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Miljöforskare förseslår köttskatt
M-teknik. Publicerat på webb 2014-04-29 11:41.

Genom att äta mindre kött och effektivisera

storjordbruket kan de globala klimatutsläppen

från jordbruk minskas med 90 procent till år

2030. Det visar en ny rapport från USA. Nu vill

svenska forskare införa en skatt på kött.

Genom att äta mindre kött, slänga mindre mat

och effektivisera storjordbruket kan vi minska de

globala klimatutsläppen från jordbruk med

närmare 90 procent till år 2030. Det motsvarar

en lika stor minskning av utsläppen som om alla

världens bilar skulle försvinna. Det skriver de

amerikanska forskarna bakom en ny rapport.

Det globala jordbruket står idag för en femtedel

av de klimatutsläpp som orsakar

klimatförändringarna. Omkring 70 procent av

utsläppen från jordbruket kommer från

uppfödning av kor, får och andra betesdjur. Men

genom att äta mindre rött kött och slänga mindre

mat i USA, Kina och Europa kan vi minska

utsläppen från jordbruket globalt med upp till 90

procent fram till år 2030 menar de amerikanska

forskarna.

I Sverige har vi lyckats minska våra klimatutsläpp

från jordbruket från 9 miljoner ton

koldioxidekvivalenter (metan och lustgas) 1990

till 7,8 miljoner ton 2011. Utsläppen har minskat

tack vare minskad användning av konstgödsel

men också för att det finns färre kor i landet.

Miljöforskaren Elin Röös menar att vi skulle

kunna få ner utsläppen ytterligare genom att

införa en köttskatt:

Ska man komma någonvart på allvar så behövs

ekonomiska styrmedel idag ger vi tvärt om

ekonomiskt stöd till animalieproduktion i Sverige

det är helt fel riktning, säger Elin Röös till SVT.

Men Jan Wärnbäck, ansvarig för jordbrukfrågor

vid Världsnaturfonden i Sverige menar att en

riktad konsumtionsskatt är problematisk. Kor

som betar på ängar är mycket värdefullt för den

biologiska mångfalden i Sverige menar han.

Vi borde äta mindre kött, men när vi äter bör vi
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välja kött från kor som betat naturbetesmarker i

Sverige.

De amerikanska forskarna bakom den nya

jordbruksrapporten menar att FN:s klimatpanel

IPCC inte lägger tillräckligt med fokus på

jordbrukets del av de globala utsläppen, trots att

dessa är i samma storleksordning som utsläppen

från transportsektorn.

Det är inte mitt intryck, men det kan hända att det finns

argument för det, vi försöker vara försiktiga med

uttalanden, säger Thomas Sterner, professor i

miljöekonomi och en av författarna bakom FN:s senaste

klimatrapport till SVT.

© M-teknik

Se webartikeln på http://ret.nu/jNPx4tk5
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Köttskatt mot klimatutsläpp
SVT Nyheter. Publicerat på webb 2014-04-28 15:14. (Uppdaterad 2014-04-28 12:38)
Niklas Zachrisson.

Genom att äta mindre kött, slänga mindre mat

och effektivisera storjordbruket kan vi minska de

globala klimatutsläppen från jordbruk med

närmare 90 procent till år 2030 enligt en

sammanfattande forskningsrapport. (Uppdaterad:

2014-04-28 12:38)

Svensk forskare vill införa köttskatt för att

minska klimatpåverkan.

Det globala jordbruket står idag för en femtedel

av de klimatutsläpp som orsakar

klimatförändringarna.

Enligt en gjord av amerikanska

miljöorganisationer kan rätt åtgärder från

världens regeringar minska utsläppen från

jordbruket globalt med upp till 90 procent fram till

år 2030.

Det motsvarar lika stor minskning av

klimatutsläpp som om alla världens bilar skulle

tas bort, enligt rapportens författare.

Detta uppnås framförallt om vi lyckas få

människor att äta mindre rött kött och slänga

mindre mat i USA, Kina och Europa - men också

om storjordbruket i Sydamerika och Kina blir mer

effektivt, enligt rapporten.

- Siffror som de här måste alltid beaktas med

stor försiktighet. Men det som är annorlunda och

bra med denna rapport är att den tydligt pekar på

behovet på att ändra konsumtionsvanorna, säger

Elin Röös, som forskar kring livmedlens

miljöpåverkan vid Sveriges lantbruksuniversitet,

SLU.

Mindre kött = färre rapar

Kring 70 procent av alla klimatutsläpp från

jordbruket kommer från uppfödning av kor, får

och andra betesdjur. Större delen av dessa

utsläpp kommer från idisslarnas rapar och fisar -

metangas bildas när de brutit ner sin mat i
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magen.

Om vi köper mindre kött från idisslare så minskar

efterfrågan på köttet och på så vis minskar

uppfödningen av köttdjuren - och det innebär i sin

tur färre metangasutsläpp.

Vi har ju alla hört att det inte heller är särskilt bra

för hälsan att äta för mycket rött kött - men ändå

så minskar inte konsumtionen - så frågan är hur

vi ändrar på våra konsumtionsmönster?

Enligt miljöforskare Elin Röös är lösningen att

införa en skatt på kött och andra

klimatbelastande livsmedel:

- Ska man komma någonvart på allvar så behövs

ekonomiska styrmedel - idag ger vi tvärt om

ekonomiskt stöd till animalieproduktion i Sverige

- det är helt fel riktning, säger Elin Röös.

Enligt Elin Röös är det enklast i nuläget införa en

sådan skatt på nationsnivå i Sverige - men det

bästa vore naturligtvis om det kunde införas en

global konsumtionsskatt på klimatbealstande

livsmedel.

- Det bör forskas mer kring hur en sån skatt

skulle kunna se ut - det skulle också kunna

innefatta exempelvis ost, som också är

resurskrävande, säger Elin Röös.

Problem med köttskatt

Men Jan Wärnbäck, ansvarig för jordbrukfrågor

vid Världsnaturfonden i Sverige menar att en

riktad konsumtionsskatt är problematisk:

- En rak skatt på nötkött tror jag skulle vara svår,

det blir lätt att man straffar bort det som är bra

då.

Miljöaspekten av att ha betande kor ute i

landskapet skulle komma i kläm om man införde

en slags köttskatt, eftersom den skulle drabba

all köttproduktion, enligt Jan Wärnbäck. Kor som

betar på ängar är mycket värdefullt för den

biologiska mångfalden i Sverige:

- Det blir konstigt att beskatta tjurar som bara

står i stall och kor som går och betar fritt i

landskapet på samma sätt.

Enligt statistik från SCB har vi här i Sverige lyckats

minska våra klimatutsläpp från jordbruket de senaste

20. År 1990 släppte jordbruket ut 9 miljoner ton

koldioxidekvivalenter (metan och lustgas). 2011 var

utsläppen 7,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Utsläppen har minskat tack vare mindre användning av

konstgödsel men också för att det finns färre kor i

landet. Men detta är inte bara bra eftersom vi istället

importerar hälften av allt nötkött och på så vis bara

flyttar på utsläppen till andra delar av världen.

- Vi borde äta mindre kött, men när vi äter bör vi välja

kött från kor som betat naturbetesmarker i Sverige säger

Jan Wärnbäck.

Mer effektivitet

Att ändra på konsumtionsmönster globalt kan fram till år

2030 mer än halvera de globala utsläppen från

jordbruket enligt den nya jordbruksrapporten.

Resten av de reducerade utsläppen kan framförallt

uppnås om länder som Brasilien blir mer effektiva i sin

uppfödning av nötkreatur - det tar exempelvis dubbelt så

lång tid för brasilianska kor att uppnå slaktvikt som

amerikanska. Det innebär att korna hinner släppa ut

dubbelt mycket metangasutsläpp under sin livstid.

I Kina handlar det framförallt om att minska på sin stora

användning av handelsgödsel som kräver stor energi att

framställa och därmed ökade klimatutsläpp.

Fel fokus från FN

Forskarna bakom den nya jordbruksrapporten menar att

FN:s klimatpanel IPCC inte lägger tillräckligt med fokus

på just jordbrukets del av de globala utsläppen och vad

som kan göras för att förhindra det. Detta med tanke på

att jordbrukets klimatutsläpp är i samma storlek som de

sammanlagda utsläppen från transportsektorn.

- Det är inte mitt intryck, men det kan hända att det finns

argument för det, vi försöker vara försiktiga med

uttalanden, säger Thomas Sterner, professor i

miljöekonomi vid Göteborgs universitet och en av

författarna bakom FN:s senaste klimatrapport.

När IPCC nyligen släppte den tredje delrapporten, som

handlade om hur beslutsfattare världen över borde agera

inför klimathotet, så var fokus främst på energisektorn -

satsningar på kärnkraft, naturgas och lagring av
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koldioxid ska hjälpa oss ifrån en allt för hög

medeltemperatur inom det här århundradet enligt

klimatpanelen.

Jordbruket läggs samman med skogsbruk och

övrig landanvändning i ett av rapportens 16

kapitel. Energisystem, transport, byggnader och

industri har alla egna kapitel.

Enligt Thomas Sterner är det mycket svårare att

mäta just jordbrukets utsläpp i jämförelse med

exempelvis transporter som ger direkta

koldioxidutsläpp.

- Bilister koldioxidutsläpp till exempel är exakt

ekvivalent med hur mycket bilar som kör. Det är

svårare att mäta och i andra steget svårare att

styra jordbrukets utsläpp, säger Thomas Sterner.

Ett förslag som står i IPCC-rapporten om att

minska jordbrukets utsläpp är att ändra på

jordbruksmetoden för att odla i ris i Kina - stor

fördel klimatmässigt vore att vattna risfälten

istället för att dränka dem i vatten.

- Men det är mycket svårt att styra miljontals småbönder

i Kina. Det kräver stora förändringar i människors kultur

och vanor och smak, säger Thomas Sterner.

Källor: Rapporten " " lägger fram ett 12-punktsprogram

för rekommenderade åtgärder världen över som kan

minska klimatutsläpp från jordbruket radikalt till 2030.

Rapporten är gjord av de amerikanska

miljöorganisationerna Climate focus och California

environmental associates. Rapporten har sammanfattat

en stor del av den forskning som finns på området

jordbruk och klimatförändringar.

Tredje delrapporten från FN:s klimatpanel.

© SVT Nyheter

Se webartikeln på http://ret.nu/ImygVjEE
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"IPCC-rapporten är ett bakslag för ekonomerna"
Miljöaktuellt. Publicerat i print 2014-04-28.
Erik Klefborn. - erik.klefborn@idg.se. Sektion: AKTUELLT • Klimat.
Sida: 14,15.

14

AKTUELLT • Klimat

Miljöaktuellt nr 4 • 2014 Läs dagliga nyheter på miljoaktuellt.se

Hundratals forskare har 
ställt samman IPCC:s 
senaste rapport om åt-

gärder för att lösa klimatkrisen. 
Processen har till viss del varit 
en dragkamp mellan olika ve-
tenskapliga discipliner – någ-
ra som drivit på och andra som 
hållit emot – där ekonomerna 
fått backa tillbaka jämfört med 
tidigare, menar Tomas Sterner, 
en av författarna till rapporten.

– Det har varit ekonomer i ett 
läger och statsvetare och na-

turvetare i ett annat. Även om 
de inte heller varit sams. Det 
har på något sätt varit ett bak-
slag för ekonomernas synsätt 
jämfört med tidigare, säger To-
mas Sterner, miljöprofessor vid 
Göteborgs universitet.

Ekonomerna har tidigare do-
minerat mer uttryckligen med 

tankar på att ett enda styrme-
del skulle lösa klimatkrisen. Så 
är det inte längre, menar Tho-
mas Sterner, verkligheten ser 
inte alls ut så, och frågan är om 
den överhuvudtaget borde gö-
ra det. Han får medhåll av Lena 
Neij, professor vid internatio-
nella miljöinstitutet vid Lunds 
universitet.

– Ekonomerna har fått backa 
rätt rejält i den här studien. Och 
det beror på att handeln med 
utsläppsrätter som varit deras 
favoritstyrmedel inte fungerat. 
Nu får de stå tillbaka, säger Le-
na Neij. 

Det finns enligt henne oli-
ka typer av ekonomer knutna 
till IPCC och innehållet påver-
kas av vilka som sitter med.  Det 
finns en grupp som säger att det 
skulle räcka med enbart ekono-
miska styrmedel. Sedan finns 
det andra som ser att sådana 
verktyg är en del av alla de lös-

Handel med utsläppsrät-
ter har varit ett av av eko-
nomernas favoritverktyg 
i klimatpolitiken.  Men 
uteblivna framgångar har 
fått dem att backa tillba-
ka rejält, menar flera ton-
givande forskare. 

Erik Klefborn erik.klefborn@idg.se

Tomas Sterner säger att ekomer-
na har fått backa ett steg.

ningar som behövs för att lösa 
klimatkrisen. 

Lena Neij tycker ändå att IP-
CC-rapporten går i rätt rikt-
ning.  Rapporten är mycket bre-
dare än tidigare versioner och 
är inte längre lika fokuserad på 
ekonomiska styrmedel. Det be-
hövs enligt henne mer av allt 
för att lösa problemet. Tidigare 
har litteraturen varit mer pro-
blemorienterad och inte tittat 
på lösningar och goda exempel 
speciellt mycket. 

– Det är ett steg i rätt rikt-
ning. Och att författarna vå-
gar vara kritiska mot en del re-
former som genomförts. Han-
del med utsläppsrätter har in-
te fungerat som man tänkte 
sig. Det gäller att utvärdera det 
man redan gjort och se vad som 
fungerar. På det sättet är rap-
porten lite ärligare än tidigare 
varianter, säger Lena Neij.

”IPCC-rapporten är ett 
bakslag för ekonomerna”
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Ju längre vi väntar desto dyrare blir det

Mitigation of climate change IPCC:s tredje delrapport med 
analys och förslag på styrmedel (AR 5) 

235 forskare har laborerat med 900 scenarier för olika styrmedel 
i syfte att hålla koldioxidhalten i atmosfären på hanterbara nivåer 
och därmed bromsa uppvärmningen till två grader. Det kommer att 
kräva mellan 40 och 70 procent minskade utsläpp till 2050. Kost-
naderna och påverkan på konsumtionsmönster för de olika hand-
lingsalternativen varierar avsevärt.  
På en punkt är man överens – det kommer att bli dyrare ju längre 
man väntar. 

Investeringsflödet måsta ställas om. Behovet av investeringar 
i energieffektivisering är rekordstort, skriver IPCC, och bör mång-
dubblas fram till 2030 för att få fart på arbetet. För att hålla sig till 
de övergripande klimatmålen måste sådana investeringar öka med 
100-tals miljarder dollar årligen – medan investeringar i fossila en-
ergislag måste minska med nästan lika stora summor.

IPCC konstaterar att markna-
derna för handel med utsläpps-
rätter inte fungerat så effektivt 
och att det i vissa länder kan be-
hövas skatter eller avgifter på 
utsläppen av koldioxid och att 

man avskaffar subventioner-
na till fossila energislag. Utöver 
detta måste investeringarna till 
olika energislag ändras för att 
uppnå klimatmålen. 

Den begränsade framgången 
för handeln med utsläppsrät-
ter har ökat stödet och intresset 
för andra styrmedel, menar kli-
matforskaren Luis Mundaca, 
också han författare till IPCC-
rapporten. 

Det gäller inte minst koldi-
oxidskatter som introducera-
des i flera länder innan EU på 
90-talet började laborera med 
sitt system för utsläppshandel, 
ETS. 

Så rankar forskarna tio verktyg

IPCC redogör för ett antal slutsatser om klimatpolitiska verktyg  
och styrmedel. Här följer ett urval. Forskarna rangordnar dem efter 
graden av vetenskaplig säkerhet, evidence (begränsad l  mellan l 
robust l)  samt graden av vetenskaplig enighet, agreement (dålig l  
mellan l stor l)

Klimatpolitiska verktyg och styrmedel Säkerhet Enighet

1 Energibesparing är en nyckel i arbe-
tet för att minska utsläppen

l l

2 Koldioxidinfångning (CCS) i elproduk-
tionen är en nyckel i arbetet för att 

minska utsläppen

l l

3 Många förnybara energislag har 
mognat och förbättrat sin prestanda

l l

4 Moderna gasdrivna kraftverk kan er-
sätta äldre koleldade kraftverk

l l

5 CCS-teknik har kapacitet att minska 
utsläppen från fossileldade kraftverk

l l

6 Biobränsleeldade kraftverk med 
CCS-teknik ger negativa utsläpp som 

kan spela en stor roll

l l

7 Riktlinjer och politik för energibespa-
ring – till exempel tuffa byggkrav - har 

förbättrats avsevärt sedan 2007

l l

8 Biobränsle kan spela en viktig roll om 
man kontrollerar problemen och ut-

släppen vid förändrad markanvändning

l l

9 Framgången för handeln med ut-
släppsrätter har varit begränsad = 

mellan säkerhet, mellan enighet

l l

10 Koldioxidskatter har tillsammans 
med bättre teknik gett grön tillväxt 

i flera länder

l l

– Vid den tiden fanns inget 
starkt stöd för koldioxidskatt. 
Men med handelssystemens 
dåliga resultat, inte bara i Eu-
ropa utan också i andra länder, 
har stödet och intresset för att 
införa koldioxidskatter ökat, 
säger Luis Mundaca, som till 
vardags är universitetslektor 
vid Lunds Universitet

I flera länder finns redan idag 
drivmedelskatter som i princip 
fyller samma funktion som en 
renodlad koldioxidskatt.  I det 
korta perspektivet medför in-
te en prishöjning något ändrat 
konsumtionsmönster men på 
lång sikt resulterar en procent 
höjning av priset i en minsk-
ning på mellan 0,6 och 0,8 pro-
cent, enligt IPCC.

Runar Brännlund, professor 
i nationalekonomi vid Umeå 
universitet , ställer inte upp på 
IPCC-rapportens ganska hår-
da kritik av handeln med ut-
släppsrätter. Poängen att infö-
ra ett brett pris på koldioxid är 
i princip densamma. Men det 
kan, enligt honom, bli svårare 
att acceptera en koldioxidskatt 
eftersom den drabbar energi-
konsumenterna på ett helt an-
nat sätt. 

– Marknaderna har av poli-
tiska skäl inte fungerat effek-
tivt, det är sant, men det kan va-
ra ännu svårare att få brett stöd 
för en koldioxidskatt där kost-
naderna för energikonsumen-
terna blir mera uppenbara, sä-
ger Runar Brännlund. n

Runar Brännlund tycker fortfaran-
de om utsläppshandel.

Ekonomernas favoritverrktyg har 
inte hållit måttet, säger Lena Neij.

Luis Mundaca slår ett slag för kol-
dioxidskatt.
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Handel med utsläppsrätter har varit ett av av

ekonomernas favoritverktyg i klimatpolitiken. Men

uteblivna framgångar har fått dem att backa

tillbaka rejält, menar flera tongivande forskare.

undratals forskare har ställt samman IPCC:s

senaste rapport om åtgärder för att lösa

klimatkrisen. Processen har till viss del varit en

dragkamp mellan olika vetenskapliga discipliner -

några som drivit på och andra som hållit emot -

där ekonomerna fått backa tillbaka jämfört med

tidigare, menar Tomas Sterner, en av författarna

till rapporten.

- Det har varit ekonomer i ett läger och

statsvetare och naturvetare i ett annat. Även om

de inte heller varit sams. Det har på något sätt

varit ett bakslag för ekonomernas synsätt jämfört

med tidigare, säger Tomas Sterner,

miljöprofessor vid Göteborgs universitet.

Ekonomerna har tidigare dominerat mer

uttryckligen med

tankar på att ett enda styrmedel skulle lösa

klimatkrisen. Så är det inte längre, menar

Thomas Sterner, verkligheten ser inte alls ut så,

och frågan är om den överhuvudtaget borde göra

det. Han får medhåll av Lena Neij, professor vid

internationella miljöinstitutet vid Lunds

universitet.

- Ekonomerna har fått backa rätt rejält i den här

studien. Och det beror på att handeln med

utsläppsrätter som varit deras favoritstyrmedel

inte fungerat. Nu får de stå tillbaka, säger Lena

Neij.

Det finns enligt henne olika typer av ekonomer

knutna till IPCC och innehållet påverkas av vilka

som sitter med. Det finns en grupp som säger att

det skulle räcka med enbart ekonomiska

styrmedel. Sedan finns det andra som ser att

sådana verktyg är en del av alla de lösningar som

behövs för att lösa klimatkrisen.

Lena Neij tycker ändå att IP-CC-rapporten går i rätt

riktning. Rapporten är mycket bredare än tidigare

versioner och är inte längre lika fokuserad på

ekonomiska styrmedel. Det behövs enligt henne mer av

allt för att lösa problemet. Tidigare har litteraturen varit

mer problemorienterad och inte tittat på lösningar och

goda exempel speciellt mycket.

- Det är ett steg i rätt riktning. Och att författarna vågar

vara kritiska mot en del reformer som genomförts.

Handel med utsläppsrätter har inte fungerat som man

tänkte sig. Det gäller att utvärdera det man redan gjort

och se vad som fungerar. På det sättet är rapporten lite

ärligare än tidigare varianter, säger Lena Neij.

IPCC konstaterar att marknaderna för handel med

utsläppsrätter inte fungerat så effektivt och att det i

vissa länder kan behövas skatter eller avgifter på

utsläppen av koldioxid och att

man avskaffar subventionerna till fossila energislag.

Utöver detta måste investeringarna till olika energislag

ändras för att uppnå klimatmålen.

Den begränsade framgången för handeln med

utsläppsrätter har ökat stödet och intresset för andra

styrmedel, menar klimatforskaren Luis Mundaca, också

han författare till IPCC-rapporten.

Det gäller inte minst koldioxidskatter som

introducerades i flera länder innan EU på 90-talet
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började laborera med sitt system för

utsläppshandel, ETS.

- Vid den tiden fanns inget starkt stöd för

koldioxidskatt. Men med handelssystemens

dåliga resultat, inte bara i Europa utan också i

andra länder, har stödet och intresset för att

införa koldioxidskatter ökat, säger Luis Mundaca,

som till vardags är universitetslektor vid Lunds

Universitet

I flera länder finns redan idag drivmedelskatter

som i princip fyller samma funktion som en

renodlad koldioxidskatt. I det korta perspektivet

medför inte en prishöjning något ändrat

konsumtionsmönster men på lång sikt resulterar

en procent höjning av priset i en minskning på

mellan 0,6 och 0,8 procent, enligt IPCC.

Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid

Umeå universitet, ställer inte upp på IPCC-

rapportens ganska hårda kritik av handeln med

utsläppsrätter. Poängen att införa ett brett pris

på koldioxid är i princip densamma. Men det kan,

enligt honom, bli svårare att acceptera en

koldioxidskatt eftersom den drabbar

energikonsumenterna på ett helt annat sätt.

- Marknaderna har av politiska skäl inte fungerat

effektivt, det är sant, men det kan vara ännu

svårare att få brett stöd för en koldioxidskatt där

kostnaderna för energikonsumenterna blir mera

uppenbara, säger Runar Brännlund. *

Så rankar forskarna tio verktyg

IPCC redogör för ett antal slutsatser om

klimatpolitiska verktyg och styrmedel. Här följer

ett urval. Forskarna rangordnar dem efter graden

av vetenskaplig säkerhet, evidence (begränsad 

mellan  robust ) samt graden av vetenskaplig

enighet, agreement (dålig  mellan  stor )

Klimatpolitiska verktyg och styrmedel; Säkerhet;

Enighet

; 

tet för att minska utsläppen

1Energibesparing är en nyckel i arbe-

; 

tionen är en nyckel i arbetet för att

2Koldioxidinfångning (CCS) i elproduk-

minska utsläppen

; 

mognat och förbättrat sin prestanda

3Många förnybara energislag har

; 

sätta äldre koleldade kraftverk

4Moderna gasdrivna kraftverk kan er-

; 

utsläppen från fossileldade kraftverk

5CCS-teknik har kapacitet att minska

; 

CCS-teknik ger negativa utsläpp som

6Biobränsleeldade kraftverk med

kan spela en stor roll

; 

ring - till exempel tuffa byggkrav - har

7Riktlinjer och politik för energibespa-

förbättrats avsevärt sedan 2007

; 

man kontrollerar problemen och ut-

8Biobränsle kan spela en viktig roll om

släppen vid förändrad markanvändning

; 

släppsrätter har varit begränsad =

9Framgången för handeln med ut-

mellan säkerhet, mellan enighet

; 

med bättre teknik gett grön tillväxt
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10Koldioxidskatter har tillsammans

i flera länder

Ju längre vi väntar desto dyrare blir det

Mitigation of climate change IPCC:s tredje

delrapport med analys och förslag på styrmedel

(AR 5)

235 forskare har laborerat med 900 scenarier för

olika styrmedel i syfte att hålla koldioxidhalten i

atmosfären på hanterbara nivåer och därmed

bromsa uppvärmningen till två grader. Det

kommer att kräva mellan 40 och 70 procent

minskade utsläpp till 2050. Kostnaderna och

påverkan på konsumtionsmönster för de olika

handlingsalternativen varierar avsevärt. På en

punkt är man överens - det kommer att bli dyrare

ju längre man väntar.

Investeringsflödet måsta ställas om. Behovet av

investeringar i energieffektivisering är rekordstort, skriver

IPCC, och bör mångdubblas fram till 2030 för att få fart

på arbetet. För att hålla sig till de övergripande

klimatmålen måste sådana investeringar öka med 100-

tals miljarder dollar årligen - medan investeringar i

fossila energislag måste minska med nästan lika stora

summor.

Bildtext: Tomas Sterner säger att ekomerna har fått

backa ett steg.|Ekonomernas favoritverrktyg har inte

hållit måttet, säger Lena Neij.|Luis Mundaca slår ett slag

för koldioxidskatt.|Runar Brännlund tycker fortfarande om

utsläppshandel.

© Miljöaktuellt
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Svenska IPCC-forskare: Vi har ett val
IVL Svenska Miljöinstitutet. Publicerat på webb 2014-04-17 11:40.

Möjligheterna att hejda klimatförändringarna är

systematiskt underskattade och de många

fördelarna med en fossilfri värld tas inte i

beaktande.

Det krävs stora investeringar omgående och det

kommer att kosta, men det är knappast en fråga

om att kastas tillbaka till stenåldern.

Det säger de två IPCC-författarna Thomas Sterner

och Markku Rummukainen, som tillsammans

med Ny Tekniks chefredaktör Susanna

Baltscheffsky deltog vid en IPCC-after-work

genom det IVL-ledda forskningsprogrammet

Mistra Indigo och dess systerprogram Mistra

Swecia.

Effekterna av det val vi står inför - att angripa

klimatproblemen eller låta bli - blir bestående för

oss på alla sätt betydelsefulla tidsperioder,

menar forskarna. Om vi gör rätt val; påbörjar

omställningen snabbt och effektivt, kan

kostnaderna bli förhållandevis små, men det blir

dyrare ju längre vi väntar.

För att ha en chans på 2-graders-målet krävs

följande insatser, enligt Thomas Sterner: 1. Ett

starkt internationellt avtal 2. Ett tillräckligt högt

och globalt pris på koldioxid 3. Goda villkor för

förnybar energi 4. Avskaffande av subventioner

på fossila bränslen

- Vi har ett val, det finns fortfarande tid att vända

den negativa trenden. Men trögheten i

klimatsystemet gör också att vi har ett

oundvikligt scenario med klimatförändringar upp

till 1.5C, kanske mer. Redan i dag har vi höjt den

globala medeltemperaturen med 0.9C jämfört

med 1800-talet, säger Markku Rummukainen,

professor i klimatologi vid Lunds universitet och

verksam vid SMHI.

Men vems är ansvaret för att detta budskap når

fram till allmänhet och beslutsfattare?

- Det är lätt att säga att medierna borde

rapportera mer från IPCC och klimatforskningen,

men all medielogik bygger på nya budskap, och i

den här världen är det samma budskap år efter år;

klimatförändringarna finns, vi måste göra något åt dem.

