.
– Ett problem är att många inte vet vad klimatkompensation är. Samtidigt hör det till vårt uppdrag att utbilda
kring detta, säger Joel Nord, analyschef på Tricorona.
Maria Wolrath-Söderberg är professor i retorik på
Södertörns Högskola och hon tar upp det komplexa i att
tala om något som i grunden anses bra för miljön sam-
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värsta grönmålare
tidigt som klimatkompensation enligt granskningar inte
fungerar när det gäller kontroll och uppföljning.
– Ibland säger man att hyckleri är den bästa vägen till
förändring. Men vi måste vara försiktiga med hur vi
förändrar. Här måste man helt enkelt skärpa sig så att
man lever upp till vad man lovar, säger hon.

Fem dagar senare avslöjas vinnarna i en livestreaming
från en studio på Bokmässan. 2020 års vinnar av Svenska
Greenwashpriset är den överlägsna vinnaren: Sveaskog.
Någon i studiopubliken ropar: “Ä� ntligen!”
Eftersom pristagarna inte finns på plats för att kommentera sin vinst förs istället ett samtal om Sveaskogs
skogsbruk och dess effekter. Gästerna Rebecka Le Moine
(riksdagsledamot för Miljöpartiet) och Lina Burnelius
(styrelseledamot i föreningen Skydda Skogen) bekräftar
utan tvekan att de ser Sveaskog som en värdig vinnare.
– De är en aktör som ”tick all the boxes”. Man både utarmar den biologiska mångfalden och bidrar till enorma
utsläpp av växthusgaser. Samtidigt är de med och medfinansierar enorma reklamkampanjer, säger Lina Burnelius.
Hon förklarar att svenskt skogsbruk är den största utsläppssektorn, där 14 av 15 skogstyper har låg eller icke
tillfredsställande bevarandestatus.
– Krisen globalt blir så tydlig i tillståndet för den svenska
skogen. Och att man samtidigt grönmålar sin verksamhet
som någonting hållbart är i min värld högst omoraliskt.
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För det som fattas i dagens enorma kris är just krisinsikten bland konsumenter och väljare.
Mikael Sundström frågar vidare:
– I den allmänna debatten hör man ju ofta om den svenska
skogen som räddningen på klimatet, var är diskrepansen,
varför är bilderna som läggs fram så otroligt olika?
– När man avverkar boreal skog såsom Sveaskog gör, då
väljer man kalavverkning som metod. Boreal skog är ett
ekosystem där 90 procent av kolet finns i marken. När
man gör hål på jordskorpan, genom kalavverkning, väller
växthusgaserna ut i atmosfären, säger Lina Burnelius.

Rebecka Le Moine tar vid och förklarar att man inom
politiken mest pratat om fossilfrihet, men att om det ska
gå att få till krävs att man tänker lite längre:
– Som Lina är inne på så gör atmosfären ingen skillnad
på om det vi förbränner har gröna eller svarta kolatomer.
Vi pratar alltså om en kemisk sammansättning av gaser
som inte bryr sig om våra intentioner.
Hon tillägger att om man tagit del av forskningen och
lyssnat på Gretas ord är det tydligt vad vi behöver göra:
sluta släppa ut och börja binda in.
– Genom att tro att det blir skillnad genom att byta ut förbränningsmaterialet från något ”svart” till något ”grönt”
tar man inte tag i problemet från grunden. Vi måste ge
naturen/planeten tid och rum att komma tillbaka. Det är
sorgligt att Sveaskog glömt bort att det är folkets gemensamma skog som ska förvaltas för vårt bästa.
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Aktionsveckor med

ringar på
vatten

Att aktivism lönar sig framgår inte minst av den klimatseger som nyligen vanns i och
med att Preem drog tillbaka sin ansökan om att bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil.
Och trots företagets hänvisning till att beslutet tagits på “kommersiella grunder”, firar
miljörörelsen nu att folklig opinion kan ge tydliga resultat där klimat och miljö sätts
före ekonomiska vinstintressen.
Text: Lydia Rysavy Foto: Lovis Agestam
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“Det är inte längre ekonomiskt hållbart”. Måndagen den
28 september går Preem ut med beskedet att de drar
tillbaka ansökan om att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Att utbyggnaden inte skulle vara “hållbar” har vi
vetat länge – en ytterligare miljon ton koldioxid i luften
varje år bidrar knappast till att bromsa en eskalerande
klimatkris. Men det vi också vet är att det inte är just
denna insikt som fått Preem att ändra sina planer – det
är miljörörelsen som har satt stopp för ett projekt som
hade betytt att ge upp Sveriges chanser till att uppfylla
Parisavtalet.