Samtidigt har redaktionerna krympt och det finns få

miljöjournalister kvar. Det viktiga är att rapportera

engagerande klimatnyheter mellan IPCC-rapporterna,

menar Susanna Baltscheffsky.

Och kännedomen om klimatförändringarna är hög, även

om det på sina håll finns skeptiker. Det finns heller

ingen annan fråga som behandlas såhär grundligt av

forskarsamhället genom IPCC, och därefter bokstavligen

granskas ord för ord av världens alla regeringar. Frågan

är här för att stanna vare sig vi vill eller inte.

Nära 100 personer från departement, myndigheter,

näringsliv och akademi deltog i seminariet som hölls i

Stockholm den 16 april.

För mer information kontakta Helena Davidsson, 031-

725 62 73

© IVL Svenska Miljöinstitutet

Se webartikeln på http://ret.nu/VnEMlwge
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Betänketiden är slut
Värmlands Folkblad. Publicerat på webb 2014-04-15 04:55.
Peter Franke.

Ingen kan anklaga FN:s klimatpanel IPCC för att

slarva med sitt uppdrag. Tusentals forskare har

ägnat flera år åt att skriva den senaste

rapporten, som presenterades i Berlin i helgen.

I fjol samlades en arbetsgrupp i Stockholm och

lade fram en första delrapport, som visar med

allra högsta grad av säkerhet att det är mänsklig

aktivitet som ligger bakom den globala

uppvärmningen.

En andra arbetsgrupp presenterade sina

slutsatser i Yokohama för två veckor sedan. I den

rapporten pekar forskarna på hur ekosystemen

rubbas och till och med förstörs när

temperaturen stiger.

I den tredje delrapporten tittar forskarna framåt

på vad som behöver göras för att begränsa

temperaturökningen till två grader fram till år

2050.

Att temperaturen kommer att stiga är oundvikligt.

Hur mycket avgörs av vad världen gör nu, skriver

IPCC. Det krävs starkare styrmedel som påverkar

den rika världens konsumtionsmönster.

Det måste bli dyrt att släppa ut växthusgaser och

lönsamt att satsa på förnybar energi. Till att börja

med bör 3 000 miljarder kronor i subventioner till

fossila bränslen fasas ut.

Konservativa krafter brukar hävda att vi inte har

råd att stoppa klimathotet. Men den nya FN-

rapporten visar att kostnaderna är högst

överkomliga.

För att nå klimatmålen behöver tillväxten i

världsekonomin bara minska med 0,06

procentenheter om året. Det är ingen stor

uppoffring.

Till ungefär samma slutsats kom den brittiske

ekonomen Nicolas Stern i sin rapport 2006. Åtta

år senare står fortfarande beslutsfattarna och

stampar, oförmögna att ta de nödvändiga, ja

livsviktiga besluten.
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Så vad väntar de på? Betänketiden är slut, alla

fakta är redan på bordet.

Den borgerliga alliansregeringen med Fredrik

Reinfeldt i spetsen gör inte mycket. I stället väljer

han att skrämmas med att de rödgröna planerar

en lastbilsskatt.

Men Centerpartiet föreslår själva höjd

koldioxidskatt, och miljöminister Lena Ek tycker

skatten är jättebra. Inför valet väger dock

klimathotet lätt för alliansen.

Sverige har visat att det går, skrev Thomas

Sterner, professor i miljöekonomi och

medförfattare till IPCC-rapporten, på DN Debatt

(13/4). Den gröna skatteväxlingen är ett

föredöme, men den måste fortsätta om

klimatmålen ska nås.

I Sverige har regeringen nyligen antagit en

infrastrukturplan för de kommande tolv åren. 522

miljarder kronor ska investeras, hälften går till

nybyggen och underhåll av järnvägen, den andra hälften

till vägar.

Det kan låta som en balanserad fördelning, men

satsningar på vägarna gör att biltrafiken kommer att öka

med 34 procent fram till 2025. Det gör att planen ger

ökade utsläpp, trots att Sverige åtagit sig att fortsätta

minska dem.

Det är inte en smart och framtidsinriktad klimatpolitik.

Biltrafiken i Sverige kommer att öka med 34 procent

fram till 2025, enligt regeringens trafikplan. Satsningar

på nya motorvägar är inte smart och framtidsinriktad

klimatpolitik. FOTO: TT

© Värmlands Folkblad

Se webartikeln på http://ret.nu/fQG8qTi4
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– för tolerans, demokrati och en fri ekonomi.

Nato.

Vi har lösningarna
I helgen presente-
rades den tredje 
rapporten från 
IPCC – ett slags po-
litiskt-vetenskap-
ligt grupparbete 
med utgångspunkt 
i de båda första. 

Här gäller det att hantera de fakta som 
den månghövdade skaran av klimat-
forskare redan har presenterat: Hur ska 
vi göra för att minska utsläppen? 

Svaret är inte så radikalt – ändå 
behövs ett radikalt skifte.

Den svenske miljöekonomen 
 Thomas Sterner, som har varit med 
och författat denna tredje rapport, 
berättade på DN Debatt i lördags om 
arbetet med att hitta formuleringar 
som accepteras av både forskare och 
de flera hundra regeringsrepresentan-
terna. 

Utsläppen behöver  sannolikt halv-
eras fram till 2050, för att koncentratio-
nen av partiklar i atmosfären inte ska 
bli så hög att temperaturen stiger mer 
än två grader mot slutet av 2000-talet. 
Men utsläppen minskar inte globalt, 
tvärtom har de ökat drastiskt det 
senaste 15 åren. Det är framför allt 
medelinkomstländerna som står för 
ökningarna: Kina, Indien, Brasilien 
med flera.

Den svenska miljörörelsens  logik är 
ungefär följande: Trots att vi gjort en 
hel del på klimatområdet här hemma 
går utvecklingen åt fel håll i världen. 
Alltså måste vi göra mer i Sverige. Det 
är ingen självklar slutsats. För som Tho-
mas Sterner skriver: ”Sverige är mycket 

litet och vad vi gör är bara betydelse-
fullt som ett exempel – effekten beror 
helt på om vi lyckas berätta för världen 
vad vi gjort.”

Han skriver också att det som behövs 
inte är fler ekonomiska styrmedel, 
utan att de mest kraftfulla får genom-
slag. Till exempel koldioxidskatten. 
Den svenska är närmast unik, över 
tusen kronor per ton, framhåller 
Sterner. Drivmedelsskatterna i EU och  
Japan hör också till de berömvärda 
undantagen.

I andra delar  av världen subven-
tioneras i stället fossila bränslen för 
många hundra miljarder dollar årligen. 
Och – det måste erkännas – inte heller 
Sverige är helt rent från direkta och 
indirekta subventioner. Till  exempel 
genom reseavdrag och särskilda 
 undantag för flyg och sjöfart.

Det finns en sak  som inte hör hemma 
i klimatdebatten, och det är det dåliga 
samvetet för en historisk utveckling. 
En del av västvärldens ”försyndelser”, 
till exempel kolonialismen, borde ha 
föranlett mer moralisk reflektion från 
politiker och civilsamhälle medan de 
pågick. Men för industrialiseringen och 
de koldioxidutsläpp som sedan 1750 
har stigit mot skyn, finns inte samma 
moraliska dimension. Vi står inte i 
skuld till utvecklingsländerna för att 
vi under århundraden har släppt ut 
ko ldioxid, ovetande om risken med 
dagens koncentration. 

Vad vi däremot har är en teknisk 
utveckling som gör att utvecklingslän-
derna inte behöver gå samma långa 

energitekniska omväg som vi för att 
skapa välmående, relativt koldioxid-
snåla samhällen. 

Argumentet för  klimatbistånd är 
alltså inte att det finns en moralisk 
skuld utan att det kan vara ett effektivt 
sätt att minska de globala utsläppen, 
åtminstone indirekt. Det viktigaste vi 
kan bidra med är tekniköverföring. 
Men det kan också behövas en del 
good will i klimatförhandlingarna. 
Och om en särskild strömfåra av 
biståndspengar kan uttrycka de sedan 
länge rika ländernas goda vilja är det 
en bra investering. Men vi bör vara 
försiktiga med att dra för stora växlar 
på storleken av utsläppsminskning-
arna, eller att tillgodoräkna oss dem 
som egna reduktioner. För utvärde-
ringar av den typen av projekt har 
pekat på hur svårt det är att slå fast 
klimatnyttan. Vilka vattenkraftverk 
skulle ha byggts ändå och vilka skulle 
aldrig ha tillkommit? Det är ofta omöj-
ligt att säga.

Klimatarbetet måste  bedrivas på 
flera plan. En inte oviktig del handlar 
onekligen om att ge fattiga människor 
elektricitet och möjlighet att sluta laga 
mat över öppen eld. Men för län-
derna som släpper ut mest, och vars 
utsläpp stiger, krävs åtgärder som styr 
investeringar bort från beroendet av 
fossila bränslen. Sveriges koldioxid-
skatt borde inspirera. Och EU:s system 
för handel med utsläppsrätter ligger 
och väntar på att bli det kraftfulla styr-
medel det skulle kunna vara.  
DN 15/4 2014
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Använd styrmedlen! Foto:  leif r Jansson/tt

Ett klokt 
förslag 
från öster

J
yrki Katainen ska snart sluta 
som statsminister och kan 
just därför lämna det  vanliga 
 manuset. Det borgerliga 
Samlings partiet, som han leder, 
har sedan tidigare Natomed-

lemskap i programmet. Ändå är det 
välgörande att Katainen i en tv-intervju 
öppet förordar att Finland och Sverige 
gemensamt går med i försvarsalliansen.

Natodebatten är friare i Finland. 
Konsekvenserna av medlemskap har 
varit föremål för olika utredningar. 
Även socialdemokratiska representan-
ter kan säga ja utan att behöva skäm-
mas. Traditionellt har dock både S och 
de finska centerpartisterna varit emot, 
och de politiska låsningarna liknar 
därmed Sveriges.

Moderaterna vill  egentligen också in 
i Nato, men talar för sin del ytterst 
ogärna om saken. Statsminister Fred-
rik Reinfeldt har angett tre förutsätt-
ningar för svenskt medlemskap: ett 
folkligt stöd, att Finland också skickar 
in ansökan och att Socialdemokraterna 
är med på tåget. Resonemanget är 
fullt logiskt, men ger dessvärre S veto 
i frågan. Och där härskar ännu den 
förljugna neutralitetsromantiken.

Det är inte säkert  att klarspråk om Nato 
ger några röster i september. Fråga 
Folkpartiet, som inte direkt gör succé 
i opinionsmätningarna. Utrikesfrågor 
brukar inte avgöra val. Svenskarnas 
intuitiva känsla inför Rysslands över-
grepp på Ukraina kan vara att vilja hålla 
sig undan allt trubbel.

Men en stor internationell kris 
klargör också ett lands läge och alter-
nativ. Hur den fria världen ska hantera 
Ryssland måste dryftas. Och Sverige 
behöver diskutera både försvarsbud-
geten och huruvida vi bör dra nytta av 
den självklara säkerhetspolitiska hem-
försäkring som står till buds: Nato.

Neutralt har Sverige  inte varit sedan 
andra världskriget. Vi samarbetar nu-
mera intimt med Nato och har deltagit 
i insatser från Afghanistan till Kosovo. 
Enligt riksdagens  solidaritetsförkla-
ring kan Sverige inte stå passivt om ett 
annat EU- eller nordiskt land angrips, 
och vi förväntar oss motsvarande stöd. 
Men EU är ingen försvarsallians. Vem 
som ska bistå oss och hur kan ingen 
veta.

Norge och Danmark trivs i Nato. De 
tre baltiska länderna ser definitivt Nato 
snarare än Sverige som tryggheten mot 
Vladimir Putin, och deras medlemskap 
2004 var ett klokt vägval. Det är dags 
för Sverige och Finland att följa efter.
gunnar.jonsson@dn.se

Gunnar Jonsson
Ledarskribent

Klimatpolitik.

DN. I helgen presenterades den tredje rapporten

från IPCC - ett slags po-litiskt-vetenskap-ligt

grupparbete med utgångspunkt i de båda första.

Här gäller det att hantera de fakta som den

månghövdade skaran av klimatforskare redan har

presenterat: Hur ska vi göra för att minska

utsläppen?

Svaret är inte så radikalt - ändå behövs ett

radikalt skifte.

Den svenske miljöekonomen Thomas Sterner,

som har varit med och författat denna tredje

rapport, berättade på DN Debatt i lördags om

arbetet med att hitta formuleringar som

accepteras av både forskare och de flera hundra

regeringsrepresentanterna.

Utsläppen behöver sannolikt halveras fram till

2050, för att koncentrationen av partiklar i

atmosfären inte ska bli så hög att temperaturen

stiger mer än två grader mot slutet av 2000-talet.

Men utsläppen minskar inte globalt, tvärtom har

de ökat drastiskt det senaste 15 åren. Det är

framför allt medelinkomstländerna som står för

ökningarna: Kina, Indien, Brasilien med flera.

Den svenska miljörörelsens logik är ungefär

följande: Trots att vi gjort en hel del på

klimatområdet här hemma går utvecklingen åt fel

håll i världen. Alltså måste vi göra mer i Sverige.

Det är ingen självklar slutsats. För som Thomas

Sterner skriver: "Sverige är mycket litet och vad

vi gör är bara betydelsefullt som ett exempel -

effekten beror helt på om vi lyckas berätta för

världen vad vi gjort."

Han skriver också att det som behövs inte är fler

ekonomiska styrmedel, utan att de mest

kraftfulla får genomslag. Till exempel

koldioxidskatten. Den svenska är närmast unik,

över tusen kronor per ton, framhåller Sterner.

Drivmedelsskatterna i EU och Japan hör också till de

berömvärda undantagen.

I andra delar av världen subventioneras i stället fossila

bränslen för många hundra miljarder dollar årligen. Och -

det måste erkännas - inte heller Sverige är helt rent från

direkta och indirekta subventioner. Till exempel genom

reseavdrag och särskilda undantag för flyg och sjöfart.

Det finns en sak som inte hör hemma i klimatdebatten,

och det är det dåliga samvetet för en historisk

utveckling. En del av västvärldens "försyndelser", till

exempel kolonialismen, borde ha föranlett mer moralisk

reflektion från politiker och civilsamhälle medan de

pågick. Men för industrialiseringen och de

koldioxidutsläpp som sedan 1750 har stigit mot skyn,

finns inte samma moraliska dimension. Vi står inte i

skuld till utvecklingsländerna för att vi under
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århundraden har släppt ut koldioxid, ovetande om

risken med dagens koncentration.

Vad vi däremot har är en teknisk utveckling som

gör att utvecklingsländerna inte behöver gå

samma långa energitekniska omväg som vi för

att skapa välmående, relativt koldioxidsnåla

samhällen.

Argumentet för klimatbistånd är alltså inte att det

finns en moralisk skuld utan att det kan vara ett

effektivt sätt att minska de globala utsläppen,

åtminstone indirekt. Det viktigaste vi kan bidra

med är tekniköverföring. Men det kan också

behövas en del good will i klimatförhandlingarna.

Och om en särskild strömfåra av biståndspengar

kan uttrycka de sedan länge rika ländernas goda

vilja är det en bra investering. Men vi bör vara

försiktiga med att dra för stora växlar på

storleken av utsläppsminskningarna, eller att

tillgodoräkna oss dem som egna reduktioner. För

utvärderingar av den typen av projekt har pekat

på hur svårt det är att slå fast klimatnyttan. Vilka

vattenkraftverk skulle ha byggts ändå och vilka

skulle aldrig ha tillkommit? Det är ofta omöjligt att säga.

Klimatarbetet måste bedrivas på flera plan. En inte

oviktig del handlar onekligen om att ge fattiga människor

elektricitet och möjlighet att sluta laga mat över öppen

eld. Men för länderna som släpper ut mest, och vars

utsläpp stiger, krävs åtgärder som styr investeringar bort

från beroendet av fossila bränslen. Sveriges

koldioxidskatt borde inspirera. Och EU:s system för

handel med utsläppsrätter ligger och väntar på att bli det

kraftfulla styrmedel det skulle kunna vara.

En sak som inte hör hemma i klimatdebatten är det

dåliga samvetet för en historisk utveckling.

Bildtext: Använd styrmedlen!
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Många vill till Göteborg
Nio av tio göteborgare skulle rekommendera 

andra att flytta till staden, enligt en stor un-
dersökning från Svenskt kvalitetsindex. Det är en 
uppmuntrande siffra och långt bättre än vad som 
gäller Stockholm och Malmö. 

De positiva omdömena om Göteborg skall dess-
utom ses mot bakgrunden av att invånarna egent-
ligen inte är särskilt nöjda med den kommunala 
servicen. 

Göteborg hamnar här på den undre halvan av 
landets kommuner och har både Stockholm och 
Malmö framför sig.

Men andra värden väger också tungt. Resultatet 
i den här undersökningen kan jämföras med en 

annan relativt färsk undersökning från SBAB om 
vart unga gärna flyttar. Där visade sig att Göteborg 
lockade mer än Stockholm i hela tio svenska län. I 
undersökningen noterades att just Göteborg var 
det stora utropstecknet. 

Stockholm lockar mest unga från Norrland och 
Mälardalen, medan Göteborg lockar flest från 
öviga landet. Det gäller numera också Örebro län, 
som tidigare mer varit orienterat mot Stockholm.

Problemet för Göteborg, visar en rapport från 
Västsvenska handelskammaren, är annars att hålla 
kvar ungdomar efter studierna. Bostadsbrist och 
en fortfarande lite trång arbetsmarknad bidrar. 
Än finns mycket att jobba på.

Det går trögt  
att växla spår

tekniskt möjliga miljöåtgärder måste ses som politiskt möjliga.

Tågvisslan har ljudit från FN:s klimatpanel 
(IPCC). Det ger anledning till såväl hopp 
som panik.

Snabbtåget måste avgå från stationen inom kort. 
Vi måste få minskningståget på rätt spår. Så lät det 
i SVT:s intervjuer med ordföranden Rachendra Pa-
churi respektive Ottmar Edenhofer, som har varit 
ordförande för arbetet med den tredje rapporten.

Att det brådskar har ju visserligen varit uppen-
bart länge. Miljökonsekvensbeskrivningarna i 
denna senaste delrapport av-
viker inte från de tidigare. Men 
IPCC understryker än tydligare 
det som egentligen borde ses 
som en självklarhet, att det åt-
gärderna blir dyrare ju längre 
man väntar.

Man kan i detta sammanhang 
tolkas som en rad olika aktörer, 
från den enskilde medborgaren 
till stater i samverkan. Det är 
dock på det internationella sam-
fundets axlar som det tyngsta 
ansvaret vilar. Förmår det klara 
sitt uppdra?

– Med tanke på att vi står inför 
en planetär nödsituation får vi 
vara tacksamma för att allt inte 
bröt samman, sade Thomas 
Sterner, professor i miljöeko-
nomi vid Göteborgs universitet  
och en av rapportförfattarna.

Vad han syftade på var forskarnas svårigheter att 
enas om formuleringar som kunde uppfattas som 
känsliga, svårigheter som gjorde att presentatio-
nen av delrapporten fick skjutas fram. Sådana ut-
dragna processer är förvisso inte ovanliga i sådana 
här sammanhang. Å andra sidan, om orden måste 
vägas på guldvåg i en vetenskaplig rapport som 
främst skall vara ett faktaunderlag för politiska 
beslut, vad kan då inte hända när politikerna själva 
sätter sig vid förhandlingsbordet?

Enligt miljöminister Lena Ek, nyss hemkom-
men från Washington, har klimatfrågorna åter fått 
högre dignitet inom Världsbanken,  Internatio-
nella Valutafonden och finansvärlden. Att miljö-
ekonomerna i panelen lagt sig vinn om att betona 
den samhällsekonomiska nyttan av klok klimat-
politik är förstås av vikt för debatten i allmänhet 
med också för kommande politiska förhandlingar. 

Samtidigt kan annan, mindre väntad och mer 

akut, utveckling inom världspolitiken bidra till att 
försämra det internationella förhandlingsläget.  
Krig på europeisk mark kan sätta spår även i för-
handlingsviljan vad gäller miljöavtal, precis som 
den världsekonomiska krisen tidigare bidragit till 
sänkta miljöambitioner. 

forskarna har, i den tredje rapporten, varit tyd-
liga med vilka åtgärder som behövs:  ekonomiska 
styrmedel som för oss från det oönskade till det 

önskade,  från beroende av fossila bränslen till för-
nyelsebar energi och mindre energiförbrukning.  
Hoppet ligger i att detta inte enbart kostar. Län-
der som ligger i framkant, förstår att uppmuntra 
satsningar på klimatsmart teknik, exempelvis 
energieffektivt byggande, kan snart sitta med ess 
på hand.   
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Bild: Mario Brancaglioni

debatten: hur snabbt kan 
miljökampen trappas upp

Varför: klimatpanelens  
råd i ny rapport

risk: tar vi inte kostnaden 
nu, lär det stå oss dyrt

Nyligen deltog jag i ”en kväll om tiggeri, 
fattigdom och vart välfärdssamhället är 

på väg” i Betlehemskyrkan i Göteborg. Det 
skulle handla om ”de ökande klyftorna mel-
lan fattig och rik” – en inte alldeles enkel 
problematik. För vem är fattig och vad är fat-
tigdom?

Medellivslängden för svenska män har pas-
serat 80 år. Vi lever längre och är friska högre 
upp i åldrarna. Aldrig tidigare har så mycket 
satsats på välfärd som nu och ser vi oss om i 
världen är fattigdomen på reträtt. Många län-
der som var bottenlöst fattiga för bara några 
decennier sedan är nu tigerekonomier med 
växande välstånd och konkurrenskraft.

Det finns alltså goda skäl att inte odla pes-
simism och undergångsvisioner, men 

också att skilja på fattigdom och fattigdom.
I Sverige gäller fattigdomsdebatten nästan 

alltid relativ fattigdom. Både förvärvsarbe-
tande och pensionärer har fått sänkta skatter. 
Men skatten har sänkts mindre för pensionä-
rerna. De får behålla mer av pensionen efter 
skatt men har ändå blivit fattigare, relativt 
dem som fortfarande arbetar.

Absolut fattigdom är däremot att inte ha 
livets nödtorft. De tydligaste exemplen i 
Sverige är tiggande romer medan långtids-

arbetslösa ensamstående föräldrar, som levt 
länge på försörjningsstöd, och pensionärer 
med endast garantipension kan befinna sig i 
gränslandet till absolut fattigdom.

Löste vi några fattigdomsproblem i Bet-
lehemskyrkan? Nja, kanske ökade vi vårt 
gemensamma medvetande. Arbete är förstås 
universallösningen, men enklast är nog att 
göra något åt tiggarnas och övriga EU-mig-
ranters akuta fattigdom.

Jag tycker vi kan förvänta oss att Göte-
borg ställer upp med värme och mat. Också 
Mölndal kan bättre än att jaga romer från 
parkering till parkering. Att göra slut på dis-
krimineringen, som är grundorsaken till de 
romska tiggarnas fattigdom, är hemländer-
nas och EU:s gemensamma ansvar.

Till nästa vinter, senast, behövs uppställ-
ningsplatser för husvagnar, tillgång till 

toaletter och duschar samt väsentligt fler 
sovplatser på härbärgen. Att ordna en vär-
mestuga och ett soppkök i centrala Göteborg 
kan inte heller vara en omöjlighet. 

En del måste kommunen betala. Men det 
mesta kan med fördel skötas av frivilligorga-
nisationerna – om fler lämnar bidrag. Många 
vill hjälpa, men vet inte hur. Enklast och säk-
rast är att bli månadsgivare till exempelvis 
Stadsmissionen eller Räddningsmissionen. 
Det behövs inga fantasisummor. En hund-
ring i månaden gör underverk – om tillräck-
ligt många ger den.

en hundring 
gör underverk

enklaste sättet  
att hjälpa är att  
bli månadsgivare

skandalös 
utbildning
En lärare på en bussfö-
rarutbildning i Arbetsför-
medlingens regi ägnade 
lektionstid åt långa och 
kränkande utläggningar 
om utlänningar, moskéer 
och risk för inbördeskrig i 
Sverige. Men, som framgår 
på nyhetsplats i dagens 
GP, fördes aldrig larmet  
från eleverna vidare inom 
Arbetsförmedlingen som 
ett formellt klagomål. Det-
ta trots att utfallen fanns 
dokumenterade på band.

Arbetsförmedlingen har 
tidigare fått kritik för otill-
räcklig kontroll och upp-
följning av leverantörer. 
Det här är ett nytt oaccep-
tabelt fall av passivitet.

Lektionstid skall använ-
das till relevant utbildning 
och elever med utländsk 
bakgrund skall inte be-
höva utsättas för denna 
typ av obehagligheter. Det 
är inte bara omdömet hos 
utbildaren som brustit, 
utan också hos ansvariga 
på Arbetsförmedlingen.

avvakta 
med heden
Idrotts- och förenings-
nämnden vill bygga en 
ishall för konståkning på 
Heden. Det är säkert i sig 
ett angeläget projekt. Men 
innan dess måste politi-
kerna klarar ut vad som 
skall hända med Heden.

Just nu pågår en inten-
siv diskussion, med bland 
annat flera debattartiklar i 
GP om Heden. Den diskus-
sionen bör fortgå för att 
på sikt kunna utmynna i 
en samlad helhetssyn.

Konståkningshall kan 
läggas till önskelistan för 
Heden. Men nu handlar 
det snarare om att ta ett 
samlat grepp, inte att suc-
cessivt nagga området i 
kanten.

MARIT PAUL-
SEN (FP): Jag 
har så svårt för 
det här med 
att man skall 
prata skit om 
varandra.
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FP:s toppkandidat i EU-va-
let berättar i Expressen om 
en sida av valrörelser som 

hon vägrar att delta i.

Gert 
Gelotte

Medarbetare på ledarredaktionen • gert.gelotte@gp.se

k r ö n i k a n

Tekniskt möjliga miljöåtgärder måste ses som

politiskt möjliga.

Tågvisslan har ljudit från FN:s klimatpanel (IPCC).

Det ger anledning till såväl hopp som panik.

Snabbtåget måste avgå från stationen inom kort.

Vi måste få minskningståget på rätt spår. Så lät

det i SVT:s intervjuer med ordföranden

Rachendra Pachuri respektive Ottmar Edenhofer,

som har varit ordförande för arbetet med den

tredje rapporten.

Att det brådskar har ju visserligen varit uppenbart

länge. Miljökonsekvensbeskrivningarna i denna

senaste delrapport avviker inte från de tidigare.

Men IPCC understryker än tydligare det som

egentligen borde ses som en självklarhet, att det

åtgärderna blir dyrare ju längre man väntar.

Man kan i detta sammanhang tolkas som en rad

olika aktörer, från den enskilde medborgaren till

stater i samverkan. Det är dock på det

internationella samfundets axlar som det tyngsta

ansvaret vilar. Förmår det klara sitt uppdra?

 - Med tanke på att vi står inför en planetär

nödsituation får vi vara tacksamma för att allt

inte bröt samman, sade Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och en av rapportförfattarna.

Vad han syftade

på var forskarnas svårigheter att enas om

formuleringar som kunde uppfattas som känsliga,

svårigheter som gjorde att presentationen av

delrapporten fick skjutas fram. Sådana utdragna

processer är förvisso inte ovanliga i sådana här

sammanhang. Å andra sidan, om orden måste

vägas på guldvåg i en vetenskaplig rapport som

främst skall vara ett faktaunderlag för politiska

beslut, vad kan då inte hända när politikerna

själva sätter sig vid förhandlingsbordet?

Enligt miljöminister Lena Ek, nyss hemkommen

från Washington, har klimatfrågorna åter fått

högre dignitet inom Världsbanken, Internationella

Valutafonden och finansvärlden. Att miljöekonomerna i

panelen lagt sig vinn om att betona den

samhällsekonomiska nyttan av klok klimatpolitik är

förstås av vikt för debatten i allmänhet med också för

kommande politiska förhandlingar.