Bakgrund

Hade inte aktivister överklagat Mark- och Miljööverdomstolens beslut att ge tillstånd till utbyggnaden skulle
Preem förmodligen redan ha påbörjat projektet. Det var
detta som inledde kampen 2018 - och sedan blev vi bara
fler och fler. I mars 2020 samlades hundratals personer i Lysekil för en spektakulär dag av demonstrationer. I
slutet av augusti och under hela september var vi ännu
fler som över hela landet, alla på sina egna sätt, organiserade sig för att skapa motstånd i flera veckor. Det rörde
sig om allt från vykort adresserade statsministern till
civil olydnad och blockader av ingången till raffinaderi-

Jordens Vänners aktivister har sedan 2018
arbetat för att stoppa Preems utbyggnad i
Lysekil. Ett projekt som skulle ha inneburit en
fördubbling av deras koldioxidutsläpp samt ökat
Sveriges utsläpp med en miljon ton koldioxid per
år. De skulle därmed ha blivit Sveriges största
utsläppare.
Redan förra året uppmärksammades Preem
av Jordens Vänner genom utmärkelsen Svenska Greenwashpriset för sin grönmålande
marknadsföring i kombination med just planerna på utbyggnaden.
Miljötidningen nr 3 2020
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TEMA: Omställning

et. Det genomfördes en seglingsaktion i stormväder och
en stafett hela vägen från Lysekil till Stockholm, debattartiklar och insändare, satiriska filmer publicerades och
givande samtal fördes. Det var aktioner och demonstrationer, konst, fester, och mycket mer, i denna fråga har
hela miljörörelsen gått samman och skapat en explosion
av motstånd.

Egentligen borde det här inte behövas, det borde vara
självklart att regeringen inte tillåter nya fossila projekt
i mitten av en existentiell klimatkris. Men eftersom vi
redan är i den här situationen var det väldigt skönt att
varje dag vakna till nya uppdateringar om aktioner och
evenemang i hela landet och nya debattartiklar som
avslöjar Preems försök att framställa sig som ett miljövänligt företag. Det var ännu skönare att faktiskt vara
med själv - en del av denna våg av aktivism. Det var skönt
att få ropa och sjunga på demonstrationer, att skriva vykort och dela ut flygblad, till och med att bogseras bort
från en vägblockad i polisbil. Ensam skulle det kanske ha
känts skrämmande, men det är något oerhört kraftfullt
i att göra en sån här sak tillsammans – att visa regeringen och Preem att vi inte tänker ge oss. Att vi inte tänker
tillåta den politiska passivitet som med full hastighet kör
oss mot en klimatkatastrof. Att vi inte tänker låta Preem
komma undan med sin miljonsatsning för att greenwasha hela sin smutsiga verksamhet. Och att det här bara
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är början på vad vi kan åstadkomma när vi samlar våra
krafter och tillsammans står upp för klimaträttvisa. Vi
har en fortsatt lång väg att gå, men vi har kommit ett
steg framåt, och det är allt som krävs för att sätta igång
ett ostoppbart momentum, bort från det fossila, mot en
grön, rättvis framtid.
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TEMA: Omställning

”Det folkliga
trycket gör att det
bränner till”
Malin Björk:

Hållbara jobb, en ny klimatinvesteringsbank och politikernas ansvar att lyssna till
den folkliga opinionen. Vi tog ett snack med
EU-parlamentarikern Malin Björk (V) för
att ta del av hennes syn på Preem-frågan.

(Fotnot: Denna intervju genomfördes innan beslutet om
att Preem skulle dra tillbaka sin ansökan kom.)
– Jag har varit mycket på Västkusten under hela mitt
liv, många gånger med barnen på Havets hus i Lysekil,
omgivningarna däromkring är fantastiska.
För Malin Björk finns många skäl till varför en utbyggnad
av Preemraffs oljeraffinaderi i Lysekil bör stoppas. Om
projektet genomförs skulle Preem bli Sveriges enskilt
största utsläppare, ett regeringsbeslut hon menar vore
otroligt allvarligt ur ett internationellt perspektiv.
– Det skulle vara en katastrof och rent konkret: ett
politiskt haveri. Andra länder där ledarna inte tycker det
är lika viktigt med klimatfrågan kan tänka att “om inte
ens Sverige gör på andra sätt, varför ska vi göra det då?”
Hon påpekar det faktum att Sverige varit drivande i
förhandlingarna om EU:s nya gröna deal, en inställning
hon säger behöver synas även när det kommer till beslut
i andra frågor. Något som Sveriges klimatlag dock inte
kunnat råda bot på, vilket Mark- och miljööverdomstolens beslut tidigare i år där de sa ja till utbyggnaden av
Preemraff, visade.
– Sverige har hög svansföring när det gäller klimatfrågan.
Men om såna här beslut kan gå igenom är klimatlagen
tandlös.
Ett av de vanligaste argumenten för utbyggnaden av
Preemraff är att det skulle skapa nya jobb, vilket Malin
Björk menar är ett otillräckligt skäl för tillstånd.
– Fossila jobb är inte hållbara. Det behövs en ny klimatinvesteringspolitik – där vi satsar på exempelvis en förbät-
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tring av järnvägen, förnybart, och hållbarhetsanpassade
bostäder. Politiken ska styra investeringarna så att vi
satsar på jobb som också bidrar till klimatomställningen.
Hon menar att fossila projekt inte ska vara investeringsbara.
– Vi ska ha robusta regelverk med konkreta målsättningar som gör att det inte är möjligt att bygga in oss i mer
fossilberoende. Det är något vi jobbar för på EU nivå nu.
Och det måste gälla här hemma också.
Till alla klimataktivister som kämpar vill hon säga:
– Det är det folkliga trycket som gör att det bränner
till– det är då politiken levererar. I en levande demokrati måste folkets röst tas på allvar. Utan folkligt motstånd
riskerar Sverige tillsammans med Europa att fortsätta
längre in i det fossila beroendet. Det finns inte på kartan
att det skulle bli så! Just nu arbetar vi med att försöka
vässa förslaget till en klimatlag på EU nivå. Också här
kommer det folkliga motståndet att vara helt avgörande.

Foto: Press

Text: Lovis Agestam
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EU-Mercosur eller
Parisavtalet

- Vad prioriterar Sverige?

Det finns 25 starka skäl till att Sveriges regering behöver säga nej till det föreslagna handelsavtalet mellan EU och Mercosur-länderna. Det visar en sammanställning som Jordens
Vänner nu lägger fram i samarbete med Latinamerikagrupperna och La Via Campesina
Sverige – NOrdbruk. Att det motverkar Parisavtalet är ett av skälen. Att det legitimerar de
anlagda bränder och övergrepp som hotar Amazonas ekosystem och urbefolkning är ett
annat.
Text: Lovis Agestam & Mikael Sundström

Människorättskränkningar, upptrappning av klimatförändringarna, miljöbrott och ökad straffrihet. Det
är vad ett handelsavtal mellan EU och Mercosur skulle
betyda i praktiken. Tillsammans med miljö- och människorättsorganisationer i både Europa och Sydamerika är
Jordens Vänner starkt kritiska till den föreslagna överenskommelsen som syftar till att underlätta handel mellan EU och Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay.
Jordens Vänner lämnade i augusti in ett dokument till
Kommerskollegium med 25 skäl till varför Sverige bör
avstå från att underteckna handelsavtalet. Nu offentliggörs dokumentet som bland annat hänvisar till kraftigt
ökad risk för avskogning i Amazonas, förlust av biologisk
mångfald samt ett försvagat jordbruk – i Sverige och i
Latinamerika.
16
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– Om Sveriges regering säger ja till handelsavtalet legitimerar man också de anlagda bränderna och våldet mot
ursprungsbefolkningen och miljöaktivister i Amazonas.
Ö� vergreppen i Amazonas handlar om kommersiella intressen som vill utöka markarealen för boskapsuppfödning och foderodlingar, alltså precis den exportsektor
som Brasiliens president Bolsonaro vill ska öka med
handelsavtalet, säger Mikael Sundström, Jordens Vänners ordförande.
Genom att bidra till ökade utsläpp och miljöförstöring
skulle handelsavtalet även minska möjligheterna att uppfylla Parisavtalets mål och Agenda 2030:s globala mål.
Rebeca Borges, internationell programhandläggare på
Jordens Vänner, säger såhär:
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EU-Mercosur