Samtidigt kan annan, mindre väntad och mer akut,

utveckling inom världspolitiken bidra till att försämra det

internationella förhandlingsläget. Krig på europeisk mark

kan sätta spår även i förhandlingsviljan vad gäller

miljöavtal, precis som den världsekonomiska krisen

tidigare bidragit till sänkta miljöambitioner.

Forskarna har, i

den tredje rapporten, varit tydliga med vilka åtgärder

som behövs: ekonomiska styrmedel som för oss från det

oönskade till det önskade, från beroende av fossila

bränslen till förnyelsebar energi och mindre

energiförbrukning. Hoppet ligger i att detta inte enbart

kostar. Länder som ligger i framkant, förstår att
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uppmuntra satsningar på klimatsmart teknik,

exempelvis energieffektivt byggande, kan snart

sitta med ess på hand.

GP 15/4 -14

 Billboard:

Debatten:

 H

ur snabbt kan miljökampen trappas upp

Varför:

Klimatpanelens

råd i ny rapport

Risk:

Tar vi inte kostnaden nu, lär det stå oss dyrt
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Det här är den sorgligaste formen av 
instabilitet. Den är skriven och koreo-
graferad i och av Ryssland.
Samantha Powers, USA:s FN-ambassadör om läget i Ukraina

Saxat
FråN ANdrA ledArSidor

På Putins kravlista inför 
de planerade samtalen 
mellan USA, EU, Ukraina 
och Ryssland står bland 
annat ett större regionalt 
självstyre för Ukrainas öst-
ra områden. Kanske kan 
det vara en framkomlig 
väg för landet. Men frågan 
kan inte avgöras mitt i ett 
gisslandrama. Ukrainarna 
måste utan några hot 
själva få välja.

Dagens Nyheter

oberoende liberal

Många 
EU-län-
der med 
ekonomiska 
problem i 
krisens spår 
har skäl att 
vilja hålla sig 
väl med handelspartnern 
Ryssland. Men nu är tid 
för enighet och styrka 
utåt.
Vladimir Putin är en 
skolgårdsmobbare. Så 
länge ingen står upp mot 
honom kommer han av 
allt att döma fortsätta att 
härja.
Hittills har han dessvärre 
visat sig beredd att offra 
ekonomiska hänsyn för po-
litiska segrar. Det är bara 
att hoppas att han har en 
smärtgräns. Och att EU 
och USA förmår hitta den.

Expressen

liberal

Putins officiella motiv är 
absurda – att det råder 
kaos i Ukraina och att 
regeringen är illegitim 
och har kommit till makt 
genom en väpnad kupp, 
men hans ord pekar på 
hans verkliga motiv: Hans 
egen regim är illegitim. 
Ukrainas demokratiska ge-
nombrott utmanar Putins 
diktatur och kleptokrati. 
Genom sin europeiska 
orientering är Ukraina 
förlorat för Putins neoim-
perialistiska älsklingspro-
jekt, den Euroasiatiska 
unionen.

Svenska Dagbladet

obunden moderat

 FOTO: ALExEi 
NiKOLSKy

Biltrafiken i Sverige kommer att öka med 34 procent fram till 2025, enligt regeringens trafikplan. Satsningar på nya motorvägar är inte smart och framtidsinriktad 
klimatpolitik.  FOTO: TT

Betänketiden är slut
Det måste bli dyrare att släppa ut växthusgaser

Ingen kan anklaga FN:s klimatpanel IPCC 
för att slarva med sitt uppdrag. Tusentals 
forskare har ägnat f lera år åt att skriva den 
senaste rapporten, som presenterades i Ber-
lin i helgen.

I fjol samlades en arbetsgrupp i Stock-
holm och lade fram en första delrapport, 
som visar med allra högsta grad av säkerhet 
att det är mänsklig aktivitet som 
ligger bakom den globala upp-
värmningen.

En andra arbetsgrupp presen-
terade sina slutsatser i Yokoha-
ma för två veckor sedan. I den 
rapporten pekar forskarna på 
hur ekosystemen rubbas och till 
och med förstörs när temperatu-
ren stiger.

I Den tReDje delrapporten tittar 
forskarna framåt på vad som be-
höver göras för att begränsa temperaturök-
ningen till två grader fram till år 2050.

Att temperaturen kommer att stiga är 
oundvikligt. Hur mycket avgörs av vad värl-
den gör nu, skriver IPCC. Det krävs starkare 
styrmedel som påverkar den rika världens 
konsumtionsmönster.

Det måste bli dyrt att släppa ut växthus-
gaser och lönsamt att satsa på förnybar en-

ergi. Till att börja med bör 3 000 miljarder 
kronor i subventioner till fossila bränslen 
fasas ut.

KonSeRvatIva KRafteR BRuKaR hävda att vi inte 
har råd att stoppa klimathotet. Men den nya 
FN-rapporten visar att kostnaderna är högst 
överkomliga. 

För att nå klimatmålen behö-
ver tillväxten i världsekonomin 
bara minska med 0,06 procent-
enheter om året. Det är ingen 
stor uppoffring.

Till ungefär samma slutsats 
kom den brittiske ekonomen 
Nicolas Stern i sin rapport 2006. 
Åtta år senare står fortfarande 
beslutsfattarna och stampar, 
oförmögna att ta de nödvändiga, 
ja livsviktiga besluten.

Så vaD väntaR de på? Betänketiden är slut, 
alla fakta är redan på bordet.

Den borgerliga alliansregeringen med 
Fredrik Reinfeldt i spetsen gör inte mycket. 
I stället väljer han att skrämmas med att de 
rödgröna planerar en lastbilsskatt.

Men Centerpartiet föreslår själva höjd 
koldioxidskatt, och miljöminister Lena Ek 
tycker skatten är jättebra. Inför valet väger 

dock klimathotet lätt för alliansen.
Sverige har visat att det går, skrev Tho-

mas Sterner, professor i miljöekonomi och 
medförfattare till IPCC-rapporten, på DN 
Debatt (13/4). Den gröna skatteväxlingen är 
ett föredöme, men den måste fortsätta om 
klimatmålen ska nås.

I SveRIge haR regeringen nyligen antagit en 
infrastrukturplan för de kommande tolv 
åren. 522 miljarder kronor ska investeras, 
hälften går till nybyggen och underhåll av 
järnvägen, den andra hälften till vägar.

Det kan låta som en balanserad fördel-
ning, men satsningar på vägarna gör att 
biltrafiken kommer att öka med 34 procent 
fram till 2025. Det 
gör att planen ger 
ökade utsläpp, trots 
att Sverige åtagit sig 
att fortsätta minska 
dem. 

Det är inte en 
smart och framtids-
inriktad klimatpoli-
tik. 

Chefredaktör PeteR fRanKe peter.franke@vf.se 

”att temperatu-
ren kommer att 
stiga är ound-
vikligt. hur 
mycket avgörs 
av vad världen 
gör nu, skriver 
IPCC.”

Ingen kan anklaga FN:s klimatpanel IPCC för att

slarva med sitt uppdrag. Tusentals forskare har

ägnat flera år åt att skriva den senaste

rapporten, som presenterades i Berlin i helgen.

I fjol samlades en arbetsgrupp i Stockholm och

lade fram en första delrapport, som visar med

allra högsta grad av säkerhet att det är mänsklig

aktivitet som ligger bakom den globala

uppvärmningen.

En andra arbetsgrupp presenterade sina

slutsatser i Yokohama för två veckor sedan. I den

rapporten pekar forskarna på hur ekosystemen

rubbas och till och med förstörs när

temperaturen stiger.

I DEN TREDJE delrapporten tittar forskarna

framåt på vad som behöver göras för att

begränsa temperaturökningen till två grader fram

till år 2050. Att temperaturen kommer att stiga

är oundvikligt. Hur mycket avgörs av vad världen

gör nu, skriver IPCC. Det krävs starkare

styrmedel som påverkar den rika världens

konsumtionsmönster.

Det måste bli dyrt att släppa ut växthusgaser och

lönsamt att satsa på förnybar energi.

Till att börja med bör 3 000 miljarder kronor i

subventioner till fossila bränslen fasas ut.

KONSERVATIVA KR AFTER BRUKAR hävda att vi

inte har råd att stoppa klimathotet. Men den nya

FN-rapporten visar att kostnaderna är högst

överkomliga.

För att nå klimatmålen behöver tillväxten i

världsekonomin bara minska med 0,06

procentenheter om året. Det är ingen stor

uppoffring.

Till ungefär samma slutsats kom den brittiske ekonomen

Nicolas Stern i sin rapport 2006. Åtta år senare står

fortfarande beslutsfattarna och stampar, oförmögna att

ta de nödvändiga, ja livsviktiga besluten.

SÅ VAD VÄNTAR de på? Betänketiden är slut, alla fakta

är redan på bordet.

Den borgerliga alliansregeringen med Fredrik Reinfeldt i

spetsen gör inte mycket.

I stället väljer han att skrämmas med att de rödgröna

planerar en lastbilsskatt.

Men Centerpartiet föreslår själva höjd koldioxidskatt, och

miljöminister Lena Ek tycker skatten är jättebra. Inför
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valet väger dock klimathotet lätt för alliansen.

Sverige har visat att det går, skrev Thomas

Sterner, professor i miljöekonomi och

medförfattare till IPCC-rapporten, på DN Debatt

(13/4). Den gröna skatteväxlingen är ett

föredöme, men den måste fortsätta om

klimatmålen ska nås.

I SVERIGE HAR regeringen nyligen antagit en

infrastrukturplan för de kommande tolv åren. 522

miljarder kronor ska investeras, hälften går till

nybyggen och underhåll av järnvägen, den andra

hälften till vägar.

Det kan låta som en balanserad fördelning, men

satsningar på vägarna gör att biltrafiken kommer

att öka med 34 procent fram till 2025. Det gör

att planen ger ökade utsläpp, trots att Sverige

åtagit sig att fortsätta minska dem.

Det är inte en smart och framtidsinriktad klimatpolitik.

"Att temperaturen kommer att stiga är oundvikligt.

Hur mycket avgörs av vad världen gör nu, skriver IPCC."

Bildtext: Biltrafiken i Sverige kommer att öka med 34

procent fram till 2025, enligt regeringens trafikplan.

Satsningar på nya motorvägar är inte smart och

framtidsinriktad klimatpolitik.

© Värmlands Folkblad
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Det går trögt att växla spår
Göteborgs-Posten. Publicerat på webb 2014-04-14 19:17.

Tekniskt möjliga miljöåtgärder måste ses som

politiskt möjliga. Tågvisslan har ljudit från FN:s

klimatpanel (IPCC). Det ger anledning till såväl

hopp som panik. Snabbtåget måste avgå från

stationen inom kort.

Vi måste få minskningståget på rätt spår. Så lät

det i SVT:s intervjuer med ordföranden

Rachendra Pachuri respektive Ottmar Edenhofer,

som har varit ordförande för arbetet med den

tredje rapporten.

Att det brådskar har ju visserligen varit uppenbart

länge. Miljökonsekvensbeskrivningarna i denna

senaste delrapport avviker inte från de tidigare.

Men IPCC understryker än tydligare det som

egentligen borde ses som en självklarhet, att det

åtgärderna blir dyrare ju längre man väntar.

Man kan i detta sammanhang tolkas som en rad

olika aktörer, från den enskilde medborgaren till

stater i samverkan. Det är dock på det

internationella samfundets axlar som det tyngsta

ansvaret vilar. Förmår det klara sitt uppdra?

- Med tanke på att vi står inför en planetär

nödsituation får vi vara tacksamma för att allt

inte bröt samman, sade Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och en av rapportförfattarna.

Vad han syftade på var forskarnas svårigheter att

enas om formuleringar som kunde uppfattas som

känsliga, svårigheter som gjorde att

presentationen av delrapporten fick skjutas fram.

Sådana utdragna processer är förvisso inte

ovanliga i sådana här sammanhang. Å andra

sidan, om orden måste vägas på guldvåg i en

vetenskaplig rapport som främst skall vara ett

faktaunderlag för politiska beslut, vad kan då inte

hända när politikerna själva sätter sig vid

förhandlingsbordet?

Enligt miljöminister Lena Ek, nyss hemkommen

från Washington, har klimatfrågorna åter fått

högre dignitet inom Världsbanken,Internationella
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Valutafonden och finansvärlden. Att

miljöekonomerna i panelen lagt sig vinn om att

betona den samhällsekonomiska nyttan av klok

klimatpolitik är förstås av vikt för debatten i

allmänhet med också för kommande politiska

förhandlingar.

Samtidigt kan annan, mindre väntad och mer

akut, utveckling inom världspolitiken bidra till att

försämra det internationella

förhandlingsläget.Krig på europeisk mark kan

sätta spår även i förhandlingsviljan vad gäller

miljöavtal, precis som den världsekonomiska

krisen tidigare bidragit till sänkta miljöambitioner.

Forskarna har, i den tredje rapporten, varit tydliga

med vilka åtgärder som behövs:ekonomiska

styrmedel som för oss från det oönskade till det

önskade,från beroende av fossila bränslen till

förnyelsebar energi och mindre energiförbrukning.Hoppet

ligger i att detta inte enbart kostar. Länder som ligger i

framkant, förstår att uppmuntra satsningar på

klimatsmart teknik, exempelvis energieffektivt byggande,

kan snart sitta med ess på hand.

GP 15/4 -14
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Fores: IPCC-rapporten visar att aktiv politik minskar utsläppen
MyNewsdesk. Publicerat på webb 2014-04-14 14:10.

Pressmeddelande CEST

Forskningssammanställningen visar tydligt att

styrmedel för att minska utsläppen får effekt och

att ytterligare åtgärder brådskar,

det säger Fores Daniel Engström Stenson i en

kommentar till IPCC:s tredje rapport som

presenterades den 13 april.

IPCC har tidigare presenterat två rapporter som

visat att säkerheten kring att mänsklig aktivitet

påverkar klimatförändringarna och att

klimatförändringens effekter redan är här och

medför kostnader. I den tredje rapporten har

forskare sammanställt vad som behövs för att

minska utsläppen för att nå målet om att

begränsa den globala temperaturhöjningen till två

grader.

- Det här den mest politiska av rapporterna, den

visar på att politiska åtgärder, som

koldioxidskatter och utsläppshandel bidrar till

minskade utsläpp. Men den visar också att

nuvarande åtgärder inte är tillräckligt för att

minska utsläppen i tid. Istället har takten för de

globala utsläppen ökat under 2000-talet, säger

Daniel Engström Stenson som är ansvarig för

miljöprogrammet på tankesmedjan Fores.

I rapporten framhålls bland annat att de

utfästelser som världens länder gjort för 2020

inte är tillräckligt, men att det finns tid att fram

till 2050 minska utsläppen med de 40-70% som

behövs globalt för att hålla temperaturökningen

under två grader. Rapporten framhåller bland

annat vikten av internationell samordning,

ekonomiska styrmedel, att få ner utsläppen i

transportsektorn och att styra privata

investeringar bort från sådant som kräver

utvinning av fossila bränslen.

- Inom alla dessa områden driver Fores projekt. Vi

i civilsamhället måste arbeta ännu hårdare för att

bidra med genomförbara policyförslag. Men

framför allt är det upp till politiker att ta tillvara

på forskarnas budskap och genomföra kraftfulla

åtgärder, nationellt och internationellt, som minskar

utsläppen.

På onsdag kl 16-17:30 ordnar Fores tillsammans med

forskningsprogrammet Mistra Swecia och Mistra Indigo

ett seminarium där Thomas Sterner som är ende

svenske forskaren som varit med i slutarbetet med

rapporten deltar. Seminariet är fullbokat men journalister

kan anmäla sig till Daniel Engström Stenson.

Läs inbjudan här: http://fores.se/seminarie/ipcc-after-

work/

Kontakt.

Daniel Engström Stenson 0730 88 52 63

daniel.engstrom@fores.se

© MyNewsdesk
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Hoppfullt och mörkt i sista klimatrapporten
Riksdag & Departement. Publicerat på webb 2014-04-14 13:57. (Uppdaterad 2014-04-15 16:01)
Martina Frisk.

Med ett globalt klimatavtal och rätt styrmedel

finns fortfarande chans att hinna genom

dörrglipan som ännu är öppen mot

tvågradersmålet. Men görs inget kan jorden vara

fyra grader varmare vid århundradets slut.

(Uppdaterad: 2014-04-15 16:01)

Politikernas reaktioner

Miljöminister Lena Ek (C):

IPPC slår fast att ekonomisk tillväxt fortfarande är

den starkaste drivkraften bakom den globala

ökningen av koldioxidutsläpp. Slutsatsen från

panelen är att ekonomisk tillväxt måste

frikopplas från ökade utsläpp av koldioxid. Det

lyckades vi med i Sverige redan i början av 1990-

talet.

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson:

Det är oerhört allvarligt att alliansregeringen förra

veckan lade fram en vårbudget och en

infrastrukturplan helt utan klimatperspektiv.

Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson Jens

Holm:

För Sveriges del handlar det om huruvida vi ska

bygga tio nya extremt dyra kärnkraftsreaktorer

eller om vi ska satsa alla resurser på 100

procent förnybart och energieffektivisering.

I helgen kom FN:s klimatpanel IPCC med den

sista delen i sin vetenskapliga rapporttrilogi och

därmed också med ett allvarligt budskap till

världens beslutsfattare.

Den hoppfulla delen av budskapet är att målet

om att begränsa den globala uppvärmningen till

två grader fortfarande är inom räckhåll. Men då

krävs ett tydligt kliv åt sidan från det som brukar

kallas business as usual.

Några exempel är styrmedel för genomgripande

beteendeförändringar, investeringar och förnybar

teknik för att minska utsläppen av växthusgaser.

Dessa utsläpp måste ned med mellan 40 och 70
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procent till år 2050 för att tvågradersmålet ska

hållas. Och vid slutet av århundradet måste vi

ned till nära noll, är slutsatsen i rapporten som

fokuserar på möjliga åtgärder för att begränsa

uppvärmningen.

Internationellt samarbete för att minska

utsläppen globalt lyfts fram som centralt och

aktualiserar de kommande klimatförhandlingarna,

som ska ske i Peru i år och fortsätta i Paris nästa

år.

För att lyckas kan det även krävas att koldioxid

fångas in och lagras i marken, ett teknikområde

som i dag är i sin linda. Andra viktiga åtgärder

som nämns är energieffektivisering och att

bromsa avskogningen.

Den mer alarmerande delen av rapporten är vad

som händer om inga ytterligare klimatåtgärder

vidtas. Då kan vi nå upp till panelens högsta

scenarier som innebär att medeltemperaturen på

jorden ökar med 3,7 till 4,8 grader till år 2100.

Rapporten pekar också på att de växthusgaser

som släpps ut till följd av mänsklig aktivitet har

fortsatt att öka mellan 1970 och 2010, med

större utsläpp mot slutet av perioden. Tre

fjärdedelar av ökningen under de 40 åren

kommer från förbränning av fossila bränslen och

industriprocesser.

Enligt IPCC-rapporten är det främst ekonomisk

tillväxt och befolkningsökning som driver på

utsläppen från förbränning av fossila bränslen.

Mellan åren 2000 och 2010 sticker ekonomisk

tillväxt ut särskilt, menar forskarna. Under denna

period har utsläppen ökat snabbare än de tre

tidigare decennierna.

Ottmar Edenhofer, en av de tre ordförandena för

den tredje rapportens arbetsgrupp, pekar på att

det finns flera vägar mot en framtid inom

tvågradersmålet.

- Alla dessa vägar kräver stora investeringar. Att undvika

ytterligare förseningar i att minska utsläppen och att

använda en rad olika tekniker kan minska kostnaderna,

säger han.

Kostnadsberäkningar för att minska utsläppen varierar

dock stort i rapporten.

Lars Bärring, klimatforskare på SMHI och en av fyra

representanter för den svenska regeringen under

helgens möte i Berlin, sammanfattar slutdiskussionerna

som väldigt tuffa. Dock är han tydlig med att mötet inte

går att jämför med klimatförhandlingar i FN:s regi. Då är

det ett dokument som ska förhandlas fram. Nu var det, i

vanlig IPCC-ordning, en diskussion om hur den drygt 30-

sidiga sammanfattningen för beslutsfattare skulle

formuleras.

- Här finns ett vetenskapligt underlag och det förhandlas

inte, säger han.

Men språk är känsligt, och diskussionerna påminde

ändå om ett slags förhandling, påpekar han.

- Det som utan tvekan väckte diskussion var att nivån på

utsläppen är kopplade till inkomstläget i landet. Det är ju

politiskt känsligt, säger han men pekar på att grunden

var vetenskapliga studier som visade på detta.

Även Thomas Sterner, professor i miljöekonomi och en

av huvudförfattarna till rapporten, pekade i helgens DN

på stötestenar.

Som exempel tog han diskussionen om

utsläppsökningar beror på ekonomisk aktivitet eller

tillväxt. Utvecklingsländer ställde sig bakom det första

begreppet, som mer bottnar i ett historiskt ansvar,

medan de rika länderna hellre ville skriva tillväxt som tar

sikte på dagens snabbväxande ekonomier.

© Riksdag & Departement

Se webartikeln på http://ret.nu/NSd6LaD1
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Stort intresse för seminarium om IPCC-rapporter
IVL Svenska Miljöinstitutet. Publicerat på webb 2014-04-14 12:23.

Med anledning av FN:s senaste klimatrapport

arrangerar det IVL-ledda klimatpolitiska

forskningsprogrammet Mistra Indigo och dess

systerprogram Mistra Swecia en IPCC-after-work

med IPCC-författarna Thomas Sterner och Markku

Rummukainen.

Intresset är stort och seminariet fullbokat.

- Den senaste rapporten lyfter fram att vi faktiskt

har en chans att hejda klimatförändringarna med

åtgärder som minskar utsläppen. Det är goda

nyheter, men åtgärderna måste samordnas och

effektiviseras globalt, och där är vi inte än. Den

samhällsekonomiska styrmedelsforskningen som

bedrivs inom bland annat Mistra Indigo är helt

avgörande för att vi ska ha en chans att nå 2-

gradersmålet, säger Peringe Grennfelt,

programchef för Mistra Indigo.

Enligt den tredje och sista delrapporten som

handlar om åtgärder och styrmedel har vi bara

tio-femton år på oss att vända trenden, och det

kraftigt, om vi ska ha en chans att hejda

klimatförändringarna. På seminariet den 16 april

berättar Mistra Swecia-forskaren Markku

Rummukainen om hur stora klimatförändringarna

kan bli över tid, varför det berör oss och vilka de

viktigaste osäkerheterna är när det gäller

klimatscenarier. Thomas Sterner, som forskar i

Mistra Indigo, berättar om de mest kritiska

aspekterna i den senaste rapporten och vilka

styrmedel som har störst potential.

Även miljöjournalisten och redaktören för Ny

Teknik, Susanna Baltscheffsky, och den gröna

tankesmedjan Fores deltar i seminariet.

Mistra Indigo presenterar samtidigt sin årsrapport

för 2013 om bland annat pågående

styrmedelsforskning som utsläppshandel och

överlappande styrmedel. Helena Davidsson, 031-

7256273

© IVL Svenska Miljöinstitutet

Se webartikeln på http://ret.nu/ZoFhbFth
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12.30: Chatta med klimatexperterna
Sveriges Radio. Publicerat på webb 2014-04-14 11:02. (Uppdaterad 2014-04-11 16:00)

Dagens chatt om FN:s klimatpanels arbete och

senaste rapport som fokuserar på åtgärder för

att hålla tillbaka klimatförändringen väckte stort

engagemang. (Uppdaterad: 2014-04-11 16:00)

Lars Bärring, Sveriges representant i panelen,

och miljöekonomen Thomas Sterner som skrivit

en del av rapporten, svarade på frågorna. Läs

deras svar här:

Thomas Sterner: t

12:21, 14 April 2014

Moderator: Nu startar vi chatten! Välkommen att

ställa din fråga. / Charlotte Delaryd

12:29, 14 April 2014

Mats Kihl: Förhoppningsvis utan att jag uppfattas

som en förepråkare av diktatur vill jag fråga hur

demokrati kan förenas med minskade utsläpp. Är

inte en regering som förespråkar verksamma

ingrepp dömd att förlora makten vid nästa val?

För nog får väl ett parti som vill ha låga

bensninpriser fler röster än ett som vill rädda

mänskligheten, vår civilisation eller Europas

hamnstäder från att översvämmas?

Thomas Sterner: Jag vill nog försvara demokratin.

Hela Europa har höga bensinskatter och det har

fungerat bra

12:33, 14 April 2014

Charlotte Thege: Vilka finansiella intressen ligger

bakom rapporten?

Thomas Sterner: Jag tror i huvudsak att det är

värdens forskare och det vetensakpliga

samhället. inga finansiella intressen.

12:34, 14 April 2014

Jonas: 1. Halvering 2050? Har hastigheten med

vilken utsläppen ökar ens bromsats? 2.

Välståndet ökar dramatiskt o därmed

elenergiåtgång o dessutom ska transporter,

anläggning o livsmedelsproduktion avfossiliseras.

Var ska all denna energi tas ifrån. Vindsnurror?
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Atomkraftsnojan är ju global.

Thomas Sterner: Utsläppen ökar än så länge

fortare än tidigare. Det beror ju dock i stor

utsräckning på den väldiga tillväxten i en del

högre medelinkomstländer. I många OECD länder

inklusive sverige, minskar utsläppen. Vindrkaften

spelar en stor roll i exempelvis tyskland.

12:36, 14 April 2014

micke ekberg: Det är nog allvarligt att jordens

temp ökar men att samtidigt haven försuras hörs

sällan. i min värld med försurade sjöar i friskt

minne måste detta vara en av de stora

"klimateffekterna". Hur ser det ut för våra

världshav i framtiden?

Lars Bärring: Det är skillnad på sjöar och hav:

sjöar försuras genom surt regn (från svavel i

kol/olja). Hav försuras (i mindre grad, men lika

viktigt) genom att mer koldioxid tas upp och

bildar kolsyra (som ju är surt).

12:36, 14 April 2014

Christer Wallquist: Igår lyssnade jag på Rapport

19.30 - 20.00. Där sade någon utländsk

"expertt" att utsläppen måste nindras från att

"nå upp i atmosfären". Då frågar jag följande: 1.

Påverkar utsläppen klimatet mer om de når högt

upp i atmosfären än om de kan hållas kvar på låg

höjd? 2. Om detta är sant förklarar det varför så

mycket verkar ha hänt de senaste 25-50 åren.

Charterturism med flygresor fanns knappast före

1960. Utsläp-pen sker på hög höjd och är mycket

stora. Ransoneringsåtgärder?

Lars Bärring: Om utsläppen sker vid marknivå

eller högre upp i atmosfären har ingen betydelser

när det gäller koldioxid. Men för vissa andra

ämnen, främst svavel (solfatpartilkar) kan det

spela roll under några år eller så.

12:38, 14 April 2014

Charlotte Thege: Hur kan man påstå att

kärnkraften kan rädda klimatet när det bara är

reaktordriften som har lite utsläpp av koldioxid?

Förutom vid de ständiga översynen och

reparationerna av reaktorerna används ju stora

mängder fossila vid allt från uranbrytningen till

omhändertagandet av atomavfallet. Vilken vettig

människa som helst kan ju räkna ut att det ligger

mäktiga finansiella intressen bakom idén att använda

sig av kärnkraften för att minska växthusgaserna!

Thomas Sterner: Om kärnkraften inte hade egna stora

problem skulle det varit ett bra sätt att minska

koldioxidsutsläppen. Det där med utsläpp för att bygga

är inte ett bra argument - även vindkraftverk innebär

koldioxidsutsläpp när de byggs. Dock minskar ju

kärnkraften i betydelse och dras med en rad problem.

Det redovisas i rapporten.

12:38, 14 April 2014

Charlotte Thege: Förordar verkligen en majoritet i

klimatpanelen kärnkraft?

Lars Bärring: FNs klimatpanel förordar ingent särskilt

energislag. Däremot utvärderas och sammanställs den

vetenskapliga litteraturen som berör olika energislag och

-tekniker.

12:40, 14 April 2014

Lasse Karlsson: hej Thomas, tror du som jag att de

mäktiga kärnkraftintressena får luft under vingarna av

den här tämligen kärnkraftvänliga IPCC-rapporten?

Sveriges Television var till exempel raskt ute på nätet

med rubriken "Kärnkraft och naturgas kan lindra

klimatkrisen"

Thomas Sterner: IPCC Rapporten kan inte beskrivas som

särskilt kärnkraftsvänlig. Den redovisar att det fomms

problem med kärnkraft men det är ju i första hand en

klimatrapport...

12:40, 14 April 2014

Bo: Ett par frågor till Sterner - Hur ser du på

desinvestering från fossilindustrin som en metod att

påskynda omställningen till förnybar energi? Känner du

till några svenska institutioner som kan vara speciellt

lyhörda för denna typ av metoder?

Thomas Sterner: IPCC rapporten visar tydligt att om man

skall nå 2 graders målet (eller även 3 grader) krävs

kraftigt minskade investeringar i exempelvis utvinning av

fossila energikällor. Dessa kommer då bli mindre

löndsamma och mindre attraktiva som

investeringsobjekt. Det är nog huvudsaken.
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12:42, 14 April 2014

Charlotte Thege: Hur utföll röstningen?

Lars Bärring: Jag är inte riktigt säker på vad du

menar med "röstning". Arbetet i IPCC förs framåt

genom konsensus. Det räcker alltså i princip med

att ett land sätter sig emot något för att det ska

bli en blockering. Men det är just det som är det

poängen, alla länder står bakom dokumenten.

Sedan har det änt några gånger att ett eller flera

länder reserverat sig mot vissa avsnitt och fått

sådana reservationer tagna till protokollet.

12:43, 14 April 2014

Lasse Karlsson: I sin debattartikel i Dagens

Nyheter igår skrev Thomas att i Sverige har

utsläppen minskat medan BNP växt. Två frågor:

1: Det är väl inte alla forskare överens om -

beroende på om man t ex räknar med vår

importerade konsumtion? 2: Sägs det i IPPC-

rapporten att det går att förena ökad tillväxt med

minskade utsläpp?

Thomas Sterner: 1. Jo - om man räknar som vi

brukar med fossila utsläpp inom landet. Räknar

man innehållet i importerade varor blir det mycket

mer komplicerat - jag vet inte hur det utfaller för

Sverige. 2. Man kan förena minskade utsläpp

med fortsatt tillväxt (kanske inte ökad tillväxt)

12:45, 14 April 2014

Gunnar: Är man säker på att dagens

klimatförändring är ovanlig, onaturlig och utan

motstycke

Lars Bärring: Ja. För att vara precis så var det en

fråga som Arbetsgrupp I ägnade stor

uppmärksamhet åt. Slutsatsen, som

presenterades i Stockholm i höstas var, för att

vara exakt: Människans påverkan på

klimatsystemet är tydlig.Påverkan är uppenbar

utifrån stigande halter av växthusgaser i

atmosfären,positiv strålningsdrivning, observerad

uppvärmning samt via förståelsen av

klimatsystemet Detta uttalade man sig med 95%

säkerhet, vilket är så bra det kan bli givet det

komplicerade systemet.

12:47, 14 April 2014

Lars Cornell: Mycket av klimat- och energipolitiken

baseras på djup okunnighet. Tysklands 'Energiewende'

som blivit ett dyrt totalfjasko är ett tydligt bevis på det.

Människor kan inte försvara sig mot och genomskåda

den politiska propagandan som sänds i SVT och

Vetenskapens Värld och deras journalister med till

kanske 70% gröna sympatier. De med allsidig kunskap

och som är kritiska till 'klimathysterin' tillåts inte komma

till tals i SVT och VV. Det är mot SVTs avtal med staten.

Hur skall man kunna får ändring på det?

Thomas Sterner: Mitt intryck är att Energiewende varit i

det stora hela mycket framgångsrikt. Man har ersatt en

stor mängd kärn och en del fossil kraft med förnybar

energi. Kostnaderna för sol energi har fallit mycket fort.

Vi skall vara tacksamma att Tyskland tagit denna

kostnad åt oss.

12:47, 14 April 2014

Lena Krantz: Hej! Det verkar råda en viss förvirring (i

media o sociala media) ang vad den senaste rapporten

(WGIII) skriver om kärnkraft. Kan någon av er reda ut

detta?

Thomas Sterner: Kärnkraften står för en viktig men

sjunkande andel av elproduktionen och skulle, om den

kan lösa sina egna säkerhets och avfalls problem, bidra

till omställningen från fossila bränslen.

12:49, 14 April 2014

Charlotte Thege: Hur kan någon förorda fortsatt tillväxt?

Som redan har gått för långt och antagligen förstört

chanserna för fortsatt liv redan på planeten.

Thomas Sterner: Fattiga människor i fattiga länder

behöver hus. mat, kläder, sjukvårt, rent vatten mm.

Detta är tillväxt och det är en form av tillväxt som vi

måste lösa utan att göra avkall på att samtidigt minska

utsläppen av koldioxid.

12:51, 14 April 2014

Paul Rimmerfors: Thomas, om kärnkraften ska ingå

bland klimatinsatserna, vilka ekonomiska intressen

ligger bakom de enorma kostnaderna. Kände

paneldeltagarna inte till att kärnkraften släpper ut mest

koldioxid efter kolet bland energikällorna?

Livscykelperspektivet är ju det enda rättvisande sättet
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att utgå från! Hans Blix förordar ju att u-länderna

ska hjälpas till kärnkraftsberoende. Vad är din

åsikt nuförtiden?

Thomas Sterner: Min åsikt personligen är att

kärnkraften inte ens kan konkurrera ekonomiskt

med förnybar energi. den har dessutom stora

risker och olägenheter ur miljöperspektiv - fast på

ett annat sätt än fossil energi. Jag tror att

lösningen är förnybar energi.

12:52, 14 April 2014

Gunnar: Är vi säkra på att den globala

uppvärmningen i huvudsak beror på människans

utsläppp av CO2?

Lars Bärring: Ja, så säkra som vi kan bli som

forskare: 1. CO2 ÄR en växthusgas. 2. Den

ökning av CO2 vi nu ser saknar motstycke så

långt mätningar (inkl. paleoklimatologiska från

iskärnor ca 800 tusen år bakåt). 3. Den

temperaturökning vi nu ser kan med känd

vetenskap bara förklaras av ökningen av CO2.

Alla alternativa förklaringar som hittills framlagt

har noga undersökts och befunnits inte hålla

måttet.

12:54, 14 April 2014

Bo L: På vilket sätt hade jordens temperatur

förändrats de senaste 100 åren om människan

inte hade bränt fossila bränslen? Hade den

sjunkit, stigit eller hållit sig på en någorlunda

konstant nivå?

Lars Bärring: Någorlunda samma nivå. Framför

allt är det T-ökningen sedan ca 1950/60-talet

som inte kan förklaras på annat sätt än med

männinskans utsläpp av CO2

12:55, 14 April 2014

George Bolcsfoldi: Enligt professor Kjell Aleklett

kommer det att bli ransonering av diesel mellan

2017 och 2023 i Europa. Det råder en ganska

utbredd uppfattning att det finns ett direkt

samband mellan tillväxt och tillgång till billig

energi. Därför kommer oljebristen att automatiskt

leda till en minskad CO2 utsläpp relativt snart.

Thomas Sterner: TYVÄR talar det mesta för Aleklett har

helt fel. Det vore bra om fossail bränslen tog slut. Då

skulle vi inte behöva oroa oss för klimatfrågan. Om de

tog slut skulle prismekanismen automatiskt se till att vi

fick effektivisering och nya energiköllor (gärna förnybara)

- alltså precis det vi försöker få till inom klimatpolitiken.

Fast om det var brist på fossila bränslen skulle det inte

krävas lika mycket politiska beslut - marknaden skulle ju

lösa problemen åt oss. Skillnaden är att fossila resurser

har en ägare. det har inte atmosfärens koldioxidshalt.

12:55, 14 April 2014

Torgny Ekengard: Medan extrem fattigdom i övriga

världen minskade från 1,7 till 0.9 miljarder ökade

företeelsen i Afrika från 0,2 till 0,4 1981-2010 -

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/index.htm?1.

Det beror till stor del på en afrikansk jordbrukspolitik,

som "bled the sector dry", "Awakening the sleeping

giant" och har resulterat i ett förfärligt utgångsläge -

"Africa is spending 40-50 billion US$ annually on

imports of agricultural products, and in doing so losing

huge opportunities, not just in foreign exchange but

most importantly in terms of lost jobs. The situation is

further aggravated by the fact that Africa is the most

vulnerable continent to climate change and climate

variability.", AUs jordbrukskommissionär. Vad säger IPCC

om världens livsmedelsförsörjning?

Lars Bärring: Arbetsgrupp III har en omfattande

diskussion kring jord-/skogs-bruk och markanvändning.

Livsmedelsförsörjning tas självklart upp i detta

sammanhang, men är inte direkt en fråga för IPCC.

13:00, 14 April 2014

Jonas: Tyska vindsnurror är subventionerade på ett sätt

att de är omöjliga överallt utom som garnityr i de allra

rikaste länderna. Hur skulle de rimligen kunna vara ett

alt nån annanstans??

Thomas Sterner: Fossil förbrukning är ofta också

subventionerad. Kärnkraft är subventionerad (se senaste

beslutet i England). En mycket positiv sak med

subventionering av solceller är att det tycks permanent

sänka kostnaderna på ett sätt som kommer gynna alla i

framtriden.

13:00, 14 April 2014
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Jörgen Rapp: Vad finns det för styrmedel om man

vill styra över tro från väg till järnväg?

Landsvägstransporter kommer ju att bli allt

billigare samtidigt som de är väldigt smutsiga.

Thomas Sterner: Bränsleskatter.

13:01, 14 April 2014

job sell: Hur ska vi komma vidare med

motsättningen mellan låg-

/medelinkomstländernas visavi

höginkomstländers svårighet att komma överens

om vem som skapar problemen. Är det inte

uppenbart att höginkomstländerna har drivit/är

ansvariga för var vi är idag, men att nu ett antal

länder som kina och Indiens utsläpp ökar

drastiskt. Hur hittar vi en fruktbar väg framåt?

Thomas Sterner: Jo Höginkomstländerna har

stort ansvar men det delas nu i ökande grad av

snabbväxande länder som Kina. Vi måste ha en

dialog och förhandla.

13:02, 14 April 2014

Rolf Lindahl: I förhållande till tidigare rapporter

konstaterar IPCC nu, vad jag förstår, ytterligare

ett antal risker med kärnkraften, så som financial

and regulatory risks. Man konstaterar också en

stadig nedgång i förhållande till total

elanvändning. Kan man dra slutsatsen att IPCC

antar att kärnkraften kan komma att spela en

mindre roll i kampen för att rädda klimatet

framöver än man har gjort tidigare, och i så fall

varför?

Thomas Sterner: Ja man konstaterar att det har

varit en rad problem men man avskriver inte

kärnkraften helt för framtiden. Rapporten

försöker vara så neutral och faktabaserad som

möjligt.

13:03, 14 April 2014

Lars Skans: Som Fysiker och Programmerare är

det första jag gjort efter produktion av modell att

se om den kan verifiera klimatet som varit.

Sålunda ställ klockan på årtalet 1800 och kör

modellen, klarar den att visa klimatet 200 år

framåt är allt OK! Nu fortsätter man med att

ställa klockan på år 1000, klarar den medeltida

uppvärmningen och lilla istiden är det ju ännu bättre!

Ställ nu klockan på minus 100 tusen år, då bör

modellen klara senaste istiden och uppvärmningen

därefter! Är det så att modellerna inte klarar dessa stora

tunga variationer så är modellerna så gott som

värdelösa, kommentar överflödig. Fråga: Klarar

modellerna att visa klimatet som det varit den senaste

årmiljonen? En bra modell bör innehålla ett variabelt

tidssteg (100 sek, 10^3 sek,, 10^18sek)

Lars Bärring: Du tar upp flera saker: "1800": omfattande

modellkörningar har gjorts från 1850 framt till nu. Detta

är en grundbult i arbetet att dessa blir rimligt

korrekta."1000" ja det har också gjorts (men inte så

många). "100 tusen år" ja äve ndet i forskningssyfte --

men utvärderingsdata är inte så bra. Flera av modellerna

körs också för väder/klimat på andra planeter (Venus,

Mars, Jupiter Så denna typ av utvärderingar och

kontroller görs verkligen!

13:05, 14 April 2014

Magnus: Miljöminister Lena Ek säger att "slutsatsen

från panelen [FN's klimatpanel] är att ekonomisk tillväxt

måste frikopplas från ökade utsläpp av koldioxid. Det

lyckades vi med i Sverige redan i början av 1990-talet."

Vad jag har förstått har vi, i motsats till vad

miljöministern säger, inte lyckats med denna frikoppling.

Men tror ni att det verkligen går att frikoppla den

ekonomiska tillväxten från utsläppen? Hur skulle det gå

till i såna fall? Och tror ni att det går att frikoppla den

ekonomiska tillväxten från ökad miljöbelastning generellt

(ökat naturresursuttag, ökad markanvändning etc)?

Thomas Sterner: Rent logiskt går det givetvis. Allt beror

ju på vilka sektorer som växer. Om det är kultur och

service sektorerna så har det liten miljöbelastning. Är

det transporter så är den mycket större. Men

sektorfördelningen beror också på priser. Det behövs ett

höbre pris på koldioxid mm för att styra tillväxten.

13:05, 14 April 2014

Lasse Karlsson: hej Thomas, tror du som jag att de

mäktiga kärnkraftintressena får luft under vingarna av

den här tämligen kärnkraftvänliga IPCC-rapporten?

Sveriges Television var till exempel raskt ute på nätet

med rubriken "Kärnkraft och naturgas kan lindra

klimatkrisen"
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Thomas Sterner: Det kan väl hända att de får litet

luft - men läs nog vad som skrivs i rapporten. Där

står att kärnkraften har problem och minskar

kraftigt även innan Fukushima.

13:07, 14 April 2014

Bo L: En följdfråga: Hur långt fram i tiden hade

temperaturen hållit någorlunda samma nivå som

för 100 år sedan, om människan inte eldat

fossila bränslen?

Lars Bärring: Svårt att säga, storskaligt menar

många att vi "befinner oss mellan två istider",

men då pratar vi om tidsskalan många tusen år

(så uppvärmningen är ingen bra "motverkan").

13:07, 14 April 2014

Gunnar: Hej, Vi har haft en kraftig global

uppvärmning de sista 150 åren ca. Är man säker

på att den ligger utanför den naturliga variation

som alltid förekommer här på planeten Tellus?

Lars Bärring: Väsentligen kan uppvärmningen de

senaste 50-60 åten inte förklaras på annat sätt.

Innan dessa är det mer en blandning av naturlig

variation och mänsklig påverkan.

13:09, 14 April 2014

Anders: Hej! Sammanfattningen är föredömligt

tydlig med att inkludera alla verktyg för att

minska utsläppen, vilket är jättebra. Dock blir jag

lite orolig över hur styckena om förnybart och

kärnkraft blivit så politiserade? I det tidigare

nämns i bästa fall de högst reella

begränsningarna vad gäller ekonomi, acceptans

och fysiska begränsningar som areal och utsläpp

(bioenergi) eller intermittens (vind/sol). I det

senare beskrivs kärnkraftens välkända och

hanterade svårigheter med mycket hårdare ord

som "barriärer" och risker, samt sätts i en helt

annan proportion till sin faktiska påverkan. T.ex.

nämns uranbrytning som ärligt får sägas vara en

helt obefintlig fråga jämfört med t.ex. arealerna

som krävs även för "limited bioenergy". Jag tror

säkert texten som den ser ut gläder en tysk

"Energiwende"-politiker, men är den rimlig om

man verkligen vill minska utsläppen så drastiskt

som krävs, vilket kräver alla verktyg, förnybart,

kärnkraft, och CCS om det någonsin blir av?

Thomas Sterner: Jag tycker nog texten är ganska

balanserad men frågan är inte lätt. Begränsningarna när

det gäller areal mm är ju betydligt lindrigare för vind och

sol än för biobränsle.

13:09, 14 April 2014

Staffan Wiman: Detta har jag undrat över länge och gör

mig ganska pessimistisk: Man verkar hela tiden utgå

från att de fossila bränslena är något som vi motvilligt

plockar upp eftersom vi inte har något bättre. Men då

glömmer man att de fossila tillgångarna representerar

enorma värden för deras ägare och som dessa inte

frivilligt kommer att avstå från att utnyttja. När vi sparar

energi och forskar fram alternativa energikällor ökar det

visserligen utbudet av energi, håller nere priset på olja

och kol och gör att de räcker längre, men utvinningen av

de fossila tillgångarna minskar inte och därmed heller

inte klimatpåverkan. För att minska klimatpåverkan

måste vi tvinga ägarna till fossiltillgångarna att minska

sin utvinning. Hur gör man det när ägarna är mäktiga

stater som Kina, Ryssland, USA och länder vars ekonomi

står och faller med oljeexporten såsom Saudiarabien

eller Norge? Mission impossible!!

Thomas Sterner: Detta är en mycket väsentlig och svår

fråga. Verklig politik bestäms inte (bara) av vad som vore

"bäst" i neutral objektiv mening utan av ekonomiska

intressen. Låt mig bara tillägga att ett enda land pratade

ungefär en tredjedel av tiden - bland ett hundra tal

delegater: Saudiarabien.

13:12, 14 April 2014

Humanisten: Sätt samhällsvetenskap på den ekologiska

dagordning. Rapport jag skrivet en gång. Varför är

klimatforskningen utan samhällsvetenskap och

humaniora? Jag ställde frågan redan 1992, Fr 1982- 90

talet var detta sveriges viktigaste bidrag. Sen tystades

allt ner. Ett helt forskningsråd försvann strax efter. Helt

snett. Nu hör jag att inget hänt på 20 år. Det kanske är

dags att damma av och koppla på detta nu? OECD, IEA,

senare också i ett EU initiativ. Det finns mycket att

publicera om svensk samhällsplanering. Räknar inte

med någon annan än mig själv längre. Tom

fondpengarna för forskning nobbar samhällsplaneringen

och lämnar detta till teknikerna. När forskare kastas ur

FoU-programmen, hela områden läggs ner inom det som
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vi alla prioriterar som viktia frågor, vems ansvar

är det då? Jag har arbetat många år på

forskningsråd och jag är förfärad.

Lars Bärring: I den senaste rapporten, från

Arbetsgrupp III (Berlin i söndags) så finns ett

avsnitt som i varje fall jag menar tar upp just

precis de humanisktiska aspekterna. Det handlar

om att de beslut som krävs kar betydande etiska,

"moraliska", värderingsberoende dimensioner

som behöver vägas in.

13:12, 14 April 2014

Humanisten: Vlken sektor ska växa och vem

bestämmer det? Det är vad samhällsplaneringen

sysslar med. Var finns den nu?

Thomas Sterner: Ur klimat synpunkt är det

mycket viktigt vilka sektorer som växer och vilken

teknologi som används. Helst skall det dock inte

"bestämmas" av någon central instans. Särskilt

inte om man är "humanist". Bättre att samhället

sätter uppregler och vilkor (som

koldioxidsgränser eller skatter). Sen får vi se om

det blir bärplockning eller dataspel som växer

mest.

13:14, 14 April 2014

Carl Harrysson: När kommer den snabba

temperaturökningen att påbörjas? Som nu har

medeltemperaturen stått still i 17 år. Och sedan

1850 har den bara gått upp 0,75 grader. Varför

anses klimatet vara perfekt just nu?

Lars Bärring: 17 år blir det bara om man räknar

in ett extremet El Niño-år. Jag kan gärna hålla

med om 5-10 (kanske 12-13) år. Och detta ligger

helt inom vad som hör till naturlig variabilitet

13:15, 14 April 2014

David: Vattenfall och Elforsk lägger 6.2 Miljoner i

forskning på småskaliga kärnkraft. Är vi inne i ett

paradigmskifte inom småskalig grön

energiproduktion?

www.energiminister.se/svensk-och-finsk-forskning

Thomas Sterner: Jag vet inte något om detta men

6 Mkr är som tur ärl inte ett stort

forskningsprogram. Jag har själv svårt att se att

man i Sverige skulle tillåta lokala kärnkraftverk hur som

helst.

13:17, 14 April 2014

Charlotte Thege: Som sagt hur många kvinnor finns i

panelen??

Lars Bärring: "Panelen" som du skriver är de nationella

delegationerna och det är en ganska (nåja) god

blandning. I siffror vet jag inte, men övervägande män,

dock alls inte total övervikt (enlig vad mitt synminne

säger mig (svenska delegationen råkade vara exakt

50/50).

13:17, 14 April 2014

Moderator: Hej, chatten börjar närma sig sitt slut. Tack

för alla frågor.

13:19, 14 April 2014

Lasse: Hur fungerar mäktiga lobbyintressen under hela

den process som leder fram till en sådan här. Jag har till

exempel svårt att tänka mig att kärnkraftlobbyn nöjer sig

med att bara sitta still och titta på

Lars Bärring: Det finns två svar på denna fråga: 1: De

kanske försöker, men eftersom det är den existerande

vetenskapliga litteraturen som sammanställs och

utvärderas, så inte särskilt mycket alls. 2. Inom vissa

sektorer/intesseområden(/osv) finns det kanske mer

resursser och möjlighet att beriva forskning och få fram

forskningsresultat. Här spelar författar-gruppernas

integritet en viktig roll.

13:21, 14 April 2014

Torgny Ekengard: Hur går det med världens

livsmedelsförsörjning?

Thomas Sterner: En stor fråga. Först får man väl säga

att klimatförändringarna är det största hotet och en

viktig orsak till att hedja de fossila utsläppen. Sen får

man se till att inte biobränslen konkurerar ut

matproduktion!

13:22, 14 April 2014

Moderator: Chatten är nu slut. Vi tackar Thomas Sterner

och Lars Bärring för deras medverkan. /Charlotte

Delaryd, SR Vetenskap

13:23, 14 April 2014
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Gunnar: De sista 15 åren har mänskligheten

bränt fossila energikällor och släppt ut CO2 i en

aldrig förr skådad omfattning, varför har den

globala uppvärmningen tagit en paus i ca 15år?

Lars Bärring: Det finns en fördröjning i systemet

som varierar på olika tidsskalor, vilket

kombinerart med den naturliga variabiliteten ger

just denna typ av tillfälliga avsteg från en enkel

och tydlig samvariation år från år.

13:24, 14 April 2014

Sigge: Hej, min fråga gäller vad som egentligen

händer i diskussionen om kolsänkor. Medan CCS

(Carbon capture and storage) tycks tycks komma

in mer och mer i diskussionen utan att ha

uppnått något, så tycks den redan stora (och

med all sannolikhet antropogena) sänkan över

det norra halvklotet (ibland kallad "the missing

carbon sink") att öka och nästan omfatta en

tredjedel av all emitterad CO2. Är det ingen som

kommit på idén att denna sänka är och kan bli

ytterligare aktivt stimulerad? Har det överhuvud taget

diskuterats?

Lars Bärring: En del av denna som dom du kallar

"missing sink" är inte längre särskilt "missing" otan

betydligt bättre beskriven nu än när begreppet myntades

för sisådär 20 år sedan. Mycket handlar om de terrestra

ekosystemen (alltså på land) -- alltså markanvändning

mm, vilket ingår i begreppet BECCS (koldioxidlagring från

biomassa), vilket diskuteras i rapporten från arbetsgrupp

III.

13:28, 14 April 2014

© Sveriges Radio

Se webartikeln på http://ret.nu/bgb1Q1Na
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FN säger att klimatet kan räddas
8 sidor. Publicerat på webb 2014-04-14 10:56.

Jorden blir varmare och varmare, säger forskarna.

Det beror bland annat på att människor släpper

ut koldioxid från bilar, fabriker och jordbruk. Men

det går att hindra att jorden bara blir varmare.

Det skriver Förenta Nationernas experter i en ny

rapport om klimatet.

Experterna vill att alla länder kommer överens om

att jorden bara får bli två grader varmare. Då

måste utsläppen av farliga gaser minska med

hälften fram till år 2050.

- Det är svårt men inte omöjligt. EU och Sverige

har redan minskat sina utsläpp mycket, säger

den svenska forskaren Thomas Sterner som har

skrivit i rapporten.

Länderna måste också spara mer på el och

använda mer miljövänlig el. Det är också viktigt

att inte hugga ner så mycket skog. Vi behöver i

stället plantera mer skog, säger FN.

När jorden blir varmare blir det svårare för

människor i många länder. Det blir svårt att odla

och fler översvämningar.

8 SIDOR/TT

Lär också:

Utsläppen av koldioxid måste minska

© 8 sidor

Se webartikeln på http://ret.nu/Svey5COP
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Chatt 12.30: Ställ din fråga till klimatexperterna
Sveriges Radio Vetenskapsradion. Publicerat på webb 2014-04-14 10:52. (Uppdaterad 2014-04-15 12:55)

Dagens chatt om FN:s klimatpanels arbete och

senaste rapport som fokuserar på åtgärder för

att hålla tillbaka klimatförändringen väckte stort

engagemang. (Uppdaterad: 2014-04-15 12:55)

Lars Bärring, Sveriges representant i panelen,

och miljöekonomen Thomas Sterner som skrivit

en del av rapporten, svarade på frågorna. Läs

deras svar här:

Nyckelord

Dela

© Sveriges Radio Vetenskapsradion

Se webartikeln på http://ret.nu/AX914GV5
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Nu måste verkstaden komma igång
Blekinge Läns Tidning. Publicerat på webb 2014-04-14 07:57.
Annacarin Leufstedt.

KRÖNIKA Annacarin Leufstedt Om vi gör något de

närmaste tio femton åren, så kanske. Förutsatt

att vi börjar omedelbart. Det kommer att kosta,

men det blir inte billigare om vi väntar.

Vi måste med verkligt allvar och på allvar börja

minska utsläppen av växthusgaser.

Tajmingen kunde onekligen varit bättre, för FN:s

klimatpanel. Även om det inte är fred och frihet i

resten av världen har även Ryssland, och

återigen, blivit ett av världsproblemen. Med ett

utsatt Ukraina så pass nära oss att det känns

som alldeles intill. Men det är ju inte heller så att

världen skulle vara helt utan andra jätteproblem

att ta itu med. Där ingen kommer undan, även

om världens länder vill göra olika. Utsläppen

måste minska rejält, mellan 40 och 70 procent.

För att detta över huvud taget ska börja hända

krävs att alla länder ingår internationella avtal

som förpliktigar alla länder att införa samma

åtgärder. Om detta är nu världens experter i FN:s

klimatpanel helt överens. Det som politiken nu

och utan tvekan måste börja göra på allvar är att

avskaffa subventionerna för fossila bränslen,

införa skatt på koldioxid eller möjligen

utsläppsrätter förutsatt att dom ger rätt resultat,

och ge förnybar energi så bra villkor att den

verkligen kan utvecklas. Detta är nu världens

experter i klimatpanelen också helt överens om.

För om vi fortsätter som nu fram till 2030 är det

mycket osannolikt att vi sedan skulle kunna

vända skutan och klara oss under två graders

uppvärmning. För att citera Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och en av huvudförfattarna till FN:s

klimatrapport. Det är inte klimatpanelens

uppdrag att lösa klimatfrågorna. Verkstaden är

politikens ansvar. Vilket hittills varit detsamma

som konflikter och urvattnade

överenskommelser, och trots alla påkostade

klimatmöten. Även klimatpanelen har genom åren

haft en släng av samma motstånd. Men denna

gång är världens experter helt överens. Så nu är
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den utvägen stängd. Politiken kan inte längre

skylla förhalningar och konfliktytor på att också

expertisen är oenig. När världens samlade

expertis säger att det fortfarande är möjligt men

bara om världen agerar snabbt, måste världen

göra det. Det finns bara en sorts lösning, och

den stavas politiska beslut. Vi klarar ingenting

om vi inte klarar klimatet.