– Som flera gånger förr ser vi ett förslag på handelsavtal
som är detaljreglerat när det gäller handeln, men betydligt fluffigare när det gäller miljöhänsyn och mänskliga
rättigheter. Samtidigt är utvecklingen av internationell
rätt gällande storföretags ansvar för mänskliga rättigheter svag och baseras fortfarande på frivilliga åtgärder och icke-verkställighet (dessutom ställer sig inte
Sverige och andra rika länder bakom FN:s bindande avtal
för storföretag och mänskliga rättigheter). Vår bedömning är att det kommer att bli mycket svårt att driva några
juridiska processer utifrån de “ambitioner” på miljöområdet som återfinns i avtalet, vilket i praktiken innebär
att människor och miljö kommer att påverkas samtidigt
som ingen kan ställas till svars för skador.
Jordens Vänner ser att det behövs mer samarbete för
att uppnå de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet,
men att det måste vara transparent, inkluderande och
aktivt stötta engagemang från civilsamhället och dem
som påverkas mest av avtalets implementering. I Europa
har 1,7 miljoner personer ur civilsamhället tagit ställning
mot avtalet genom en namninsamling. Jordens Vänner
menar att regeringen behöver överväga dessa skäl i sitt
beslutsfattande och avstå från att underteckna avtalet.
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Ett handelsavtal mellan EU och Mercosur är ett hot mot
människor, klimat och miljö bland annat därför att det
skulle bidra till:
...ökad handel med produkter som släpper ut koldioxid
...ökade utsläpp från transporter

...att biologisk mångfald förstörs i snabbare takt till följd
av kraftigt ökad markanvändning
...att göra det svårare för småskaliga bönder då frihandelsavtal främst gynnar storföretag

...ökad avskogning i områden där naturen redan är hårt
ansatt
...ökat våld mot ursprungsfolk då det blir lättare för
näringsidkare och exloatörer att göra intrång på deras
marker
...minskade gränskontroller för giftig mat

Läs sammanställningen i sin helhet på vår hemsida:
www.jordensvanner.se/eu-mercosur_rapport/
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Att skydda regnskog
mitt i ett krig
- Möte med Awa-folket i Colombia

REPORTAGE. De bor mitt i skottlinjen för Colombiakonflikten, på mark de kämpat för
att få leva på och bruka. Precis innan pandemin kom var Jordens Vänners internationella programhandläggare Rebeca Borges Machado i Colombia och mötte personer
ur Awa-folket, en grupp som i decennier fört kampen för rätten till sin kultur och sin
plats på jorden. Text och foto: Rebeca Borges Machado

Klockan är halv sju på morgonen och jag befinner mig på
migrationsverket vid den colombianska gränsen. Det tar
bara tre minuter innan jag får inresetillstånd. I bilen väntar mina ecuadorianska kollegor med en kopp kaffe och
några ostkakor till frukost. När vi startade resan förvarnade de mig om att det var viktigt att jag använde rätt
kläder i Colombia:
– Klä dig aldrig i svart eller olivgrönt för då kan du förväxlas med gerillan.
Nu varnar de mig igen:
– Om polisen eller militärer stoppar oss måste du hålla
tyst.
Olika poliser stoppar oss sedan tre gånger på tre timmar. Min kollega påminner mig mellan stoppen:
– Jag svarar på alla frågor och om de frågar dig, berätta
inte om ditt jobb utan säg att du är här för att besöka ett
naturreserverat.
Vilket är sant; vi är på väg till ett urfolksterritorium där
ett reservat har etablerats mitt i den colombianska konflikten.

När Awa-folket lyckades få den här marken från staten
var området mycket torrt eftersom skogen tagits bort och
använts som betesmark i många decennier. Men Awafolket kallas också Skogsfolket, för att de traditionellt
bor mitt i skogen. Husen ligger långt ifrån varandra och
är svåra att se när man närmar sig de skogiga bergen.
Det speciella med Chocó-regnskogen är att den ligger
mellan Anderna och kusten. Området har den största
nederbörden i världen och skapar ett unikt klimat där
20 procent av växtarterna enbart finns här. Awafolket
gav nytt liv till marken och skogen, efter 35 år kan vi nu
njuta av ett reserverat som enbart sköts av urfolket. Det
finns en matsal, en orquidário (en sorts växthus), många
stugor, ett andligt hus och en stor bygnad med 20 sovrum
och några studierum. Allt används när besökare kommer
från universitet eller forskningsinstitutioner.
Deras kamp är imponerande, dessutom måste man
förstå vad det innebär att skydda regnskog mitt i ett
krig. Colombianska kriget har pågått i 50 år. Awa-folket