Caption

© Blekinge Läns Tidning

Se webartikeln på http://ret.nu/ew9C9Zef
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FN:S KLIMATRAPPORT
City Malmö. Publicerat i print 2014-04-14. Sektion: Sverige/Världen.
Sida: 17.
Del: 1.

Sverige/Världen    17
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    NYHETER I KORTHET

CITATET

FN:S KLIMATRAPPORT
”Det är en halvering på 36 år. Det 
låter inte omöjligt.”
THOMAS STERNER, PROFESSOR I MILJÖEKONOMI VID GÖTE-
BORGS UNIVERSITET, TILL TT. STERNER ÄR MEDFÖRFATTARE 
TILL FN-RAPPORTEN OM MILJÖHOTET SOM PUBLICERADES 
IGÅR. HAN ÄR ÖVERTYGAD OM ATT DET ÄR MÖJLIGT ATT FÖR-
HINDRA ATT TEMPERATURÖKNINGEN PÅ JORDEN ÖVERSTIGER 
TVÅ GRADER CELSIUS TILL 2050.

n En fiskare i Nor-
ge gjorde i veckan 
en något udda upp-
täckt i en nyfångad 
torsk, skriver Ådna-
dels avis. När han 
sprättade upp tor-
sken låg där, utöver 
några sillar, en dildo  
i sexkilosfiskens 
magsäck.  

NORRMAN FÅNGADE 
DILDOSLUKARE

CHILE. Minst sexton per-
soner har dödats i en 
omfattande brand vid 
staden Valparaiso  
i Chile, skriver AFP.

Branden  startade i ett 
skogsparti nära staden  
i lördags och det är ännu 
oklart vad det är som star-
tat den, 

500 hem förstördes  
i branden och över 10 000 
människor har evakuerats. 

– Detta är den värsta 
katastrofen Valparaiso nå-

gonsin har drabbats av, sa 
regionens administrative 
tjänsteman Ricardo Bravo, 
skriver AFP. 

Valparaiso sträcker sig 
över fyrtio kullar vilket 
har försvårat vilket har 
gjort det svårt för rädd-
ningsmanskapet att ta sig 
fram. Igår fortsatte arbe-
tet för att hindra branden 
från att sprida sig  och nå 
stadens historiska kvarter 
som finns med på FN-or-
ganet Unescos världsarvs-
lista. CITY

Minst sexton personer 
döda i storbrand i Chile

MH370

Svarta lådan 
kan ha dött
Efter de fyra signaler som 
snappades upp från botten 
på Indiska Oceanen förra 
veckan har det varit tyst. 
Nu befaras att batterier-
na i svarta lådan i det för-
svunna flyget MH370 kan 
ha tagit slut, skriver AP.  

DANMARK

It’s ål over – 
havsålen död
Den massiva havsålen som 
fångades i Öresund förra 
veckan har avlivats. Ålen 
skadades när den fångades 
och Øresundsakvariet var 
till sist tvunget att ta det 
svåra beslutet. Ålen kom-
mer att konserveras. 

51,1
… procent är 
stödet för de röd-
gröna i ny opini-
onsmätning från 
Sifo som publi-
cerats i Svenska 
Dagbladet och 
Göteborgsposten. 
Stödet för Allian-
sen är 38,6 pro-
cent. Både C och 
Kd hamnar under 
riksdagsspärren  
i mätningen. CITY

… civila har dö-
dats i tre olika at-
tacker i nordöstra 
Nigeria sedan  
i mitten på förra 
veckan, uppger 
myndigheterna  
i regionen för 
BBC. Islamist-
gruppen Boko 
Haram tros ligga 
bakom attack-
erna. 
  CITY
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n 10 000 har evakuerats från sina hem.  FOTO: TT

Ukraina: Armén 
kommer sättas in  
n Flera uppges ha dödats på båda sidorna
UKRAINA. Ukraina tänker 
sätta in armén mot  
separatiserna i öst. Det 
uppger president  
Oleksandr Turtjynov, 
skriver Reuters.    

I helgen stormades en po-
lisstation i Slovjansk av pro-
ryska separatister vilket 
ledde till att myndigheter-
na inledde en ”antiterrorist-
operation” i de östra delarna 
av landet igår.

Den operationen uppges 
ha lett till flera dödsfall, på 
båda sidorna. Det är dock 

något oklart hur många som 
dödades. Chefen för Ukrai-
nas antiterrorenhet uppges 
finnas bland offren, skriver 
Reuters.

”Fullskalig operation”
Efter gårdagens samman-
drabbningar meddela-
de Ukrainas president Ol-
eksandr Turtjynov att man 
nu planerar en ”fullskalig 
antiterroristoperation” som 
involverar den ukrainska 
armén. 

Separatisterna har också 
getts en tidsfrist till idag att 

lägga ner sina vapen, skri-
ver Reuters.

Beskyller Ryssland
Ukraina har vid upprepa-
de tillfällen beskyllt Ryss-
land för att ligga bakom 
orolighterna i de östra de-
larna av landet. Farhågan är 
att Ryssland kan komma att 
försöka upprepa situatio-
nen på Krim.

Ryssland har nekat till de 
anklagelserna. Igår kallade 
Rysslands utrikesdepart e-
ment den ukrainska reger-
ingens beslut att sätta in ar-

mén mot separatisterna för 
”brottsligt”, skriver Reuters.

Ryssland vill också att 
en diskussion kring den 
ukrainska krisen ska sättas 
upp omedelbart på FN:s sä-
kerhetsråds agenda.

Oroligheterna i de östra 
delarna av Ukraina börja-
de förra helgen när aktivit-
ster ockuperade myndig-
hetsbyggnader i Donetsk,  
Charkiv och Lugansk. De 
proryska aktivisterna har 
krävt en folkomröstning, 
likt den som hölls på Krim-
halvön. PETER ZUPANOVIC

    NYHETER I KORTHET

SVERIGE

Två gripna för dråp i Jönköping
En kvinna hittades i helgen död i en 
lägenhet i Jönköping. Två män har 
gripits misstänkta för dråp, skriver 
Aftonbladet. CITY

IRAK

Självmordsbombare dödade sju
Sju poliser dödades när en själv-
mordsbombare utlöste en bomb 
vid en vägkontroll  i norra Irak igår, 
skriver AFP.  CITY

MEXIKO

Minst 36 döda i svår busskrasch
Minst 36 människor dödades och 
fyra skadades i en bussolycka i Mex-
iko, skriver AFP.  Bussen krockade 
med en lastbil och fattade eld.  CITY

AFGHANISTAN

Abdullah tar 
täten i valet
Förre utrikesministern Ab-
dullah Abdullah har tagit 
ledningen i det afghanska 
presidentvalet efter att de 
första officella delresul taten 
presenterades, skriver Reu-
ters. 

Abdullah leder med 41,9 
procent av rösterna. Tvåan, 
Ashraf Ghani, står på 37,6 
procent.

Mycket återstår dock då 
endast tio procent av rös-
terna har räknats. Slut-
resultatet väntas den 14 maj. 

n En prorysk separatist vid 
den ockuperade polisstatio-
nen i Slovjansk igår.  FOTO: TT

POPULÄR POSANDE PÅVE
n Påskfirandet har startat. Igår deltog tusentals 
människor i Palmsöndags mässan på Peters platsen 
i Rom. Efter mässan tog den populäre påven  
Franciskus en sväng i sin påvebil för att hälsa på 
allmänheten och ställde upp på en och annan selfie 
längs vägen.  FOTO: TT

Tjänstgörande redaktör: Peter Zupanovic | redaktionen@city.se | 040-28 24 30

CITATET

"Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt. " THOMAS STERNER, PROFESSOR I

MILJÖEKONOMI VID GÖTEBORGS UNIVERSITET,

TILL TT. STERNER ÄR MEDFÖRFATTARE TILL FN-

RAPPORTEN OM MILJÖHOTET SOM

PUBLICERADES IGÅR. HAN ÄR ÖVERTYGAD OM

ATT DET ÄR MÖJLIGT ATT FÖRHINDRA ATT

TEMPERATURÖKNINGEN PÅ JORDEN

ÖVERSTIGER TVÅ GRADER CELSIUS TILL 2050.
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Läget i östra Ukraina blev än mer kaotiskt och 
oroande under helgen. Grundmönstret från Krim 
känns igen, med beväpnade rysktalande män  
i anonyma uniformer som tar över myndighets-
byggnader. Men skillnaderna överväger: i östra 
Ukraina finns inget folkligt stöd för en anslutning 
till Ryssland, oavsett de klickar av separatister 
som skanderar om folkomröstning. Vanliga ukrai-
nare har demonstrerat för att visa sin lojalitet mot 
Kiev. Sent om sider gick ukrainska insatsstyrkor 
till attack mot aktivisterna, men visade en oro-
ande oförmåga att avhysa de proryska ockupan-
terna. På söndagskvällen deklarerade den till- 
förordnade presidenten att armén 
skulle sättas in.  

Ingen kan säkert säga att de mas-
kerade huliganerna uttryckligen går 
Kremls ärenden, men som ryss- 
kännaren Gunnar Johansson påpekade i Expres-
sen-tv: Putin skulle lätt kunna ta avstånd från 
deras terror och mana till lugn och enighet.  
I stället har Kreml varnat för att ett ukrainskt 
ingripande kan äventyra de samtal som skulle 
hållas mellan öst och väst i veckan.

Ryssland säger sig vilja ha en ukrainsk federa-
tion, inflytande över konstitutionen och försäk-
ringar om Ukrainas neutralitet. Vägen till ryskt 
inflytande går via destabilisering. 

Vid sidan av terrorn inne i Ukraina har ryska 
trupper om 40 000 man placerats vid gränsen mot 
Ukraina. Enligt Nato har de formen av en inva-
sionsstyrka. Läget kan inte bli mycket mer  
alarmerande.

Samtidigt som detta händer försöker Ryssland 
ge sken av att man bara vill Ukraina väl: Man vill 
föra konstruktiva samtal med EU om landets 
välfärd, förklarade Putin i sitt öppna brev till 
ledare i väst. Det är EU som vägrar att samtala, 
enligt presidenten. Och det är EU som har kört 
Ukrainas ekonomi i botten genom att importera 
råvaror från öst och exportera färdiga industri-
produkter, på kolonialistiskt manér. Ryssland, å 
sin sida, har försökt hjälpa sina slaviska bröder 
genom att flöda landet med billig rysk naturgas.

Men nu kan det bli slut på det, hotar Ryssland: 
betalningsvillkoren kan komma att hårdna dras-
tiskt. Och om Ukraina inte betalar gasnotan, 
stryps flödet. 

Under måndagen möts EU:s utrikes-
ministrar i Bryssel. Före helgen 
sades det att frågan om skärpta 
sanktioner mot Ryssland inte stod 

högt på agendan. Det måste rimligen ha föränd-
rats. Och det är hög tid att plocka fram sanktioner 
som biter hårt: sådant som begränsningar för 
ryska banker, handelsbegränsningar för olja och 
naturgas, vapenembargo.

Många EU-länder med ekonomiska problem  
i krisens spår har skäl att vilja hålla sig väl med 
handelspartnern Ryssland. Men nu är tid för 
enighet och styrka utåt. Vladimir Putin är en 
skolgårdsmobbare. Så länge ingen står upp mot 
honom kommer han av allt att döma fortsätta att 
härja. 

Hittills har han dessvärre visat sig beredd att 
offra ekonomiska hänsyn för politiska segrar. Det 
är bara att hoppas att han har en smärtgräns. Och 
att EU och USA förmår hitta den.

Sätt tryck på 
busen i Kreml

UKraina. Om de maskerade huliganerna går Kremls ärenden är osäkert, men Putin skulle lätt kunna 
ta avstånd från deras terror och mana till lugn. i stället har Ukriana varnats för att ingripa.  Foto: reuters

SÖDRA FJÄLL, EDA, 
VÄRMLAND. Timmer-
vältorna växer vid  
vägarna, men årets skörd 
verkar ändå mindre än 
vanligt. 

Kanske har de ofrusna, 
tjällösa skogsmarkerna 
haft en dämpande effekt.

skogsmaskinerna har 
inte tagit sig ut i skogen.

KaLHYGGEn
Fast det betyder nog bara att 
avverkningarna skjuts upp 
tills jorden har rett sig och 
orkar bära maskinerna – och 
så har vi strax hela skördar-
maskineriet i aktion, mitt  
i barnkammaren.

Det hör till kalhuggarnas 
mest brutala privilegier, att 
de kan verka utan inskränk-
ningar också under den 
känsliga yngeltiden.
Måhända kan det bli en 

ändring på det nu: regeringen 
har nyligen lagt fram en 
proposition om ”en svensk 
strategi för 
biologisk mång-
fald och eko- 
systemtjänster” 
– och bland de 
miljökvalitetsmål 
som apostroferas 
är förstås levande 
skogar.

ingen strategi 
har så stark in-
verkan på den 
biologiska mångfalden som 
en kalhuggning, och ingen-
stans kan vi finna en sådan 
rikedom på ekosystemtjäns-
ter som i skogen.
I en skrivelse från reger-

ingskansliet läser jag att 
”intakta skogsekosystem och 
ekosystemtjänster är av stor 
betydelse för att bevara 
skogens biologiska mång-
fald.”

En åtgärd att vidta är 
således att snarast skydda 
vad som ännu finns kvar av 
någorlunda orörda skogar. Vi 
är mycket dåliga på den 
saken i Sverige.

Knappt två procent av den 
produktiva skogsmarken 
utanför fjällområdet är 
skyddad i nationalparker, 
naturreservat, biotopskydds-
område eller som naturvårds-
avtal. Det djärva ambitionen 
för ”miljökvalitetsmålet 
levande skogar” är nu att 
höja siffran till 2,6 procent. 
Dessutom ska 3,3 procent av 
skogsmarken bevaras från 
skogsbruk genom ”markägar-

nas frivilliga avsättningar”.
Men hur mycket denna fri-
villighet kan vara värd upp-
täckte sebastian Kirppu när 
han sent i höstas körde på 
en skogsbilväg i Västra näs-
berg i norra Värmland, nära 
gränsen till Dalarna i en skog 
som kallas Tiomilaskogen 
och som brukar nämnas som 
sveriges sydligaste vildmark.
– Jag upptäckte då en 

relativt nybruten väg och 
åkte in där och såg att det 
hängde snitslar kring den 
fina gamla granskogen. Den 
var markerad för avverkning.

Sebastian Kirppu, som är 
naturvårdare vid länsstyrel-
sen i Dalarna, inventerade 
området och fann flera sig-
nalarter: ovanliga lavar och 
svampar som berättar att 
skogen är skyddsvärd.

Bland annat norsk näverlav, 
ullticka och gränsticka, 
rödlistade arter som växer 
just i mycket gammal gran-
skog. 

Han skrev till Mo- 
elven skog AB och 
påpekade att bo-
laget har ”avverk-
ningsplanerat en 
granskog med ex-
ceptionellt hög ålder 
och mycket höga 
biologiska värden”.

Och Moelven, 
som antagit en 
miljöcertifiering 

och lovat att inte hugga ner 
värdefulla skogar, drog sig 
faktiskt tillbaka och sa upp 
kontraktet med markägaren.

Men för en månad sedan var 
skogen likafullt kalhuggen 
och travad i höga vältor invid 
den nybrutna skogsbilvägen. 

Markägaren hade sålt av-
verkningen till ett annat bo-
lag, sveden Trä AB, som tyd-
ligen inte var lika angelägen 
om biologiska värden utan 
raskt högg ner alltsammans.
Men markägaren ska inte 

dömas för hårt, han har 
tydligen visat skogen för 
Skogsstyrelsens representant 
och fått klartecken. 

Det är problemet, säger 
Sebastian Kirppu. 

skogsstyrelsen skickar ut 
folk som har dålig eller ingen 
kunskap om biologisk mång-
fald för att granska avverk-
ningsanmälningar.
Och kan inte ens den över-

vakande myndigheten känna 
igen en levande skog är det 
nog små utsikter att den 
räddas.

Fatal inkompetens 
på Skogsstyrelsen

Tommy 
Hammarström
tommy.hammarstrom@expressen.se

friSt˚EndE KoLUmniSt

”Kostnaderna 
om vi inte gör  

något, blir självfallet 
mycket större.
Thomas sterner, professor i miljö- 
ekonomi, om Fn:s klimatpanel och dess 
slutsats att världen, om den tar sig 
samman, kan nå tvågradersmålet för 
klimatet till en överkomlig kostnad. 

 h Amerikanska psykiatriker vill ha en  
ny diagnos för barn som dagdrömmer  
och fantiserar: sCT. Med tiden hoppas  
man att mediciner ska komma.

Framtidens särskolor kommer att 
befolkas av den lilla suspekta minoritet  
av barn som inte medicinerar för någon 
bokstavsdiagnos.

Bokstavsdiagnos för läkemedels- 
industrin: sMArT.

Galenskap

”Vladimir 
Putin är en 

skolgårdsmobbare.

Dagdrömmare. Foto: GettY IMAGes 

Hygge. Foto: BJÖrN WILDH

"Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, om

FN:s klimatpanel och dess slutsats att världen,

om den tar sig samman, kan nå tvågradersmålet

för klimatet till en överkomlig kostnad.

© Expressen eller artikelförfattaren.

Nyhetsklipp - Göteborgs Universitet

BIBSAM
Uttag 2014-04-30 Källa: Retriever

Sida 41 av 170



FN: Klimathotet kan avvärjas
Norrbottens-Kuriren. Publicerat i print 2014-04-14.
Roland Johansson. Sektion: SVERIGE/VÄRLDEN.
Sida: 12.
Del: 1.

12 Norrbottens-Kuriren
Måndag 14 april 2014Sverige/världen 

StockholM Bombning-
arna under Boston Mara-
thon för ett år sedan var 
det värsta terrordådet i 
USA sedan den 11 septem-
ber 2001. Attentatet kräv-
de 3 liv och skadade 264 
människor. På årsdagen 
på tisdag håller arrangö-
rerna en minnesstund, 
och stadens bibliotek 
ställer ut minnesföremål 
som lämnades vid platsen. 
I år har 36 000 personer 
anmält sig för att springa. 
Säkerheten blir skärpt. 
(TT)

Bomboffren  
hedras i Boston

Ultimatum: Ge upp 
eller möt armén

Stockholm
Minst 16 personer har 
omkommit i de svåra 
bränderna runt kust-
staden Valparaíso i Chile. 
Tusentals har tvingats 
fly sina hem av lågorna 
som drivs på av vindar 
från Stilla havet.

Eldsvådorna härjar på kul-
larna runt den historiska 
staden och hotar att tränga 
in i de gamla kvarteren som 
står på Unescos världsarvs-
lista.

Evakuering har innebu-
rit att fler än 5 000 invåna-
re har fått lämna sina hem. 
Runt 500 hus har förstörts.

– Hittills har vi elva döds-
offer från branden, sade po-
lisbefälet Fernando Bywa-
ters till det chilenska radio-
bolaget Radio Cooperativa 
på söndagen.

Siffran uppgraderades  se-
nare och befaras fortsät-
ta stiga. President Michel-

le Bachelet har utlyst ka-
tastroftillstånd i området. 
Militär har tagit över sä-
kerhetskontrollen i Val-
paraíso med omkring 
270 000 invånare. Staden  
ligger elva mil nordväst om 
huvudstaden Santiago.

– Vädret försvårar situ-
ationen. Vindarna gör oss 
inga tjänster, säger insats-
ledaren Guillermo de la 
Mazza.

Branden hotar Valparaí-
sos centrala delar och sta-
dens historiska kvarter 
som finns med på FN-orga-
net Unescos världsarvslista.

Flera stadsdelar har 
strömavbrott och invånar-
na rekommenderas att inte 
dricka kranvatten.

– Det här är den värsta ka-
tastrof som Valparaíso drab-
bats av, säger regionens ad-
ministrative tjänsteman  
Ricardo Bravo. (TT)

grim Berglund

Dödstalet stiger 
i Chilebranden

Evakueringsområde. Skogsbranden förstör hundratals 
hem i Valparaiso. Foto: luis hidalgo/tt

StockholM
Ukrainas regering sätter in armén 
mot de proryska separatisterna  
som ockuperar myndighetsbyggnader 
i flera städer. Samtidigt lovar presi-
denten amnesti för dem som ger upp 
senast måndag morgon.

Till slut tröttnade regeringen 
i Kiev på att de proryska sepa-
ratisterna – kamoflaguekläd-
da och beväpnade med auto-
matkarbiner – fortsatte att er-
övra strategiska byggnader i 
östra Ukraina. På söndags-
morgonen kom svaret som 
inrikesminister Arsen Avakov 
varnat för i Facebookuppda-
teringar: Ukrainas regering 
sätter hårt mot hårt mot ”ter-
roristerna”.

Jelena, 47, vittnar om hur 
människor tömt hyllorna i 
mataffärerna och om hur at-

tackhelikoptrar svävar över 
Slovjansk.

– Alla har panik. Folk vän-
tar på att ett krig ska bryta 
ut, säger hon till nyhetsby-
rån AFP.

Minst två människor döda-
des och nio skadades i sam-
band med anti-terrorope-
rationen, som Avakov be-
skrev den. Enheter från den 
ukrainska säkerhetstjänsten 
SBU slog till mot separatis-
terna som ockuperar polis-
stationen i Slovjansk sedan 

i lördags, men lyckades inte 
återta byggnaden. Regering-
en förklarade efteråt att styr-
korna mött hårt motstånd, 
och att stridande från båda 
sidor dödats, bland dem en 
SBU-officer. Därtill uppgavs 
att fyra människor i SBU-styr-
kan skadats.

Nyhetsbyrån RIA pratade 
med en demonstrant i sta-
den som berättade att en ci-
vilperson dödats och två ska-
dats. Regeringen anklagade 
separatisterna för att använ-
da mänskliga sköldar.

Strider ska också ha utbrutit 
på motorvägen mellan Slov-
jansk och regionhuvudsta-
den Donetsk, där en person 
uppges dödad och fyra ska-
dade.

Senare förklarade presi-
dent Oleksandr Turtjynov 
att landet sätter in armén 
mot separatisterna, och att 
en amnesti kommer att ut-

färdas mot dem som lägger 
ned sina vapen och lämnar 
byggnaderna senast på mån-
dag morgon. Turtjynov öpp-
nade också för större regio-
nalt självbestämmande.

Kort därefter skickade na-
tionalgardet en bataljon re-
servister till Slovjansk.

Separatisterna kräver en 
folkomröstning den 11 maj 
om att tillhöra Ryssland, 

och oroar sig för att ryskan 
i framtiden inte ska accep-
teras i kontakt med myndig-
heterna.

Många bävar också för att 
den redan hårt ansatta eko-
nomin ska förvärras ytterli-
gare om Ukraina klipper ban-
den till den stora plånboken 
i öst – Ryssland. (TT)

erik Paulsson rönnbäck

Våldsamt. Beväpnade proryska aktivister ockuperar en polis-
station i östra Ukraina.  Foto: Maxim Dondyuk/TT

Sala Lars Ferm, tidigare 
Lars-Inge Svartenbrandt, 
släpptes på söndagen fri 
från anstalten Salberga 
efter att ha avtjänat ett 
fem år långt fängelse-
straff, skriver flera medier.

– Jag är en fri man. Ni 
ser vilka lätta steg, säger 
han till expressen.se.

Han har nu avtjänat sitt 
straff från 2009, för rån 
mot Swedbank i Säter och 
en butik i Bromma.

Ferm har levt närmare 
40 år i fängelse och klassa-
des under årtionden som 
en av landets farligaste för-
brytare. (TT)

Ferm fri från 
fängelse – igen

Vinster 
i välfärden 
lyfter V
Stockholm
Vänsterpartiet ökar och 
Socialdemokraterna 
backar i Sifos senaste 
mätning av väljar- 
opinionen. Statsvetaren 
Marie Demker tror att 
Vänsterpartiet gynnats 
av att frågan om vinster 
i välfärden varit het den 
senaste tiden.

V ökar 2,1 procentenheter 
till 8,4 procent, den enda 
förändring som är statis-
tiskt säker. S minskar med 
2,0 procentenheter, men är 
största parti med 32,1 pro-
cent. Statsvetaren Marie 
Demker tror att framgång-
arna för Vänsterpartiet kan 
bero på partiets tydlighet.

– Privatiserings- och 
vinstfrågorna i välfärden 
är högt upp på den po-
litiska agendan. Där har  
Vänsterpartiet en väldigt 
tydlig position. V har gjort 
det till en profilfråga och 
det är sannolikt därför parti-
et har parkerat sig lite högre.

Två av fyra borgerliga re-
geringspartier, Centerpar-
tiet och Kristdemokrater-
na, hamnar under fyrapro-
centsspärren. 

Sverigedemokraterna är 
femte största parti med 8,3 
procent.

Alliansen får 38,6 procent 
ihop mot de rödgrönas 51,1 
procent i mätningen som 
publiceras i GP och SvD. (TT)

FN: Klimathotet kan avvärjas
Stockholm
Klimathotet kan avvärjas 
och temperaturökningen 
dämpas – utan att världs-
ekonomin tar skada. 
Den slutsatsen drar FN:s 
klimatpanel (IPCC) i sin 
senaste delrapport.

Rapporten, som presente-
rades på söndagen vid en 
presskonferens i Berlin, är 
den tredje i ordningen i den 
senaste utvärderingen av 
klimatförändringarna från 
IPCC.

I höstas lade en expert-
grupp fram den rent veten-
skapliga grunden för bedöm-
ningarna och för två veckor 
sedan redogjorde en annan 
grupp för de pågående och 
framtida konsekvenserna av 
klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är 
huvudfokus på vad som kan 
– och bör – göras för att för-
hindra de värsta skadeverk-
ningarna.

Man slår fast att det går att nå 
tvågradersmålet, det vill säga 
förhindra att temperaturök-
ningen på jorden i framti-
den överstiger två grader 
Celsius, om växthusgasut-
släppen minskar med 40 till 

70 procent till 2050 jämfört 
med i dag.

Det är en halvering på 36 
år. Det låter inte omöjligt, 
med tanke på vad Sverige 
och EU redan har åstadkom-
mit. Men det blir sannolikt 
politiskt svårgenomförbart, 
säger Thomas Sterner, pro-
fessor i miljöekonomi vid  
Göteborgs universitet och 
huvudförfattare till rappor-
tens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att 
kostnaderna för de nödvän-
diga åtgärderna är överkom-
liga. Tillväxten i världsekono-
min kommer bara att minska 
med cirka 0,06 procentenhe-
ter om året.

– Kostnaden är rätt liten. I 
antal kronor eller dollar kan 
den förstår se stor ut, men 
procentuellt är den rätt mar-
ginell. Och kostnaderna om 
vi inte gör något, blir själv-
fallet mycket större, säger 
Sterner.

Bland nödvändiga åtgär-
der nämns satsningar på 
förnyelsebar energi och en-
ergibesparingar. Det är ock-
så viktigt att hejda avskog-

ningen i många länder, och i 
stället försöka öka den skog-
bevuxna ytan.

Det talas även om vikten av 
att försöka samla in och lag-
ra koldioxid, en teknik som 
väckt förhoppningar men 
ännu bara befinner sig på 
försöksstadiet.

– Det är en lovande tek-
nik, men den blir svår att re-
alisera så länge som man inte 
har någon koldioxidskatt i de 
flesta länder. Utan skatt blir 
lagringen bara en kostnad 
för företagen, säger Sterner.

Han trodde ett tag under nat-
ten mellan fredagen och lör-
dagen att det inte skulle bli 
någon rapport alls.

– Med tanke på att vi står 
inför en planetär nödsitua-
tion kändes det som att man 
fick vara tacksam för att inte 
allt bröt samman. Vissa län-
ders representanter kom 
med ideliga invändningar. 
Men kanske mycket av detta 
var en del av förhandlings-
spelet, säger han. (TT)

roland Johansson

iPCC:s klimatrapport
FN:s klimatpanel (IPCC)  
presenterade på söndagen, i 
Berlin i Tyskland, den tredje 
av totalt fyra delrapporter 
som ingår i den senaste ut-
värderingen av klimatför-
ändringarna. Tidigare ut-
värderingar har lagts fram 
1990, 1996, 2001 och 2007.

Delrapporten tar upp vad 

som kan göras för att förhin-
dra allvarliga effekter av för-
ändringarna. 

Forskarna har preciserat 
vad som krävs för att nå två-
gradersmålet, det vill säga 
hur man ska kunna förhindra 
att den kommande tempera-
turhöjningen överstiger två 
grader Celsius. (TT)

"
inte omöjligt, 
med tanke  

på vad Sverige  
och eU redan har 
åstadkommit.

Thomas Sterner,  
professor i miljöekonomi

STOCKHOLM

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas - utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

Rapporten, som presenterades på söndagen vid

en presskonferens i Berlin, är den tredje i

ordningen i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

det vill säga förhindra att temperaturökningen på

jorden i framtiden överstiger två grader Celsius,

om växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit.

Men det blir sannolikt politiskt svårgenomförbart,

säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi

vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till

rapportens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna för de

nödvändiga åtgärderna är överkomliga.

Tillväxten i världsekonomin kommer bara att

minska med cirka 0,06 procentenheter om året.

- Kostnaden är rätt liten. I antal kronor eller dollar

kan den förstår se stor ut, men procentuellt är den rätt

marginell.

Och kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, säger Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar.

Det är också viktigt att hejda avskogningen i många

länder, och i stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar men

ännu bara befinner sig på försöksstadiet.

- Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de

flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad
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för företagen, säger Sterner.

Han trodde ett tag under natten mellan fredagen

och lördagen att det inte skulle bli någon rapport

alls.

- Med tanke på att vi står inför en planetär

nödsituation kändes det som att man fick vara

tacksam för att inte allt bröt samman. Vissa

länders representanter kom med ideliga

invändningar.

Men kanske mycket av detta var en del av

förhandlingsspelet, säger han. (TT)

"Inte omöjligt, med tanke på vad Sverige och eU

redan har åstadkommit. " Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi

IPCC:s klimatrapport

FN:s klimatpanel (IPCC) presenterade på söndagen, i

Berlin i Tyskland, den tredje av totalt fyra delrapporter

som ingår i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna.

Tidigare utvärderingar har lagts fram 1990,1996, 2001

och 2007.

Delrapporten tar upp vad som kan göras för att förhindra

allvarliga effekter av förändringarna.

Forskarna har preciserat vad som krävs för att nå

tvågradersmålet, det vill säga hur man ska kunna

förhindra att den kommande temperaturhöjningen

överstiger två grader Celsius. (TT)

© Norrbottens-Kuriren
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SÄT TER IN AR MÉN MOT SE PA RA TIS TER NA. Ukrai nas re ger ing sät ter in ar mén 
mot de pro rys ka se pa ra tis ter na som oc ku pe rar myn dig hets bygg na der i fle ra 
stä der. Re ger ing en ta lar nu ock så om att be väp na ci vi lis ter. Sam ti digt lo var  
pre si den ten am ne sti för se pa ra tis ter som ger upp se nast mån dag mor gon.

Ukrai nas ul ti ma tum: 
Ge upp el ler möt ar mén
SLOVJANSK/DO NETSK. Till slut 
trött na de re ger ing en i Kiev på 
att de pro rys ka se pa ra tis ter na 
– ka mou fla ge kläd da och be väp
na de med au to mat kar bi ner – 
fort sat te att er öv ra stra te gis ka 
bygg na der i öst ra Ukrai na. På 
sön dags mor go nen kom sva ret 
som in ri kes mi nis ter Arsen Av
akov var nat för i Facebook upp
da ter ing ar: Ukrai nas re ger ing 
sät ter hårt mot hårt mot ”ter
ro ris ter na”.

Minst två män ni skor dö da des och 
nio ska da des i sam band med 
antiterroroperationen, som 
Avakov be skrev den. En he ter 
från den ukrains ka sä ker hets
tjäns ten SBU slog till mot se pa
ra tis ter na som oc ku pe rar po
lis sta tio nen i Slovjansk se dan 
i lör dags, men lyc ka des inte 
åter ta bygg na den. Re ger ing en 
för kla ra de ef ter åt att styr kor na 
mött hårt mot stånd, och att stri
dan de från båda si dor dö dats, 
bland dem en SBUof fi cer. Där
till upp gavs att fyra män ni skor 
i SBUstyr kan ska dats.

Ny hets by rån RIA pra ta de 
med en de mon strant i sta den 
som be rät ta de att en ci vil per son 
dö dats och två ska dats. Re ger
ing en an kla ga de se pa ra tis ter
na för att an vän da mänsk li ga 
sköl dar.

Stri der ska ock så ha ut bru tit på 
mo tor vä gen mel lan Slovjansk 
och re gi on hu vud sta den Do
netsk, där en per son upp ges dö

dad och fyra ska da de. Se na re 
för kla ra de pre si dent Oleksandr 
Turtjynov att lan det sät ter in 
ar mén mot se pa ra tis ter na, och 
att am ne sti ut fär das för dem 
som läg ger ned sina va pen och 
läm nar bygg na der na se nast 
kloc kan nio mån dag mor gon lo

kal tid. Turtjynov öpp na de ock
så för stör re re gio nalt själv be
stäm man de.

Kort där ef ter skic ka de na
tio nal gar det en ba tal jon re ser
vis ter till Slovjansk. In ri kes
mi nis ter Arsen Avakov skrev 
på Facebook att re ger ing en är 

redo att kal la in över 12 000 ci
vi lis ter – pat rio ter – från hela 
Ukrai na till en ny in sats styr ka, 
och ut rus ta dem med va pen, 
klä der och pro fes sio nel la be fäl
ha va re.

Se pa ra tis ter na krä ver en folk
om röst ning den 11 maj om att 

till hö ra Ryss land. De oro ar sig 
för att rys kan i fram ti den inte 
ska ac cep te ras i kon takt med 
myn dig he ter na, och att eko no
min ska ta stryk om Ukrai na 
klip per ban den till Ryss land. 
(TT)

ERIK PAULS SON RÖNN BÄCK

STOCK HOLM. Kli mat ho tet kan av
vär jas och tem pe ra tur ök ning
en däm pas – utan att världs e ko
no min tar ska da. Den slut sat sen 
drar FN:s kli mat pa nel (IPCC) i sin 
se nas te del rap port.

Rap por ten, pre sen te rad på sön
da gen i Ber lin, är den tred je i 
ord ning en i den se nas te ut vär
der ing en av kli mat för änd ring
ar na från IPCC.

I hös tas lade en ex pert grupp 
fram den rent ve ten skap li ga 
grun den för be döm ning ar na 
och för två vec kor se dan re do
gjor de en an nan grupp för de 
på gå en de och fram ti da kon
se kven ser na av kli mat för änd
ring ar na.

I den nya del rap por ten är hu
vud fo kus på vad som kan – och 
bör – gö ras för att för hind ra de 
värs ta ska de verk ning ar na.

Man slår fast att det går att nå 

IPCC: ”Kli mat ho tet kan av vär jas”
två gra ders må let, för hind ra att 
tem pe ra tur ök ning en på jor den 
i fram ti den över sti ger två gra
der Cel si us, om växt hus gas ut
släp pen mins kar med 40 till 70 
pro cent till 2050 jäm fört med i 
dag.

– Det är en hal ver ing på 36 år. 
Det lå ter inte omöj ligt, med tan
ke på vad Sverige och EU re dan 
har åstad kom mit. Men det blir 
san no likt po li tiskt svår ge nom
för bart, sä ger Tho mas Ster ner, 
pro fes sor i mil jö e ko no mi vid 
Gö te borgs uni ver si tet och hu
vud för fat ta re till rap por tens 
ka pi tel om styr me del.

I rap por ten häv das ock så att kost
na der na är över kom li ga för de 
nöd vän di ga åt gär der na. Till
väx ten i världs e ko no min mins
kar bara med cir ka 0,06 pro cent
en he ter om året.

– Kost na der na om vi inte gör 

nå got, blir själv fal let myc ket 
stör re, på pe kar Tho mas Ster
ner.

Bland nöd vän di ga åt gär der 
nämns sats ning ar på för ny el
se bar ener gi och ener gi be spar
ing ar. Det är ock så vik tigt att 
hej da av skog ning en i många 
län der och i stäl let för sö ka öka 
den skog be vux na ytan.

Det ta las även om vik ten av 
att för sö ka sam la in och lag ra 
kol di oxid, en tek nik som väckt 
för hopp ning ar men ännu be fin
ner sig på för söks sta di et.

– Det är en lo van de tek nik, 
men den blir svår att re a li se ra 
så län ge som man inte har nå
gon kol di ox id skatt i de fles ta 
län der. Utan skatt blir lag ring
en bara en kost nad för fö re ta
gen, sä ger Tho mas Ster ner.

Mil jö mi nis ter Lena Ek (C) 
tyc ker att det po si ti va med rap

por ten är bud ska pet att det går 
att kla ra av kraf ti ga ut släpps
minsk ning ar:

– Just nu står vi vid ett väg
skäl. Vi har fått oer hört tyd
ligt klart för oss att det här har 
män ni skan ska pat, att ef fek ter
na är ti di ga re och vär re än vad 
vi trott och vi vet vad vi mås te 
åt gär da.

Även mil jö par ti ets språk rör 
Åsa Romson gil lar att fo kus lig
ger på lös ning ar:

– Den här rap por ten har fått 
mer tyngd ef ter som de ti di ga
re rap por ter na ock så har va rit 
tyd li ga med det sto ra ho tet.

Sam ti digt skräms hon av rap
por tens slut sats att allt för lite 
hän der i värl den och Sverige, 
och ger re ger ing en en känga för 
svag kli mat po li tik. (TT)

RO LAND JO HANS SON
LARS PE DER SEN

Kostna
derna
omvi
integör
något,
blirsjälv
fallet
mycket
större.
Tho mas Ster ner, 
pro fes sor i mil jö e
ko no mi vid Gö te
borgs uni ver si tet.

Lena Ek (C), 
mil jö mi nis ter.
 FOTO: TT

Maskerade och beväpnade pro-rys ka se pa ra tis ter har oc ku pe ra oli ka myn dig hets bygg na der runt om i Ukrai na med krav på en folk om röst ning om att få 
till hö ra Ryss land. Den ukrains ka re ger ing en sät ter nu in mi li tära styr kor i ett för sök att mota bort se pa ra tis ter na.  FOTO: MAX IM DONDYUK/AP

Rapporten, presenterad på söndagen i Berlin, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan – och bör – göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå

tvågradersmålet, förhindra att

temperaturökningen på jorden i framtiden

överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

– Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

– Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är

också viktigt att hejda avskogningen i många

länder och i stället försöka öka den skogbevuxna

ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in

och lagra koldioxid, en teknik som väckt

förhoppningar men ännu befinner sig på försöksstadiet.

– Det är en lovande teknik, men den blir svår att

realisera så länge som man inte har någon

koldioxidskatt i de flesta länder. Utan skatt blir lagringen

bara en kostnad för företagen, säger Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

– Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är tidigare och värre än vad vi trott och vi vet

vad vi måste åtgärda.

Även miljöpartiets språkrör Åsa Romson gillar att fokus

ligger på lösningar:

– Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom de

tidigare rapporterna också har varit tydliga med det stora
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hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att

allt för lite händer i världen och Sverige, och ger

regeringen en känga för svag klimatpolitik. (TT)

Stockholm. Klimathotet kan avvärjas och

temperaturökningen dämpas – utan att

världsekonomin tar skada. Den slutsatsen drar FN:s

klimatpanel (IPCC) i sin senaste delrapport.

© Västerbottens-Kuriren eller artikelförfattaren.
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i korthet

Ung kvinna död i rallytävling Svår tid för överviktiga barn Järnkoll i Malmköping
n En ung kvinna dog efter 
att ha blivit rammad av en 
rallybil i Skänninge på lör-
dagen. Ytterligare två per-
soner skadades i olyckan 
som inträffade i ett indu-
striområde.

Enligt vittnen skedde 
olyckan i en vänstersväng 
när rallybilen kom upp 

på två hjul, rapporterade  
corren.se.

Den allvarligast skada-
de, en kvinna född 1995, 
ska ha hamnat under 
bilen. Hon fördes till Uni-
versitetssjukhuset i Lin-
köping som senare bekräf-
tade dödsfallet.
 (TT)

n Sockrig must, enorma 
påskägg fyllda med godis 
och buffémat i mängder 
– påsken kan vara en tuff 
tid för överviktiga barn 
som kämpar med sin vikt.

– Det är väldigt mycket 
godis i fokus under påsken, 
säger Mahnoush Malek, 
dietist vid Rikscentrum 

barnobesitas vid Astrid 
Lindgrens barnsjukhus.

– Det blir automatiskt fler 
tillfällen att äta något extra. 
Framförallt om det står skå-
lar och liknande framme. 
Många bjuds på påsklunch 
och middagar med extra-
mat, som kan vara svår att 
motstå, säger hon. (TT)

n I helgen öppnade Sveri-
ges första strykjärnsmuse-
um i Malmköping. Entusi-
asten Lars Ivarsson ställer 
ut sin samling med drygt 
500 järn som han sam-
lat på sig genom åren. Det 
äldsta järnet i samlingen 
är ett lodstrykjärn från 
1600-talet men där finns 

också moderna ångstry-
kjärn, strykjärn för slipsar, 
ett 10-kilosjärn som skräd-
dare och tvättinrättningar 
använde, en spelpjäs från 
ett Monopolspel i form av 
ett strykjärn och även en 
och annan strykbräda. På 
bilden: svenskt pressjärn 
1800-tal.   (TT)
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Stockholm (tt)

Klimathotet kan avvär-
jas och temperaturök-
ningen dämpas – utan 
att världsekonomin tar 
skada. Den slutsatsen 
drar FN:s klimatpanel 
(IPCC) i sin senaste del-
rapport.

Rapporten, presenterad 
på söndagen i Berlin, är 
den tredje i ordningen i 
den senaste utvärdering-
en av klimatförändringar-
na från IPCC. I höstas lade 
en expertgrupp fram den 
rent vetenskapliga grun-
den för bedömningarna 
och för två veckor sedan 
redogjorde en annan 
grupp för de pågående och 
framtida konsekvenserna 
av klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är 
huvudfokus på vad som 
kan – och bör – göras för 
att förhindra de värsta 
skadeverkningarna. Man 
slår fast att det går att nå 
tvågradersmålet, förhin-
dra att temperaturök-
ningen på jorden i framti-
den överstiger två grader 
Celsius, om växthusgas-
utsläppen minskar med 
40 till 70 procent till 2050 
jämfört med i dag.

– Det är en halvering på 
36 år. Det låter inte omöj-
ligt, med tanke på vad 
Sverige och EU redan har 
åstadkommit. Men det blir 
sannolikt politiskt svårge-
nomförbart, säger Thomas 
Sterner, professor i mil-

jöekonomi vid Göteborgs 
universitet och huvud-
författare till rapportens 
kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också 
att kostnaderna är över-
komliga för de nödvändi-
ga åtgärderna. Tillväxten i 
världsekonomin minskar 
bara med cirka 0,06 pro-
centenheter om året.

– Kostnaderna om vi 
inte gör något, blir själv-
fallet mycket större, påpe-
kar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgär-
der nämns satsningar på 
förnyelsebar energi och en- 

ergibesparingar. Det är 
också viktigt att hejda 
avskogningen i många 
länder och i stället försöka 
öka den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten 
av att försöka samla in och 
lagra koldioxid, en teknik 
som väckt förhoppningar 
men ännu befinner sig på 
försöksstadiet.

– Det är en lovande tek-
nik, men den blir svår 
att realisera så länge 
som man inte har någon 
koldiox idskatt i de flesta 
länder. Utan skatt blir lag-
ringen bara en kostnad för 

företagen, säger Thomas 
Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) 
tycker att det positiva 
med rapporten är budska-
pet att det går att klara av 
kraftiga utsläppsminsk-
ningar:

– Just nu står vi vid ett 
vägskäl. Vi har fått oerhört 
tydligt klart för oss att det 
här har människan ska-
pat, att effekterna är tidi-
gare och värre än vad vi 
trott och vi vet vad vi mås-
te åtgärda.

Även miljöpartiets 
språkrör Åsa Romson gil-

lar att fokus ligger på lös-
ningar:

– Den här rapporten har 
fått mer tyngd eftersom 
de tidigare rapporterna 
också har varit tydliga 
med det stora hotet.

Samtidigt skräms hon av 
rapportens slutsats att allt 
för lite händer i världen och 
Sverige, och ger regeringen 
en känga för svag klimat-
politik. roland johansson

”Klimathotet kan avvärjas”

presenterar tredje delrapporten
Från vänster: Ramon Pichs Madruga och Ottmar Edenhofer medordförande i IPCC arbets-
grupp III, och Rejendra K. Pachauri, ordförande för IPCC. Klimatpanelen har pågått från 
den 7 till 12 april i Berlin. Foto: aP Photo/michael sohn/tt

rapport • fn:s klimatpanel

ipCC:s Klimat
rapport
n FN:s klimatpanel (iPcc) 
presenterade på söndagen, i 
berlin i tyskland, den tredje av 
totalt fyra delrapporter som 
ingår i den senaste utvärde-
ringen av klimatförändringarna. 
tidigare utvärderingar har lagts 
fram 1990, 1996, 2001 och 
2007.
n Delrapporten tar upp vad 
som kan göras för att förhindra 
allvarliga effekter av föränd-
ringarna. Forskarna har preci-
serat vad som krävs för att nå 
tvågradersmålet, det vill säga 
hur man ska kunna förhindra 
att den kommande tempe-
raturhöjningen överstiger två 
grader celsius. (tt)

Fo
to

: t
t

 ”Just 
nu står 
vi vid 
ett väg-
skäl.”
Lena Ek, miljöminister (C) 

n Att lokala nyhetsför-
medlare tunnas ut och 
lägger ner beskrivs inte 
längre som en bransch-
fråga – utan som ett 
demokratiproblem. Sva-
ga medier ökar risken 
för missförhållanden 
och korruption, enligt en 
medieprofessor.  (TT)

n Två män har gripits 
misstänkta för dråp sedan 
en död kvinna påträffats i 
en lägenhet centrala Jön-
köping under natten. De 
gripna fanns i lägenhe-
ten tillsammans med den 
döda kvinnan.  (TT)

n En man från Katrine-
holm har omkommit i en 
trafikolycka på Mallorca, 
skriver Katrineholms-
Kuriren på nätet. Mannen 
cyklade när han kom över 
i fel körfält och krockade 
med en skåpbil, uppger 
expressen.se.  (TT)

n Lars Ferm, tidigare 
Lars-Inge Svartenbrandt, 
släpptes i går efter att 
ha avtjänat ett femårigt 
fängelsestraff. Han har 
tillbringat närmare 40 år 
i fängelse och har klassats 
som en av landets farli-
gaste förbrytare.  (TT)

två gripna för 
dråp i jönköping

svagare medier – 
risk för korruption

svensk död  
på mallorca

lars Ferm fri 
från fängelse  
– ännu en gång

STOCKHOLM (TT)

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas - utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

Rapporten, presenterad på söndagen i Berlin, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC. I

höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna. Man slår fast att det går att

nå tvågradersmålet, förhindra att

temperaturökningen på jorden i framtiden

överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

- Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar.

Det är också viktigt att hejda avskogningen i många

länder och i stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar men

ännu befinner sig på försöksstadiet.

- Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldiox idskatt i de

flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad

för företagen, säger Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är tidigare och värre än vad vi trott och vi vet

vad vi måste åtgärda. Även miljöpartiets språkrör Åsa

Romson gillar att fokus ligger på lösningar:
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- Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom

de tidigare rapporterna också har varit tydliga

med det stora hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att

allt för lite händer i världen och Sverige, och ger

regeringen en känga för svag klimatpolitik.

"Just nu står vi vid ett vägskäl. "

Lena Ek, miljöminister (C)

IPCC:S KLIMATRAPPORT

 FN:s klimatpanel (IPCC) presenterade på

söndagen, i berlin i tyskland, den tredje av totalt

fyra delrapporter som ingår i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna. tidigare

utvärderingar har lagts fram 1990,1996, 2001

och 2007.

 Delrapporten tar upp vad som kan göras för att

förhindra allvarliga effekter av förändringarna.

Forskarna har preciserat vad som krävs för att nå

tvågradersmålet, det vill säga hur man ska kunna

förhindra att den kommande temperaturhöjningen

överstiger två grader celsius. (tt)

Bildtext: PRESENTERAR TREDJE DELRAPPORTEN Från

vänster: Ramon Pichs Madruga och Ottmar Edenhofer

medordförande i IPCC arbetsgrupp III, och Rejendra K.

Pachauri, ordförande för IPCC. Klimatpanelen har pågått

från den 7 till 12 april i Berlin.
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FN-rapport: Det går att avvärja klimathotet
Södermanlands Nyheter. Publicerat i print 2014-04-14.
Roland Johansson/TT. Sektion: SVERIGE.
Sida: 12.
Del: 1.
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Rapporten, presenterad på sön
dagen i Berlin, är den tredje  
i ordningen i den senaste utvär
deringen av klimatförändring
arna från IPCC.  I höstas lade 
en expertgrupp fram den rent 
veten skapliga grunden för 
bedömningarna och för två 
veckor sedan redogjorde en 
annan grupp för de pågående 
och fram tida konsekvenserna 
av klimat förändringarna.

I den nya delrapporten är 
huvud fokus på vad som kan – 
och bör – göras för att förhindra 
de värsta skadeverkningarna.

man slår fast att det går att 
nå tvågradersmålet, förhindra 
att temperaturökningen på jor
den i framtiden överstiger två 
grader Celsius, om växthusgas
utsläppen minskar med 40 till 
70 procent till 2050 jämfört 
med i dag.

–  det är en halvering på 36 
år. det låter inte omöjligt, med 
tanke på vad Sverige och EU 
redan har åstadkommit. men 
det blir sannolikt politiskt svår
genomförbart, säger Thomas 
Sterner, professor i miljöeko
nomi vid göteborgs universitet 
och huvud författare till rappor
tens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att 
kostnaderna är överkomliga för 
de nödvändiga åtgärderna. Till
växten i världsekonomin mins
kar bara med cirka 0,06 pro
centenheter om året.

– Kostnaderna om vi inte gör 

något blir självfallet mycket 
större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder 
nämns satsningar på förnyel
sebar energi och energibespa
ringar. det är också viktigt att 
hejda avskogningen i många 
länder och i stället försöka öka 
den skogbevuxna ytan.

det talas även om vikten av att 
försöka samla in och lagra kol
dioxid, en teknik som väckt för
hoppningar men ännu befinner 
sig på försöksstadiet.

–  det är en lovande teknik, 
men den blir svår att realisera så 
länge som man inte har någon 
koldioxidskatt i de flesta länder. 
Utan skatt blir lagringen bara 
en kostnad för företagen, säger 
Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker 
att det positiva med rappor
ten är budskapet att det går att 
klara av kraftiga utsläppsminsk
ningar:

– Just nu står vi vid ett vägskäl. 
Vi har fått oerhört tydligt klart 
för oss att det här har männi
skan skapat, att effekterna är 
tidig are och värre än vad vi trott 
och vi vet vad vi måste åtgärda.

Även miljöpartiets språkrör 
åsa Romson gillar att fokus lig
ger på lösningar:

– den här rapporten har fått 
mer tyngd eftersom de tidigare 
rapporterna också har varit tyd
liga med det stora hotet, säger 
hon.
Roland Johansson/TT

kLIMaTET • Satsa på förnyelsebar energi  • Hejda avskogningen i många länder

FN-rapport: Det går att  
avvärja klimathotet
sTockhoLM Klimathotet kan avvärjas och 
temperaturökningen dämpas – utan att världseko-
nomin tar skada. Den slutsatsen drar FN:s klimat-
panel (IPCC) i sin senaste delrapport.

MIljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med rapporten från IPCC är 
att det går att klara av kraftiga utsläppsminskningar.  

arkivfoto: owe nilsson/tt

vikinGar vill ta revansCH  Med yxor, knivar och pilbågar 
övade hundra vikingar på att försöka få Irland på fall. För tusen år sedan 
led man ett blodigt nederlag vid det berömda slaget vid Clontarf. 2014 
hoppas krigarna på upprättelse – eller i alla fall en god kamp. ”Vi ska slåss 
på Irland vid tusenårsjubileet av the battle of Clontarf nästa vecka”, 
berättar Ragnar Wick som företräder vikingasällskapet Skåne Lag. Under 
helgen värmde sällskapet upp vid det arkeologiska friluftsmuseet 
Foteviken i Höllviken utanför Malmö. Det handlar om ett riktigt slag, som 
dock genomförs i god anda. Vapnen är däremot riktiga – men utan 
skarpslipade eggar. TT foto: ludviG tHunman/tt

IPcc:s klimatrapport

■■ fn:s klimatpanel (IPCC) pre-
senterade på söndagen,  
i Berlin i Tyskland, den tredje av 
totalt fyra delrapporter som ingår 
i den senaste utvärderingen av 
klimatförändringarna. 

■■ tidigare utvärderingar har 
lagts fram 1990, 1996, 2001 och 
2007.

■■ delrapporten tar upp vad som 
kan göras för att förhindra allvar-
liga effekter av förändringarna.

■■ forskarna har preciserat vad 
som krävs för att nå tvågraders-
målet, det vill säga hur man ska 
kunna förhindra att den kom-
mande temperaturhöjningen 
överstiger två grader Celsius. TT

Svagare medier ökar korruptionsrisk
göteborg lokaltidning
arna blir tunnare. svt 
omfördelar regionalt. tv4 
lägger ner lokalt. 
– medieutvecklingen i dag 
är lite av demokratins 
klimatfråga, säger Jesper 
strömbäck, professor vid 
mittuniversitetet.
strömbäck är en av många som 
oroas över röjandet i ett allt 
mer annorlunda medieland
skap. Bara i fjol försvann 398 
redak tionella tjänster samtidigt 
som minst 38 lokalredaktioner 
stängdes, enligt tidningen Jour
nalisten.

nyligen meddelade SVT att 
man avser att stöpa om sin regi
onala nyhetsverksamhet och i 
onsdags tillkännagav TV4 beslu
tet att lägga ner lokala nyhets
sändningar.

– medieutvecklingen är inte 

längre en branschfråga, den 
måste också ses som en demo
kratifråga, säger Jesper Ström
bäck och utvecklar parallellen 
med klimatet.

– det händer inte mycket från 
en dag till en annan, men över 
tid pågår en process i riktning 
mot en allt svagare journalistik 
både innehållsmässigt och för
mågan att nå ut till olika grup
per.

En av de senaste i raden av illa
varslande tecken kom i veckan 
från VästgötaTidningar där en 
tredjedel av närmare ett 40tal 
journalister på tre lokaltid
ningar är på väg bort.

– Största faran med en centra
lisering är att man inte etable
rar en personlig kontakt med 
myndigheter och läsare. det är 
svårare med förtroenden och 
med tips och granskar man inte 

kommunen och föreningarna, 
så kan de göra lite som de vill, 
säger Thomas Wedin, som sitter 
i styrelsen i den lokala journa
listklubben.

Wedin ser ett tydligt demo
kratiskt problem när journalis
ten kommer längre ifrån läsaren 
och man mister den på vissa håll 
dagliga kontakten.

strömbäck anser att medier 
visser ligen är sämre på att 
granska än vad man säger sig 
vara men bara det faktum att 
det finns medier, som kan upp
täcka saker, kan ha en preven
tiv effekt.

– Kraftlösa medier, eller om 
de inte finns alls, ökar risken 
för missförhållanden eller kor
ruption.