*Både ortsnamn och namn på personer är fingerade för att skydda intervjupersonerna
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Partnerorganisationer

har påverkats starkt, liksom andra urfolk och småskaliga bönder i Colombia. 2007 erkände Colombias Constitutional Court att Awa-folket som kollektiv är offer för
kriget, att de är på väg att försvinna på grund av våld och
marginalisering och att kriget påverkar urfolk oproportionerligt i jämförelse med andra medborgare.

För ungefär tio år sedan mördades reservatets kanslichef och flera av hennes kollegor av beväpnade grupper.
Detta därför att de stod emot att marken här skulle användas i kriget. Grupperna tog sedan kontroll över alla
byggnader för att använda till egen logi. Efter ett tag lyckades folket få det tillbaka. Det finns massor av berättelser som denna. Varje person jag pratar med har förlorat
någon närstående i kriget: föräldrar, syskon, vänner. Och
fortfarande läggs det ut landminor på deras marker. Det
värsta är insikten om att situationen inte har förändrats
till det bättre. Efter 2016 års fredsavtal blev det bättre i
landet i några månader.
– Vi fick känna hur ett liv i fred kan vara. Men tyvärr varade det inte. Nu har situationen snabbt försämrats och
vi vet redan vad det kommer att innebära för oss. Vi har
sett det förut, säger RC, 25 år.
RC kommer från ett annat område mitt i Amazonas, där
Awa-folket fortfarande kämpar för sina markrättigheter.
Han är nu dödshotad av högermilis efter att han deltog i
en kampanj för att stoppa koka-jordbruk i urfolksterritorier. Han vill skapa ett reserverat även i sitt territorium,
och använda det för ekoturism och forskning.

Rebeca Borges Machado. Foto: Lovis Agestam

Några veckor efter min resa kommer pandemin. Den
påverkar Awa-folket på många sätt, särskilt ökar våldet i
dessa områden och konflikten är nu värre än innan fredsavtalet. Under pandemin har 37 massakrer ägt rum i
Colombia under 34 veckor av utegångsförbud, bland andra har tre barn mördats i det här reservatet.
Awa-folket fortsätter att organisera sig för sina rättigheter trots allt. Vi på Jordens Vänner är stolta över att
ha dem som samarbetspartners och hoppas att vi kan
fortsätta stötta deras kamp tills deras verklighet har
förändrats. #SOSpuebloAwa.

Swisha en gåva till vårt arbete för skydd av
regnskog och dess försvarare: 1232789949
Fakta: Kriget i Colombia
Colombiakonflikten har pågått sedan 1960-talet och
över 260 000 människor har dödats i våld mellan
å ena sidan gerillor och å andra sidan militär och
högermilis. Fler än 30.000 människor ur Awa-folket
har dödats under dessa 50 år och tusentals är idag
fördrivna från sina tidigare hem.
Miljötidningen nr 3 2020
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Botanisk teater i
KULTUR. Ett knippe historia om Botaniska
trädgården i Göteborg och två filurer som
inte kan enas om vilket personligt ansvar
de har i förhållande till klimatförändringarna. Jordens Vänner bjöd in till
teater ute i naturen.
Text och foto: Lovis Agestam

En ljummen septemberafton stegar en stor grupp ungdomar uppför backen mellan de stora växthusen i Botaniska trädgården i Göteborg. Färgsprakande dahlior drar
sina sista suckar och kvällsmotionärerna far kors och
tvärs mellan träd och buskar. Ikväll går den sista av tre
föreställningar av stapeln, det som framförs är en omarbetad version av Kören Rabalders musikteater ”Fanny
Grens val” där publiken får till sig ett knippe historia om
trädgården och dess invånare.