Strömbäck menar att TV4
nedläggningarna grundas på 
ett strategiskt beslut som tydligt 

signalerar att TV4 inte längre ser 
SVT som sin främsta konkur
rent.

–  men det finns en risk i att 
ju mer TV4 abdikerar som en 
seriös journalistisk publicistisk 
aktör och ju mer lokaltidning
arna försvagas, desto viktigare 
blir public service.

sVT hävdar att dess omgörning 
regionalt bidrar till en förstärk
ning. Kritiker tror tvärtom att 
den medför en urholkning av 
den lokala journalistiken.

TT: Vad anser du om att TT 
nyhetsbyrån inte längre har 
någon redaktion norr om tull
larna?

– det är ett fattigdomsbevis. 
För demokratin är det viktigt 
att alla delar av landet blir och 
känner sig sedda.

Göran sjögren/TT

Vinster i välfärden  
lyfter Vänsterpartiet
stockholm vänster
partiet ökar och social
demokraterna backar  
i sifos senaste mätning av 
väljaropinionen.

statsvetaren Marie Demker 
tror att Vänsterpartiet gyn
nats av att frågan om vinster  
i välfärden varit het den 
senaste tiden. V ökar 2,1 pro
centenheter till 8,4 procent, 
den enda förändring som är 
statistiskt säker. S minskar 
med 2,0 procentenheter, men 
är största parti med 32,1 pro
cent.

Statsvetaren marie dem
ker tror att framgångarna för 
Vänsterpartiet kan bero på 
partiets tydlighet.

– Privatiserings och vinst
frågorna i välfärden är högt 
upp på den politiska agen
dan. där har Vänsterpartiet 
en väldigt tydlig position. 
V har gjort det till en profil
fråga och det är sannolikt 
därför partiet har parkerat sig 
lite högre.

Två av fyra borgerliga 
regerings partier, Center
partiet och Kristdemokra
terna, hamnar under fyrapro
centsspärren. Sverigedemo
kraterna är femte största parti 
med 8,3 procent.

alliansen får 38,6 procent 
ihop mot de rödgrönas 51,1 
procent i mätningen som 

pub liceras i gP och Svd.
Statsvetaren Jonas Hinnfors 

konstaterar att det just nu 
inte händer så mycket i opi
nionen och att den aktuella 
mätningen inte hunnit fånga 
upp reaktionerna på vårbud
geten som regeringen presen
terade i onsdags.

– det är ganska lite som har 
hänt som kunde påverka mät
ningen. men nu är det vik
tigt vilken diskussion som 
kommer efter vårbudgeten 
och fram till det att Social
demokraterna presenterar sin 
skuggbudget. det är det som 
kan komma att vara avgö
rande för om alliansen kan 
vända det här.

hinnfors säger också att vår
budgeten och de skugg
budgetar som de andra par
tierna presenterar är väldigt 
viktiga under valår.

– de är basen för valmani
fest och vallöften. de kom
mande veckorna är därför 
viktiga för blocken. Har det 
inte börjat röra på sig och 
om vi inte ser några förskjut
ningar i mätningar under den  
tiden är det nog tveksamt  
eller närmare omöjligt att 
allians en kan komma till
baka som största block. då är 
fältet öppet för någon annan 
form av regering.

Beatrice Nordensson/TT

Ung kvinna död i rallytävling
linköping en ung kvinna 
dog på lördagen efter att 
ha blivit rammad av en 
rallybil i skänninge. 
Ytterligare två personer 
skadades i olyckan som 
inträffade i ett industri
område.
Rallytävlingen Skänninge
knixen har körts i många år 
och nu var ett 60tal bilar 
anmälda i de olika klasserna. 
Olyckan inträffade halvvägs 
in i tävlingen som då avbröts.

En tävlingsbil körde av 
banan och träffade åskådare. 
Östgötapolisen uppgav för TT 
att det skedde i en lång kurva.

Enligt vittnen skedde 
olyckan i en vänstersväng när 
rally bilen kom upp på två 
hjul, rapporterade corren.se.

den allvarligast skadade, 
en kvinna född 1995, ska ha 
hamnat under bilen. 

Hon fördes till Universitets
sjukhuset i Linköping som 
senare bekräftade dödsfal
let.  TT

”Vi ökar mest när det händer 
positiva saker i kungafamiljen.”
Enligt Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby 
är det, paradoxalt nog, kungafamiljen själv som är bäst på att öka 
intresset för att avskaffa monarkin. (TT)

KLIMATET • Satsa på förnyelsebar energi •

Hejda avskogningen i många lä

STOCKHOLM Klimathotet kan avvärjas och

temperaturökningen dämpas - utan att

världsekonomin tar skada. Den slutsatsen drar

FN:s klimatpanel (IPCC) i sin senaste delrapport

Rapporten, presenterad på söndagen i Berlin, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC. I

höstas lade en expertgrupp fram den rent veten

skapliga grunden för bedömningarna och för två

veckor sedan redogjorde en annan grupp för de

pågående och fram tida konsekvenserna av

klimat förändringarna.

I den nya delrapporten är huvud fokus på vad

som kan - och bör - göras för att förhindra de

värsta skadeverkningarna. man slår fast att det

går att nå tvågradersmålet, förhindra att

temperaturökningen på jorden i framtiden

överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- det är en halvering på 36 år. det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid göteborgs universitet

och huvud författare till rapportens kapitel om

styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

- Kostnaderna om vi inte gör något blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. det är

också viktigt att hejda avskogningen i många

länder och i stället försöka öka den skogbevuxna

ytan. det talas även om vikten av att försöka samla in

och lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar

men ännu befinner sig på försöksstadiet.

- det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de

flesta länder.

Utan skatt blir lagringen bara en kostnad för företagen,

säger Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl.

Vi har fått oerhört tydligt klart för oss att det här har

människan skapat, att effekterna är tidig are och värre

än vad vi trott och vi vet vad vi måste åtgärda. Även

miljöpartiets språkrör åsa Romson gillar att fokus ligger
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på lösningar:

- den här rapporten har fått mer tyngd eftersom

de tidigare rapporterna också har varit tydliga

med det stora hotet, säger hon.

IPcc:s klimatrapport

 FN:s klimatpanel (IPCC) presenterade på

söndagen, i Berlin i Tyskland, den tredje av totalt

fyra delrapporter som ingår i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna.

 Tidigare utvärderingar har lagts fram

1990,1996, 2001 och 2007.

 Delrapporten tar upp vad som kan göras för att

förhindra allvarliga effekter av förändringarna.

 Forskarna har preciserat vad som krävs för att nå

tvågradersmålet, det vill säga hur man ska kunna

förhindra att den kommande temperaturhöjningen

överstiger två grader Celsius. TT

Bildtext: MIljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva

med rapporten från IPCC är att det går att klara av

kraftiga utsläppsminskningar.

© Södermanlands Nyheter
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FN: Klimathotet går att avvärja
Pekar ut åtgärder som ska dämpa temperaturökningen
Nyheterna. Publicerat i print 2014-04-14.
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In- & utrikes
måndag 14 april 2014

■ INRIKES  ■ UTRIKES ■ INRIKES  ■ UTRIKES

I DAG

FN: Klimathotet 
går att avvärja
Pekar ut åtgärder som ska dämpa temperaturökningen

 ■ VÄRLDEN
Klimathotet kan avvär-
jas och temperatur-
ökningen dämpas – utan 
att världsekonomin tar 
skada.

Den slutsatsen drar 
FN:s klimatpanel (IPCC) 
i sin senaste delrapport.

Rapporten, presenterad i går 
i Berlin, är den tredje i ord-
ningen i den senaste utvärde-
ringen av klimatförändring-
arna från IPCC.

I höstas lade en expert-
grupp fram den rent veten-
skapliga grunden för 
bedömningarna och 
för två veckor sedan 
redogjorde en annan 
grupp för de pågående 
och framtida konse-
kvenserna av klimat-
förändringarna.

I den nya delrap-
porten är huvud-
fokus på vad som kan – och 
bör – göras för att förhindra 
de värsta skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå 
tvågradersmålet, förhindra 
att temperaturökningen på 
jorden i framtiden överstiger 
två grader Celsius, om växt-
husgasutsläppen minskar 
med 40 till 70 procent till 2050 
jämfört med i dag.

– Det är en halvering på 
36 år. Det låter inte omöjligt, 
med tanke på vad Sverige 
och EU redan har åstadkom-
mit. Men det blir sannolikt 
politiskt svårgenomförbart, 
säger Thomas Sterner, pro-
fessor i miljöekonomi vid 
Göteborgs universitet och 
huvudförfattare till rappor-
tens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också 
att kostnaderna är överkom-
liga för de nödvändiga åtgär-
derna. Tillväxten i världs-
ekonomin minskar bara med 
cirka 0,06 procentenheter om 
året.

– Kostnaderna om vi inte 
gör något, blir självfallet 
mycket större, påpekar Tho-
mas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder 
nämns satsningar på förny-
elsebar energi och energi-
besparingar. Det är också vik-
tigt att hejda avskogningen 
i många länder och i stället 
försöka öka den skogbevuxna 
ytan.

Det talas även om vikten 
av att försöka samla in och 
lagra koldioxid, en teknik 
som väckt förhoppningar 
men ännu befi nner sig på 

försöksstadiet.
– Det är en lovande 

teknik, men den blir 
svår att realisera så 
länge som man inte 
har någon koldioxid-
skatt i de fl esta länder. 
Utan skatt blir lag-
ringen bara en kost-
nad för företagen, 

säger Thomas Sterner.
Miljöminister Lena Ek (C) 

tycker att det positiva med 
rapporten är budskapet att 
det går att klara av kraftiga 
utsläppsminskningar:

– Just nu står vi vid ett väg-
skäl. Vi har fått oerhört tydligt 
klart för oss att det här har 
människan skapat, att effek-
terna är tidigare och värre än 
vad vi trott och vi vet vad vi 
måste åtgärda.

Även miljöpartiets språkrör 
Åsa Romson gillar att fokus 
ligger på lösningar:

– Den här rapporten har fått 
mer tyngd eftersom de tidi-
gare rapporterna också har 
varit tydliga med det stora 
hotet.

Samtidigt skräms hon av 
rapportens slutsats att allt för 
lite händer i världen och Sve-
rige, och ger regeringen en 
känga för svag klimatpolitik.

Roland Johansson/TT 
Lars Pedersen/TT

Mer skog. Att hejda avskogningen och i stället försöka öka 
den skogbevuxna ytan nämns som viktiga åtgärder för att 
nå tvågradersmålet – förhindra att temperaturökningen på 
jorden i framtiden överstiger två grader Celsius. FOTO: AP/ARKIV

FAKTA/IPCC:s klimatrapport
 ■ FN:s klimatpanel (IPCC) 

presenterade i går, i Berlin 
i Tyskland, den tredje av totalt 
fyra delrapporter som ingår 
i den senaste utvärderingen av 
klimatförändringarna. Tidigare 
utvärderingar har lagts fram 1990, 
1996, 2001 och 2007.

 ■ Delrapporten tar upp vad 

som kan göras för att förhindra all-
varliga eff ekter av förändringarna. 

 ■ Forskarna har precise-
rat vad som krävs för att nå 
tvågradersmålet, det vill säga hur 
man ska kunna förhindra att den 
kommande temperaturhöjningen 
överstiger två grader Celsius. 
(TT)

Lena Ek. 

 ■ SVERIGE
Lokaltidningarna blir 
tunnare. SVT omförde-
lar regionalt. TV4 lägger 
ner lokalt.

– Medieutvecklingen 
i dag är lite av demo-
kratins klimatfråga, 
säger Jesper Strömbäck, 
professor vid Mitt-
universitetet.

Strömbäck är en av många 
som oroas över röjandet i ett 
allt mer annorlunda medie-
landskap. Bara i fjol försvann 
398 redaktionella tjänster 
samtidigt som minst 38 lokal-
redaktioner stängdes, enligt 
tidningen Journalisten.

Nyligen meddelade SVT 
att man avser att stöpa om sin 
regionala nyhetsverksamhet 
och i onsdags tillkännagav 
TV4 beslutet att lägga ner 
lokala nyhetssändningar.

– Medieutvecklingen är inte 
längre en branschfråga, den 
måste också ses som en 
demokratifråga, säger Jes-
per Strömbäck och utvecklar 
parallellen med klimatet.

– Det händer inte mycket 
från en dag till en annan, men 
över tid pågår en process 
i riktning mot en allt svagare 
journalistik både innehålls-
mässigt och förmågan att nå 
ut till olika grupper.

En av de senaste i raden av 

illavarslande tecken 
kom i veckan från 
Västgöta-Tidningar 
där en tredjedel av 
närmare ett 40-tal 
journalister på tre 
lokaltidningar är på 
väg bort.

– Största faran med 
en centralisering är att 
man inte etablerar en person-
lig kontakt med myndigheter 
och läsare. Det är svårare med 
förtroenden och med tips och 
granskar man inte kommunen 
och föreningarna, så kan de 
göra lite som de vill, säger 
Thomas Wedin, som sitter 
i styrelsen i den lokala jour-
nalistklubben.

Wedin ser ett tydligt demo-

kratiskt problem när 
journalisten kommer 
längre ifrån läsaren 
och man mister den 
på vissa håll dagliga 
kontakten.

Strömbäck anser att 
medier visserligen är 
sämre på att granska 

än vad man säger sig vara men 
bara det faktum att det fi nns 
medier, som kan upptäcka 
saker, kan ha en preventiv 
effekt.

– Kraftlösa medier, eller 
om de inte fi nns alls, ökar 
risken för missförhållanden 
eller korruption, säger Jesper 
Strömbäck.

Göran Sjögren/TT

Svagare medier – ”demokratins klimatfråga”

Jesper 
Strömbäck.

49
ARTER av stickmyggor plågar 
Sverige, sex fl er än vad som 
upptäcktes vid den senaste 
inventeringen 1977, enligt 
forskare vid Uppsala universitet 
som artbestämt 1,3 miljoner 
myggor. (TT)

Påsken svår tid för överviktiga barn 
 ■ SVERIGE. Sockrig must, enorma påskägg fyllda med godis 

och buffémat i mängder – påsken kan vara en tuff tid för 
överviktiga barn som kämpar med sin vikt.

– Det är väldigt mycket godis i fokus under påsken, säger 
Mahnoush Malek, dietist vid Rikscentrum barnobesitas vid 
Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Det blir automatiskt fl er tillfällen att äta något extra. 
Framförallt om det står skålar och liknande framme. Många 
bjuds på påsklunch och middagar med extramat, som kan 
vara svår att motstå, säger hon. (TT)
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Off ren för Bostonbomberna hedras
 ■ USA. Bombningarna under Boston Marathon för ett 

år sedan var det värsta terrordådet i USA sedan den 11 
september 2001. Attentatet krävde tre liv och skadade 264 
människor.

På årsdagen i morgon håller arrangörerna en minnes-
stund, och stadens bibliotek ställer ut minnesföremål som 
lämnades vid platsen.

I år har 36 000 personer anmält sig för att springa Boston 
Marathon, 9 000 fl er än förra året. Säkerheten kommer att 
vara skärpt. (TT)
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 ■ VAL. Vänsterpartiets för-
stanamn i EU-parlaments-
valet, Malin Björk, presente-
rar partiets EU-valskampanj.

 ■ SEMINARIUM. 
Kommunal arrangerar 
seminarium i samband med 
att de släpper en rapport om 
det framtida fi nansierings-
behovet för välfärden.

 ■ DOM. En 58-årig man 
i Malmö får sin dom, åtalad 
för att hållit sin fru inlåst. 
Åtalet gäller bland annat 
grov kvinnofridskräkning.

 ■ MÖTE. EU:s utrikes-
ministrar möts i Luxemburg 
för att bland annat diskutera 
Ukraina och Syrien.

Hundratals hus brinner i Chile
 ■ CHILE. Lågor pådrivna av vindar från Stilla havet 

bränner skogarna runt den chilenska hamnstaden 
Valparaíso.

Branden hade enligt uppgifter i går kväll krävt 
minst 16 liv, uppgav myndigheterna enligt nyhets-
byrån AFP.

Minst 500 hus har förstörts och 3 000 invånare 
har fått fl y sina hem. President Michelle Bachelet 
har utlyst katastroftillstånd, rapporterar lokaltid-
ningen El Martutino.(TT)

Ryssland fortsätter rusta upp
 ■ VÄRLDEN. Världens totala militärutgifter mins-

kar, men Ryssland och Saudiarabien rustar upp. 
Bakom inköpen ligger stormaktsambitioner och 
rädsla för den egna befolkningen, enligt Stock-
holm Peace Research Institute (Sipri).

Sipri publicerar varje år en rapport över 
vapenmakten i världen. Årets kartläggning, som 
presenteras i dag men som TT har tagit del av, 
visar att tillväxtländerna fortsätter att öka sina 
militära utgifter.

– Ryssland försöker återta sin position som 
stormakt samtidigt som de ser Nato och dess 
östliga utveckling som ett hot, säger Sam Perlo-
Freeman på Sipri. (TT)

Syrien anklagas för gasattack
 ■ SYRIEN. Rebeller och den syriska regimen ankla-

gar varandra för en gasattack, som ska ha skadat 
ett hundratal invånare i en rebellkontrollerad by 
i Hamaprovinsen i fredags.

– Regimplan bombade Kafr Zita med tunnor 
med sprängmedel, som spred en tjock rök och 
lukt som orsakade kvävningssymtom och förgift-
ning, säger Rami Abdel Rahman vid regimkritiska 
Syriska människorättsobservatoriet till AFP.

Syrisk stats-tv beskrev det som en klorgasattack, 
som krävt två dödsoffer, men lade skulden på al-
Qaida-allierade rebeller i al-Nusrafronten. (TT)

Abdullah leder rösträkning
 ■ AFGHANISTAN. Mycket tyder på att kampen om 

presidentposten i Afghanistan kommer att stå 
mellan den förre utrikesministern och ögon-
läkaren Abdullah Abdullah och antropologen och 
exfi nansministern Ashraf Ghani.

När 500 000 röster räknats, omkring 10 procent 
av det totala antalet, leder Abdullah med ett stöd på 
41,9 procent, meddelar landets valkommission IEC.

– Doktor Ashraf Ghani har 37,6 procent och 
ligger på andra plats, sade IEC-chefen Yousuf 
Nuristani enligt afghanska medier vid ett press-
möte i Kabul. (TT)

Kvinna gravid med fel embryon
 ■ ITALIEN. En kvinna som genomgått provrörs-

befruktning på en klinik i Rom är gravid – med 
fel foster. Det upptäcktes efter tre månader att 
embryona förväxlats på kliniken och att hon bär 
ett annat pars barn. 

Förväxlingen hände på Sandro Pertini-sjuk huset 
den 4 december, rapporterar medier i Italien.

Hälsovårdsdepartementet ska utreda det 
inträffade. Det framgick inte i gårdagens rappor-
ter om någon mer kvinna bär fel barn till följd av 
förväxlingen. (TT-AFP)

Vinster i välfärden lyft er V
 ■ SVERIGE. Vänsterpartiet ökar och Social-

demokraterna backar i Sifos senaste mätning av 
väljaropinionen. V ökar 2,1 procentenheter till 8,4 
procent. S minskar med 2,0 procentenheter, men 
är största parti med 32,1 procent.

Statsvetaren Marie Demker tror att Vänsterpar-
tiet gynnats av att frågan om vinster i välfärden 
varit het den senaste tiden:

– V har gjort det till en profi lfråga och det 
är sannolikt därför partiet har parkerat sig lite 
högre. (TT)

Hus i Valparaíso slukas av eldmassorna.  
 FOTO: LUIS HIDALGO/AP

Våldsam sammandrabbning. I Charkiv skadades 50 människor, varav en polis, i samband med två demonstrationer som stödde de olika sidorna drabbade samman, rapporterar 
Interfax. Tio av de skadade fördes till sjukhus enligt polisen.  FOTO: OLGA IVASHCHENKO/AP

Separatister får ultimatum
Oron i östra Ukraina ökar – armén sätts in för att återta ockuperade myndigheter

 ■ UKRAINA
Ukrainas regering sätter 
in armén mot de pro-
ryska separatisterna 
som ockuperar myndig-
hetsbyggnader i fl era 
städer.  Samtidigt lovar 
presidenten amnesti för 
dem som ger upp senast 
i dag.

Till slut tröttnade regeringen 
i Kiev på att de proryska 
separatisterna – kamofl ague-

klädda och beväpnade med 
automatkarbiner – fortsatte 
att erövra strategiska bygg-
nader i östra Ukraina. 

I går morse kom svaret som 
inrikesminister Arsen Ava-
kov varnat för i Facebookupp-
dateringar: Ukrainas reger-
ing sätter hårt mot hårt mot 
”terroristerna”.

Minst två människor dödades 
och nio skadades i samband 
med anti-terroroperationen, 
som Avakov beskrev den. 

Enheter från den ukrainska 
säkerhetstjänsten SBU slog 
till mot separatisterna som 
ockuperar polisstationen 
i Slovjansk sedan i lördags, 
men lyckades inte återta 
byggnaden. Regeringen för-
klarade efteråt att styrkorna 
mött hårt motstånd, och att 
stridande från båda sidor 
dödats, bland dem en SBU-
offi cer. Därtill uppgavs att 
fyra människor i SBU-styrkan 
skadats.

Nyhetsbyrån RIA pratade 

med en demonstrant i staden 
som berättade att en civilper-
son dödats och två skadats. 
Regeringen anklagade sepa-
ratisterna för att använda 
mänskliga sköldar.

Strider ska också ha utbrutit 
på motorvägen mellan Slov-
jansk och regionhuvudstaden 
Donetsk, där en person upp-
ges dödad och fyra skadade.

Senare förklarade presi-
dent Oleksandr Turtjynov 
att landet sätter in armén 

mot separatisterna, och att 
amnesti utfärdas för dem 
som lägger ned sina vapen 
och lämnar byggnaderna 
senast klockan nio i dag på 
morgonen lokal tid. Turtjy-
nov öppnade också för större 
regionalt självbestämmande.

Kort däreft er skickade natio-
nalgardet en bataljon reser-
vister till Slovjansk. Inrikes-
minister Arsen Avakov skrev 
på Facebook att regeringen är 
redo att kalla in över 12 000 

civilister – patrioter – från 
hela Ukraina till en ny insats-
styrka, och utrusta dem med 
vapen, kläder och professio-
nella befälhavare.

Separatisterna kräver en 
folkomröstning den 11 maj om 
att tillhöra Ryssland. De oroar 
sig för att ryskan i framtiden 
inte ska accepteras i kontakt 
med myndigheterna, och att 
ekonomin ska ta stryk om 
Ukraina klipper banden till 
Ryssland.

Erik Paulsson Rönnbäck/TT

KRISEN I UKRAINA

 VÄRLDEN Klimathotet kan avvärjas och

temperaturökningen dämpas - utan att

världsekonomin tar skada. Den slutsatsen drar

FN:s klimatpanel (IPCC) i sin senaste delrapport.

Rapporten, presenterad i går i Berlin, är den

tredje i ordningen i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

- Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är

också viktigt att hejda avskogningen i många

länder och i stället försöka öka den skogbevuxna

ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar men

ännu befinner sig på försöksstadiet. - Det är en lovande

teknik, men den blir svår att realisera så länge som man

inte har någon koldioxidskatt i de flesta länder. Utan

skatt blir lagringen bara en kostnad för företagen, säger

Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är tidigare och värre än vad vi trott och vi vet

vad vi måste åtgärda.

Även miljöpartiets språkrör Åsa Romson gillar att fokus

ligger på lösningar:
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- Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom

de tidigare rapporterna också har varit tydliga

med det stora hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att

allt för lite händer i världen och Sverige, och ger

regeringen en känga för svag klimatpolitik.

FAKTA/IPCC:s klimatrapport

 FN:s klimatpanel (IPCC) presenterade i går, i

Berlin i Tyskland, den tredje av totalt fyra

delrapporter som ingår i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna. Tidigare

utvärderingar har lagts fram 1990, 1996, 2001

och 2007.

 Delrapporten tar upp vad som kan göras för att

förhindra allvarliga effekter av förändringarna.

 Forskarna har preciserat vad som krävs för att nå

tvågradersmålet, det vill säga hur man ska kunna

förhindra att den kommande temperaturhöjningen

överstiger två grader Celsius. (TT)

Bildtext: Mer skog. Att hejda avskogningen och i stället

försöka öka den skogbevuxna ytan nämns som viktiga

åtgärder för att nå tvågradersmålet - förhindra att

temperaturökningen på jorden i framtiden överstiger två

grader Celsius.|Lena Ek.
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IPCC: Hotet mot klimatet kan stoppas
 RAPPORT. Växthusgasutsläppen ska halveras på 36 år
Skånska Dagbladet. Publicerat i print 2014-04-14.
Roland Johansson|TT|Lars Pedersen. Sektion: INRIKES.
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STocK hoLM  
Väns ter par ti et ökar 
och socialdemokra
terna bac kar i si fos 
se nas te mät ning av 
väl jar o pi nio nen.

stats ve ta ren Ma rie 
Dem ker tror att Väns
ter par ti et gyn nats av 
att frå gan om vins ter i 
väl fär den va rit het den 
se nas te ti den.

V ökar 2,1 pro cent en he ter 
till 8,4 pro cent, den enda 
för änd ring som är sta
tis tiskt sä ker. S mins kar 
med 2,0 pro cent en he ter, 
men är störs ta par ti med 
32,1 pro cent.

Stats ve ta ren Ma rie 
Dem ker tror att fram
gång ar na för Väns ter par
ti et kan bero på par ti ets 
tyd lig het.

– Pri va ti ser ings och 
vinstfrågorna i väl fär den 
är högt upp på den po
li tis ka agen dan. Där har 
Väns ter par ti et en väl digt 
tyd lig po si tion. V har 
gjort det till en pro fil frå
ga och det är san no likt 
där för par ti et har par ke
rat sig lite hög re.

Två av fyra bor ger li ga 
re ger ings par ti er, Cen ter
par ti et och Krist de mo
kra ter na, ham nar un der 
f y ra  pro cents  spär  ren. 
Sve ri ge de mo kra ter na är 
fem te störs ta par ti med 
8,3 pro cent.

Al li an sen får 38,6 pro
cent ihop mot de röd
grö nas 51,1 pro cent i mät

ning en som pub li ce ras i 
GP och SvD.

Stats ve ta ren Jo nas 
Hinnfors kon sta te rar att 
det just nu inte hän der 
så myc ket i opi nio nen 
och att den ak tu el la mät
ning en inte hun nit fånga 
upp re ak tio ner na på vår
bud ge ten som re ger ing en 
pre sen te ra de i ons dags.

– Det är gans ka lite som 
har hänt som kun de på
ver ka mät ning en. Men nu 
är det vik tigt vil ken dis
kus sion som kom mer ef
ter vår bud ge ten och fram 
till det att Socialdemo
kraterna pre sen te rar sin 
skugg bud get. Det är det 
som kan kom ma att vara 
av gö ran de för om Al li an
sen kan vän da det här.

Hinnfors sä ger ock så 
att vår bud ge ten och de 
skugg bud ge tar som de 
and ra par ti er na pre sen
te rar är väl digt vik ti ga un
der val år.

– De är ba sen för val
ma ni fest och val löf ten. 
De kom man de vec kor na 
är där för vik ti ga för bloc
ken. Har det inte bör jat 
röra på sig och om vi inte 
ser någ ra för skjut ning ar i 
mät ning ar un der den ti
den är det nog tvek samt 
el ler när ma re omöj ligt 
att Al li an sen kan kom
ma till ba ka som störs ta 
block. Då är fäl tet öp pet 
för nå gon an nan form av 
re ger ing.

Bea tri ce nordensson/TT 
Hå kan Jo hans son/TT

Väl färds vins ter 
lyf ter Väns tern

STocK hoLM  
kli mat ho tet kan av vär
jas och tem pe ra tur ök
ning en däm pas – utan 
att världs e ko no min tar 
ska da.

Den slut sat sen 
drar Fn:s kli mat pa nel 
(iPCC) i sin se nas te del
rap port.