Projektet är frukten av ett samarbete mellan Jordens
Vänner och Kören Rabalder som genomförs med medel
från Svenska Postkodstiftelsen för att främja ungas engagemang och intresse för naturen. Jordens Vänners vo-
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lontärer Gabriel Ulvros och Nastaran Zargari skapar ett
extra inslag i pjäsen som två ungdomar som diskuterar
människans ansvar för klimaträttvisa:
– Nämen miljöförstöring och orättvisor går hand i hand.
Sverige, ett rikt land med stark industri. Vi förstör, men
påverkas inte lika mycket som i fattigare länder.
– Okej jag fattar vad du menar. Jag köper grejer, och så
dör fattiga människor…nånstans. Och du tycker att jag
ska sy min egen kappa.
Gabriels och Nastarans karaktärer är inte eniga. Den
ena tveksam till att förändra sitt liv för en bättre värld,
den andra bestämd å det tydligaste kring att människor
måste ta ansvar för klimatet.
Mitt i Botaniska finns en stor gul villa som heter Stora
Ä� nggården. I dess symmetriska trädgård möter vi den ilskna Fanny Gren, en trädgårdsintresserad adelsdam som
bodde i villan under slutet av 1800-talet. Dramat fortsätter in i Botaniska trädgårdens olika “rum” och övergår
i Fannys besatthet av flora och fauna. Skogsväsen dyker
upp ur grönskan och magi varvas med skönsång.

Ikväll består publiken av två gymnasieklasser med
lärare. En av eleverna är Josephine Ginguené. Hon tycker
att det finns bättre sätt att förändra än genom den här
typen av teater.
– Jag vill inte att man ska bestämma över andra, om man
ska åka bil eller inte. Själv är jag vegan och säger inte åt
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klimatets tecken
folk vad de ska äta. Men många äger för många bilar och
världen är överbefolkad. Jag förstår poängen.
Själv är Josephine Ginguené inte ute i naturen särskilt
ofta. Fast ibland sitter hon på ett berg och ritar av människor som går förbi. Alltid väl dold, men en gång var det
en person som upptäckte vad hon gjorde.
– Han blev nog väldigt förvånad, det var lite pinsamt,
säger Josephine Ginguené och skrattar.

När föreställningen är slut bjuder Jordens Vänner på
fika och värderingsövningar. Det har nästan hunnit bli
helt mörkt när en av eleverna binder ihop säcken med
efterföljande applåd:
– Det viktigaste är inte vad du köper eller hur du sopsorterar, det som skulle göra mest skillnad vore om företagen
tog ansvar och systemet ändrades. Det kan man hjälpa
till med genom att engagera sig politiskt.
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Kärnbränsleförvaret

Omstart krävs för säker
förvaring av kärnavfallet
KÄRNKRAFT. En säker lösning för att långsiktigt förvara det svenska kärnavfallet. Det var en av de viktigaste frågorna som diskuterades under en
period för ungefär 40 år sedan när regeringen gav tillstånd till att starta
sammanlagt tolv kärnkraftreaktorer i mellersta och södra Sverige.
Text: Joachim Stormvall

Metoden som den svenska kärnkraftsindustrin föreslår
för att ta hand om det mest radioaktiva avfallet – det använda kärnbränslet – går ut på att gräva sig ner i berget
till 500 meters djup och där placera avfallet i tunnlar som
återfylls. Enligt den ansökan som nu ligger på regeringens bord för beslut om att få bygga ett förvar i Forsmark, ska avfallet kapslas in i kopparkapslar som omges
av lera. Det använda kärnbränslet är det mest radioaktiva och långlivade avfallet. En liten bit är så radioaktivt att
det vid kontakt dödar människor. Det måste hållas isolerat i hundratusentals år. Vetenskapen som finns utanför
kärnkraftsindustrins intressesfär har dock visat att denna metod är direkt olämplig. Kopparkapslarna kommer
att rosta sönder redan om några hundratals år.
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG),
där Jordens Vänner är en av medlemsföreningarna, har
sagt till regeringen att kopparkapselfrågorna fortfarande
inte är lösta. Nu i höst visar nya resultat från 20-åriga
försökspaket i det s.k. LOT-experimentet att koppar rostar alldeles för fort i en verklig slutförvarsmiljö. Det enda
för regeringen att göra är att säga nej. MKG skrev i ett yttrande till regeringen redan förra hösten att det behövs
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ett omtag i processen att finna ett säkert omhändertagande av använt kärnbränsle. Det kan nämligen finnas
bättre lösningar.

MKG har sedan länge velat att metoden med djupa borrhål utreds ytterligare. Med metoden förvaras det använda kärnbränslet på 3 – 5 km djup i borrhål. Det kan
bli betydligt säkrare på lång sikt och kanske till och med
göras till en lägre kostnad. Det är viktigt att utreda varför
den hyllade så kallade svenska modellen för att arbeta
med kärnavfallsfrågor har misslyckats så totalt. Det behövs en omstart av den svenska processen för att få till
stånd ett säkert omhändertagande av det kärnavfall som
redan finns. Staten och myndigheters relation till industrin behöver bli mycket starkare för att säkerställa att
både metod och plats för förvaring blir de mest lämpliga.
Och slutligen, innan vi har en sådan process på plats
måste vi fråga oss om det överhuvudtaget är ansvarsfullt
att producera mer kärnavfall som vi ännu inte vet hur vi
ska ta hand om. Det är dags att planera för en så snabb
avveckling som möjligt av de sex reaktorer som industrin
i dag vill driva ända fram till 2040-talet.
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Ordförandekrönika

Mikael Sundström:

Hur hade regeringen
hanterat Preemfrågan?
KRÖNIKA. Hur glad jag än är för att Preem drog
tillbaka sin ansökan om att bygga ut sitt raffinaderi i
Lysekil, kan jag inte låta bli att känna en viss
otillfredsställelse över att vi aldrig fick veta hur
regeringen hade tänkt hantera frågan.

Preemfrågan var extra intressant eftersom den så tydligt
ställde svenska miljömål och internationella löften mot
idén om att ekonomisk tillväxt alltid är bra. Preemfrågan var på väg att bli lackmustestet som skulle visa om
regeringen tog Sveriges klimatlöften på fullt allvar eller
inte. Nu fick vi inget svar. Men det lär å andra sidan inte
vara sista gången som miljön och ekonomisk tillväxt går
upp i boxningsringen.
För Jordens Vänner har det länge varit tydligt att de
kraftiga utsläppsminskningar som krävs för att klara
klimatet inte går att kombinera med ständig ekonomisk tillväxt. Idag får vi medhåll från många håll. Men
trots det är ryggmärgsreflexen att prioritera expansion
fortfarande stark hos flera partier och ledande politiker,
även då den står i rak motsats till miljömålen.

Preems tillbakadragande är en stor seger för miljörörelsen. Vi ser verkligen styrkan i att många aktörer
fokuserade och agerade. Vi kanske aldrig får reda på exakt vad som påverkade Preem att dra tillbaka sin ansökan, men klart är att miljörörelsen tvingade fram ett
så tydligt ställningstagande från Miljöpartiet att hela
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regeringsbygget började gunga. Och att bolagets beslut
helt byggde på ekonomiska grunder och inte skulle ha
påverkats av miljörörelsens kritik är med all sannolikhet
en efterkonstruktion. Sällan har ett varumärke tagit så
mycket stryk som när en enad miljörörelse satte press på
bolaget. Vi pratar trots allt om ett bolag som har satsat
stenhårt på att dölja sin fossilbränslebaserade verksamhet bakom en grön fasad. Något som bland annat resulterade i att Preem tilldelades Jordens Vänners Svenska
Greenwashpriset 2019.

Vad nästa stora strid blir är svårt att förutsäga. Men
ska vi återigen använda Greenwashpriset som indikator lär skogsfrågorna bli heta. Det statliga skogsbolaget
Sveaskog tog hem årets pris för deras försök att grönmåla ett brutalt skogsbruk. Och med regeringens satsning
på en kraftig utbyggnad av svensk skogsbaserad biobränsleproduktion lär vi stöta på flera krockar mellan
fantasin om att inget väsentligt behöver förändras, och
den tickande klimatskulden.
Mikael Sundström, ordförande Jordens Vänner
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Bli månadsgivare och få en fin gympapåse i present!
Gör en insats för miljö och rättvisa genom att bli
månadsgivare hos oss. Du väljer själv hur mycket du betalar
och om ditt bidrag ska gå till hela vår verksamhet eller
fokuseras på vårt regnskogsarbete. Allt du behöver göra är att
maila namn och adress till medlemsservice@jordensvanner.se
så hjälper vi dig. Som tack får du en schysst gympapåse.
Tipsa gärna vänner och familj om att bli medlemmar.
Varje medlem är en röst för klimaträttvisa.
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