Rap por ten, pre sen te rad på 
sön da gen i Ber lin, är den 
tred je i ord ning en i den 
se nas te ut vär der ing en av 
kli mat för änd ring ar na från 
IPCC.

I hös tas lade en ex pert
grupp fram den rent ve
ten skap li ga grun den för 
be döm ning ar na och för 
två vec kor se dan re do
gjor de en an nan grupp för 
de på gå en de och fram ti da 
kon se kven ser na av kli mat
för änd ring ar na.

I den nya del rap por ten 
är hu vud fo kus på vad som 
kan – och bör – gö ras för 
att för hind ra de värs ta ska
de verk ning ar na.

Man slår fast att det går 
att nå två gra ders må let, 
för hind ra att tem pe ra tur
ök ning en på jor den i fram
ti den över sti ger två gra der 
Cel si us, om växt hus gas
ut släp pen mins kar med 
40 till 70 pro cent till 2050 
jäm fört med i dag.

– Det är en hal ver ing på 
36 år. Det lå ter inte omöj
ligt, med tan ke på vad 
Sverige och EU re dan har 
åstad kom mit. Men det blir 
san no likt po li tiskt svår ge
nom för bart, sä ger Tho mas 
Ster ner, pro fes sor i mil
jö e ko no mi vid Gö te borgs 
uni ver si tet och hu vud för
fat ta re till rap por tens ka pi
tel om styr me del.

I rap por ten häv das ock

så att kost na der na är över
kom li ga för de nöd vän di
ga åt gär der na. Till väx ten i 
världs e ko no min mins kar 
bara med cir ka 0,06 pro
cent en he ter om året.

– Kost na der na om vi 
inte gör nå got, blir själv fal
let myc ket stör re, på pe kar 
Tho mas Ster ner.

Bland nöd vän di ga åt
gär der nämns sats ning ar 

på för ny el se bar ener gi och 
ener gi be spar ing ar. Det är 
ock så vik tigt att hej da av
skog ning en i många län der 
och i stäl let för sö ka öka 
den skog be vux na ytan.

Det ta las även om vik ten 
av att för sö ka sam la in och 
lag ra kol di oxid, en tek nik 
som väckt för hopp ning ar 
men ännu be fin ner sig på 
för söks sta di et.

– Det är en lo van de tek
nik, men den blir svår att 
re a li se ra så län ge som man 
inte har nå gon kol di ox id
skatt i de fles ta län der. Ut
an skatt blir lag ring en bara 
en kost nad för fö re ta gen, 
sä ger Tho mas Ster ner.

Mil jö mi nis ter Lena Ek (C) 
tyc ker att det po si ti va med 
rap por ten är bud ska pet att 
det går att kla ra av kraf ti ga 
ut släpps minsk ning ar:

– Just nu står vi vid ett 
väg skäl. Vi har fått oer hört 
tyd ligt klart för oss att det 
här har män ni skan ska pat, 
att ef fek ter na är ti di ga re 
och vär re än vad vi trott 
och vi vet vad vi mås te åt
gär da.

Även mil jö par ti ets 
språk rör Åsa Romson gil
lar att fo kus lig ger på lös
ning ar:

– Den här rap por ten har 
fått mer tyngd ef ter som de 
ti di ga re rap por ter na ock så 
har va rit tyd li ga med det 
sto ra ho tet.

sam ti digt skräms hon 
av rap por tens slut sats att 
allt för lite hän der i värl den 
och Sverige, och ger re ger
ing en en känga för svag 
kli mat po li tik. 

ro land Jo hans son/TT 
Lars Pe der sen/TT

IPCC: Ho tet mot  
kli ma tet kan stop pas

   n rap port. Växt hus gas ut släp pen ska hal ve ras på 36 år

Gö TE BoRG  
Lo kal tid ning ar na blir 
tun na re. sVT om för de
lar re gio nalt. TV4 läg
ger ner lo kalt.

– Me die ut veck ling en i 
dag är lite av de mo kra
tins kli mat frå ga, sä ger 
Jes per ström bäck, pro
fes sor vid Mitt uni ver
si te tet.

Ström bäck är en av många 
som oro as över rö jan det 
i ett allt mer an nor lunda 
me die land skap. Bara i fjol 

för svann 398 re dak tio nel
la tjäns ter sam ti digt som 
minst 38 lo kal re dak tio ner 
stäng des, en ligt tid ning en 
Jour na lis ten.

ny li gen med de la de SVT 
att man av ser att stö pa om 
sin re gio na la ny hets verk
sam het och i ons dags till
kän na gav TV4 be slu tet att 
läg ga ner lo ka la ny hets
sänd ning ar.

– Me die ut veck ling en är 
inte läng re en bransch frå
ga, den   mås te ock så ses 

som en de mo kra ti frå ga, 
sä ger Jes per Ström bäck och 
ut veck lar pa ral lel len med 
kli ma tet.

– Det hän der inte myc
ket från en dag till en an
nan, men över tid på går 
en pro cess i rikt ning mot 
en allt sva ga re jour na li stik 
både in ne hålls mäs sigt och 
för må gan att nå ut till oli ka 
grup per.

We din ser ett tyd ligt de
mo kra tiskt pro blem när 
jour na lis ten kom mer läng
re ifrån lä sa ren och man 

mis ter den på vis sa håll 
dag li ga kon tak ten.

ström bäck an ser att me
di er vis ser li gen är säm re på 
att grans ka än vad man sä
ger sig vara men bara det 
fak tum att det finns me di
er, som kan upp täc ka sa
ker, kan ha en pre ven tiv 
ef fekt.

– Kraft lö sa me di er, el
ler om de inte finns alls, 
ökar ris ken för miss för
hål lan den el ler kor rup
tion. (TT)

Sva ga re me di er ökar kor rup tions risk

Ra mon Pichs Madruga, Ott mar Edenhofer och Rejendra K. Pachauri från FN:s kli mat pa nel 
vi sar upp sam man fatt ning en av den se nas te rap por ten. AP PhoTo/MI chA EL SohN/TT 

KoST NA DER NA oM 
vI INTE GöR NÅ GoT, 
BLIR SjäLv fAL LET 
Myc KET STöR RE.

siff ran
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ar ter av stick myg gor plå gar Sverige, sex 
fler än vad som upp täck tes vid den se
nas te in ven ter ing en 1977, en ligt fors ka re 
vid Upp sa la uni ver si tet som art be stämt 
1,3 mil jo ner myg gor. (TT)

Två miss tänk ta för kvin nas död
Jön kö Ping. En kvin na i 50årsåldern som hit ta des 
död i en lä gen het i Jön kö ping kan ha bragts om li vet. 
Två män, båda i 60årsåldern, har gri pits och an hål
lits som skä li gen miss tänk ta för dråp.

– Om stän dig he ter na är okla ra och de båda män
nen kun de inte hö ras till en bör jan på grund av att de 
var allt för på ver ka de, sä ger Tom my Thorn gren, po li
sens press ta les man.

Nå got tyd ligt tec ken på att ett brott har be gåtts 
finns inte men brott kan hel ler inte ute slu tas, en ligt 
Thorn gren. (TT)

Gruv dröm mar med för hin der
ki ru nA. De se nas te åren har gruv bo la gen stått i kö 
för att star ta pro duk tion i Sverige. Nu har brom sen 
sla git till. Peng ar na si nar när in ve ste rar na hål ler sig 
un dan risk fyll da pro jekt. Ut bu det av me tal ler har 
ökat på mark na den och pris ned gång ar den se nas te 
ti den har satt press på bran schen. 2010–2012 kom un
ge fär 200 an sök ning ar om un der sök nings till stånd in 
till Bergs sta ten var je år. 2013 ra sa de det till 130. Hit tills 
i år har sök tryc ket va rit ännu läg re. (TT)

noterat

STOCKHOLM Klimathotet kan avvärjas och

temperaturökningen dämpas - utan att

världsekonomin tar skada. Den slutsatsen drar

FN:s klimatpanel (IPCC) i sin senaste delrapport.

Rapporten, presenterad på söndagen i Berlin, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas ock

så att kostnaderna är överkomliga för de

nödvändiga åtgärderna. Tillväxten i

världsekonomin minskar bara med cirka 0,06

procentenheter om året.

- Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är

också viktigt att hejda avskogningen i många länder och

i stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar men

ännu befinner sig på försöksstadiet.

- Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de

flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad

för företagen, säger Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är tidigare och värre än vad vi trott och vi vet

vad vi måste åtgärda.
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Även miljöpartiets språkrör Åsa Romson gillar att

fokus ligger på lösningar:

- Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom

de tidigare rapporterna också har varit tydliga

med det stora hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att

alltför lite händer i världen och Sverige, och ger

regeringen en känga för svag klimatpolitik.

KOSTNADERNA OM VI INTE GÖR NÅGOT, BLIR

SJÄLVFALLET MYCKET STÖRRE.

Bildtext: Ramon Pichs Madruga, Ottmar Edenhofer och

Rejendra K. Pachauri från FN:s klimatpanel visar upp

sammanfattningen av den senaste rapporten.

© Skånska Dagbladet
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Missa inte!
Få alla aktuella 
kurser när du följer  
börsens utveckling 
på kkuriren.se

Rapporten, presenterad på sön
dagen i Berlin, är den tredje  
i ordningen i den senaste utvär
deringen av klimatförändring
arna från IPCC.  I höstas lade 
en expertgrupp fram den rent 
veten skapliga grunden för be
dömningarna och för två veck
or sedan redogjorde en annan 
grupp för de pågående och 
fram tida konsekvenserna av 
klimat förändringarna.

I den nya delrapporten är 
huvud fokus på vad som kan – 
och bör – göras för att förhindra 
de värsta skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att 
nå tvågradersmålet, förhindra 
att temperaturökningen på jor
den i framtiden överstiger två 
grader Celsius, om växthusgas
utsläppen minskar med 40 till 
70 procent till 2050 jämfört 
med i dag.

–  Det är en halvering på 36 
år. Det låter inte omöjligt, med 
tanke på vad Sverige och EU re
dan har åstadkommit. Men det 
blir sannolikt politiskt svårge
nomförbart, säger Thomas Ster
ner, professor i miljöekonomi 
vid Göteborgs universitet och 
huvud författare till rapportens 
kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att 
kostnaderna är överkomliga för 
de nödvändiga åtgärderna. Till
växten i världsekonomin mins
kar bara med cirka 0,06 pro
centenheter om året.

– Kostnaderna om vi inte gör 

något blir självfallet mycket 
större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder 
nämns satsningar på förnyelse
bar energi och energibesparing
ar. Det är också viktigt att hej
da avskogningen i många län
der och i stället försöka öka den 
skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att 
försöka samla in och lagra kol
dioxid, en teknik som väckt för
hoppningar men ännu befinner 
sig på försöksstadiet.

–  Det är en lovande teknik, 
men den blir svår att realisera 
så länge som man inte har nå
gon koldioxidskatt i de flesta 
länder. Utan skatt blir lagring
en bara en kostnad för företa
gen, säger Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tyck
er att det positiva med rappor
ten är budskapet att det går att 
klara av kraftiga utsläppsminsk
ningar:

– Just nu står vi vid ett vägskäl. 
Vi har fått oerhört tydligt klart 
för oss att det här har männi
skan skapat, att effekterna är 
tidig are och värre än vad vi trott 
och vi vet vad vi måste åtgärda.

Även Miljöpartiets språkrör 
Åsa Romson gillar att fokus lig
ger på lösningar:

– Den här rapporten har fått 
mer tyngd eftersom de tidiga
re rapporterna också har varit 
tydliga med det stora hotet, sä
ger hon.
Roland Johansson/TT

kLIMaTET • Satsa på förnyelsebar energi  • Hejda avskogningen i många länder

FN-rapport: Det går att  
avvärja klimathotet
sTockhoLM Klimathotet kan avvärjas och 
temperaturökningen dämpas – utan att världseko-
nomin tar skada. Den slutsatsen drar FN:s klimat-
panel (IPCC) i sin senaste delrapport.

MIljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med rapporten från IPCC är 
att det går att klara av kraftiga utsläppsminskningar.  

arkivfoTo: owe NilssoN/TT

vikiNGar vill Ta revaNsCH  Med yxor, knivar och pilbågar 
övade hundra vikingar på att försöka få Irland på fall. För tusen år sedan 
led man ett blodigt nederlag vid det berömda slaget vid Clontarf. 2014 
hoppas krigarna på upprättelse – eller i alla fall en god kamp. ”Vi ska slåss 
på Irland vid tusenårsjubileet av the battle of Clontarf nästa vecka”, 
berättar Ragnar Wick som företräder vikingasällskapet Skåne Lag. Under 
helgen värmde sällskapet upp vid det arkeologiska friluftsmuseet 
Foteviken i Höllviken utanför Malmö. Det handlar om ett riktigt slag, som 
dock genomförs i god anda. Vapnen är däremot riktiga – men utan 
skarpslipade eggar. TT foTo: ludviG THuNmaN/TT

IPcc:s klimatrapport

■■ fN:s klimatpanel (IPCC) pre-
senterade på söndagen,  
i Berlin i Tyskland, den tredje av 
totalt fyra delrapporter som ingår 
i den senaste utvärderingen av 
klimatförändringarna. 

■■ Tidigare utvärderingar har 
lagts fram 1990, 1996, 2001 och 
2007.

■■ delrapporten tar upp vad som 
kan göras för att förhindra allvar-
liga effekter av förändringarna.

■■ forskarna har preciserat vad 
som krävs för att nå tvågraders-
målet, det vill säga hur man ska 
kunna förhindra att den kom-
mande temperaturhöjningen 
överstiger två grader Celsius. TT

Svagare medier ökar korruptionsrisk
GötEboRG lokaltidning
arna blir tunnare. svT 
omfördelar regionalt. Tv4 
lägger ner lokalt. 
– medieutvecklingen i dag 
är lite av demokratins 
klimatfråga, säger Jesper 
strömbäck, professor vid 
mittuniversitetet.
strömbäck är en av många som 
oroas över röjandet i ett allt 
mer annorlunda medieland
skap. Bara i fjol försvann 398 
redak tionella tjänster samti
digt som minst 38 lokalredak
tioner stängdes, enligt tidning
en Journalisten.

Nyligen meddelade SVT att 
man avser att stöpa om sin re
gionala nyhetsverksamhet och 
i onsdags tillkännagav TV4 be
slutet att lägga ner lokala ny
hetssändningar.

– Medieutvecklingen är inte 

längre en branschfråga, den 
måste också ses som en demo
kratifråga, säger Jesper Ström
bäck och utvecklar parallellen 
med klimatet.

– Det händer inte mycket från 
en dag till en annan, men över 
tid pågår en process i riktning 
mot en allt svagare journalistik 
både innehållsmässigt och för
mågan att nå ut till olika grup
per.

En av de senaste i raden av illa
varslande tecken kom i veckan 
från VästgötaTidningar där en 
tredjedel av närmare ett 40tal 
journalister på tre lokaltidning
ar är på väg bort.

– Största faran med en centra
lisering är att man inte etable
rar en personlig kontakt med 
myndigheter och läsare. Det är 
svårare med förtroenden och 
med tips och granskar man inte 

kommunen och föreningarna, 
så kan de göra lite som de vill, 
säger Thomas Wedin, som sitter 
i styrelsen i den lokala journa
listklubben.

Wedin ser ett tydligt demo
kratiskt problem när journalis
ten kommer längre ifrån läsaren 
och man mister den på vissa håll 
dagliga kontakten.

strömbäck anser att medi
er visser ligen är sämre på att 
granska än vad man säger sig 
vara men bara det faktum att 
det finns medier, som kan upp
täcka saker, kan ha en preven
tiv effekt.

– Kraftlösa medier, eller om 
de inte finns alls, ökar risken 
för missförhållanden eller kor
ruption.

Strömbäck menar att TV4
nedläggningarna grundas på 
ett strategiskt beslut som tyd

ligt signalerar att TV4 inte läng
re ser SVT som sin främsta kon
kurrent.

– Men det finns en risk i att ju 
mer TV4 abdikerar som en seri
ös journalistisk publicistisk ak
tör och ju mer lokaltidningar
na försvagas, desto viktigare blir 
public service.

sVT hävdar att dess omgörning 
regionalt bidrar till en förstärk
ning. Kritiker tror tvärtom att 
den medför en urholkning av 
den lokala journalistiken.

TT: Vad anser du om att TT 
Nyhetsbyrån inte längre har 
någon redaktion norr om tull
larna?

– Det är ett fattigdomsbevis. 
För demokratin är det viktigt 
att alla delar av landet blir och 
känner sig sedda.

Göran sjögren/TT

Vinster i välfärden  
lyfter Vänsterpartiet
Stockholm vänster
partiet ökar och social
demokraterna backar  
i sifos senaste mätning av 
väljaropinionen.

statsvetaren Marie Demker 
tror att Vänsterpartiet gyn
nats av att frågan om vinster  
i välfärden varit het den se
naste tiden. V ökar 2,1 pro
centenheter till 8,4 procent, 
den enda förändring som är 
statistiskt säker. S minskar 
med 2,0 procentenheter, men 
är största parti med 32,1 pro
cent.

Statsvetaren Marie Dem
ker tror att framgångarna för 
Vänsterpartiet kan bero på 
partiets tydlighet.

– Privatiserings och vinst
frågorna i välfärden är högt 
upp på den politiska agen
dan. Där har Vänsterpartiet 
en väldigt tydlig position. V 
har gjort det till en profilfrå
ga och det är sannolikt där
för partiet har parkerat sig 
lite högre.

Två av fyra borgerliga 
regerings partier, Center
partiet och Kristdemokrater
na, hamnar under fyrapro
centsspärren. Sverigedemo
kraterna är femte största parti 
med 8,3 procent.

Alliansen får 38,6 procent 
ihop mot de rödgrönas 51,1 
procent i mätningen som 

pub liceras i GP och SvD.
Statsvetaren Jonas Hinnfors 

konstaterar att det just nu 
inte händer så mycket i opi
nionen och att den aktuella 
mätningen inte hunnit fånga 
upp reaktionerna på vårbud
geten som regeringen presen
terade i onsdags.

– Det är ganska lite som 
har hänt som kunde påver
ka mätningen. Men nu är det 
viktigt vilken diskussion som 
kommer efter vårbudgeten 
och fram till det att Social
demokraterna presenterar sin 
skuggbudget. Det är det som 
kan komma att vara avgöran
de för om Alliansen kan vän
da det här.

hinnfors säger också att vår
budgeten och de skugg
budgetar som de andra par
tierna presenterar är väldigt 
viktiga under valår.

– De är basen för valmani
fest och vallöften. De kom
mande veckorna är därför 
viktiga för blocken. Har det 
inte börjat röra på sig och om 
vi inte ser några förskjutning
ar i mätningar under den  
tiden är det nog tveksamt  
eller närmare omöjligt att 
Allians en kan komma tillba
ka som största block. Då är 
fältet öppet för någon annan 
form av regering.

Beatrice Nordensson/TT

Ung kvinna död i rallytävling
lInköpInG en ung kvinna 
dog på lördagen efter att 
ha blivit rammad av en 
rallybil i skänninge. 
Ytterligare två personer 
skadades i olyckan som 
inträffade i ett industri
område.
Rallytävlingen Skänninge
knixen har körts i många år 
och nu var ett 60tal bilar an
mälda i de olika klasserna. 
Olyckan inträffade halvvägs 
in i tävlingen som då avbröts.

En tävlingsbil körde av ba
nan och träffade åskådare. 
Östgötapolisen uppgav för TT 
att det skedde i en lång kurva.

Enligt vittnen skedde olyck
an i en vänstersväng när rally
bilen kom upp på två hjul, 
rapporterade corren.se.

Den allvarligast skadade, 
en kvinna född 1995, ska ha 
hamnat under bilen. 

Hon fördes till Universitets
sjukhuset i Linköping som 
senare bekräftade dödsfal
let.  TT

”Vi ökar mest när det händer 
positiva saker i kungafamiljen.”
Enligt Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby 
är det, paradoxalt nog, kungafamiljen själv som är bäst på att öka 
intresset för att avskaffa monarkin. (TT)

STOCKHOLM Klimathotet kan avvärjas och

temperaturökningen dämpas - utan att

världsekonomin tar skada. Den slutsatsen drar

FN:s klimatpanel (IPCC) i sin senaste delrapport.

Rapporten, presenterad på söndagen i Berlin, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC. I

höstas lade en expertgrupp fram den rent veten

skapliga grunden för bedömningarna och för två

veckor sedan redogjorde en annan grupp för de

pågående och fram tida konsekvenserna av

klimat förändringarna.

I den nya delrapporten är huvud fokus på vad

som kan - och bör - göras för att förhindra de

värsta skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvud författare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

- Kostnaderna om vi inte gör något blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar.

Det är också viktigt att hejda avskogningen i

många länder och i stället försöka öka den

skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar men

ännu befinner sig på försöksstadiet.

- Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de

flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad

för företagen, säger Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl.

Vi har fått oerhört tydligt klart för oss att det här har

människan skapat, att effekterna är tidig are och värre
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än vad vi trott och vi vet vad vi måste åtgärda.

Även Miljöpartiets språkrör Åsa Romson gillar att

fokus ligger på lösningar:

- Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom

de tidigare rapporterna också har varit tydliga

med det stora hotet, säger hon.

IPcc:s klimatrapport

 fN:s klimatpanel (IPCC) presenterade på

söndagen, i Berlin i Tyskland, den tredje av totalt

fyra delrapporter som ingår i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna.

 Tidigare utvärderingar har lagts fram

1990,1996, 2001 och 2007.

 delrapporten tar upp vad som kan göras för att förhindra

allvarliga effekter av förändringarna.

 for som krävs för att nå tvågradersmålet, det vill säga

hur man ska kunna förhindra att den kommande

temperaturhöjningen överstiger två grader Celsius. TT

Bildtext: MIljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva

med rapporten från IPCC är att det går att klara av

kraftiga utsläppsminskningar.

© Katrineholms-Kuriren
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Möjligt att kraftigt 
minska utsläppen
Klimathotet kan avvärjas 
och temperaturökningen 
dämpas – utan att världs-
ekonomin tar skada. 
Den slutsatsen drar FN:s 
klimatpanel (IPCC) i sin 
senaste delrapport.

stockholm. Rapporten, pre-
senterad i går i Berlin, är 
den tredje i ordningen i den 
senaste utvärderingen av 
klimatförändringarna från 
IPCC.

I höstas lade en expert-
grupp fram den rent veten-
skapliga grunden för be- 
 dömningarna och för två 
veckor sedan redogjorde en 
annan grupp för de pågående 
och framtida konsekvenser-
na av klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är 
huvudfokus på vad som kan 
– och bör – göras för att för-
hindra de värsta skadeverk-
ningarna.

Man slår fast att det går att nå 
tvågradersmålet, förhind ra 
att temperaturökningen på 
jorden i framtiden översti-
ger två grader Celsius, om 
växthusgasutsläppen mins-
kar med 40 till 70 procent till 
2050 jämfört med i dag.

– Det är en halvering på 36 
år. Det låter inte omöjligt, 
med tanke på vad Sverige 
och EU redan har åstadkom-
mit. Men det blir sannolikt 
politiskt svårgenomförbart, 
säger Thomas Sterner, pro-
fessor i miljöekonomi vid 

Göteborgs universitet och 
huvudförfattare till rappor-
tens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas ock-
så att kostnaderna är över-
komliga för de nödvändi-
ga åtgärderna. Tillväxten  
i världsekonomin minskar 
bara med cirka 0,06 procent-
enheter om året.

– Kostnaderna om vi inte 
gör något, blir självfallet 
mycket större, påpekar Tho-
mas Sterner.

Bland nödvändiga åtgär-
der nämns satsningar på för-
nyelsebar energi och ener-
gibesparingar. Det är också 
viktigt att hejda avskogning-
en i många länder och i stäl-
let försöka öka den skogbe-
vuxna ytan.

Det talas även om vikten 
av att försöka samla in och 
lagra koldioxid, en teknik 
som har väckt förhoppning-
ar men ännu befinner sig på 
försöksstadiet.

– Det är en lovande teknik, 
men den blir svår att realise-
ra så länge som man inte har 
någon koldioxidskatt i de 
flesta länder. Utan skatt blir 
lagringen bara en kostnad 
för företagen, säger Thomas 
Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) 
tycker att det positiva med 
rapporten är budskapet att 
det går att klara av kraftiga 
utsläppsminskningar:

– Just nu står vi vid ett väg-
skäl. Vi har fått oerhört tyd-

ligt klart för oss att det här 
har människan skapat, att 
effekterna är tidigare och 
värre än vad vi trott och vi 
vet vad vi måste åtgärda.

Även Miljöpartiets språkrör 
Åsa Romson gillar att fokus 
ligger på lösningar:

– Den här rapporten har 
fått mer tyngd eftersom de 
tidigare rapporterna ock-
så har varit tydliga med det 
stora hotet.

Samtidigt skräms hon av 
rapportens slutsats att allt 
för lite händer i världen och 
Sverige, och ger regeringen 
en känga för svag klimatpo-
litik.
Roland Johansson/TT  

laRs PedeRsen/TT

Lokaltidningarna blir tun-
nare. SVT omfördelar regio-
nalt. TV4 lägger ner lokalt. 
– Medieutvecklingen i dag 
är lite av demokratins 
klimatfråga, säger Jesper 
Strömbäck, professor vid 
Mittuniversitetet.

göteborg. Strömbäck är en 
av många som oroas över 
röjandet i ett allt mer annor-
lunda medielandskap. Bara 
i fjol försvann 398 redaktio-
nella tjänster samtidigt som 
minst 38 lokalredaktioner 
stängdes, enligt tidningen 
Journalisten.

Nyligen meddelade SVT att 
man avser att stöpa om sin 
regionala nyhetsverksam-
het och i onsdags tillkänna-
gav TV4 beslutet att lägga 

ned lokala nyhetssändning-
ar.

– Medieutvecklingen är 
inte längre en branschfråga, 
den måste också ses som en 
demokratifråga, säger Jes-
per Strömbäck och utveck-
lar parallellen med klimatet.

– Det händer inte myck-
et från en dag till en annan, 
men över tid pågår en pro-
cess i riktning mot en allt sva-
gare journalistik både inne-
hållsmässigt och förmågan 
att nå ut till olika grupper.

En av de senaste i raden av 
illavarslande tecken kom  
i veckan från Västgöta-Tid-
ningar där en tredjedel av 
närmare ett 40-tal journa-
lister på tre lokaltidningar 
är på väg bort.

– Största faran med en 

centralisering är att man inte 
etablerar en personlig kon-
takt med myndigheter och 
läsare. Det är svårare med 
förtroenden och med tips 
och granskar man inte kom-
munen och föreningarna, så 
kan de göra lite som de vill, 
säger Thomas Wedin, som 
sitter i styrelsen i den loka-
la journalistklubben.

Wedin ser ett tydligt demo-
kratiskt problem när jour-
nalisten kommer längre 
ifrån läsaren och man mis-
ter den på vissa håll dagliga 
kontakten.

Strömbäck anser att 
medier visserligen är säm-
re på att granska än vad man 
säger sig vara men bara det 
faktum att det finns medi-
er, som kan upptäcka saker, 

kan ha en preventiv effekt.
– Kraftlösa medier, eller 

om de inte finns alls, ökar 
risken för missförhållanden 
eller korruption.

Strömbäck menar att TV4-
nedläggningarna grundas 
på ett strategiskt beslut som 
tydligt signalerar att TV4 
inte längre ser SVT som sin 
främsta konkurrent.

– Men det finns en risk i att 
ju mer TV4 abdikerar som en 
seriös journalistisk publicis-
tisk aktör och ju mer lokal-
tidningarna försvagas, desto 
viktigare blir public service.

SVT hävdar att dess 
omgörning regionalt bidrar 
till en förstärkning. Kritiker 
tror tvärtom att den medför 
en urholkning av den lokala 
journalistiken.
GöRan sJöGRen/TT

Mediekris ökar  
korruptionsrisk

utvärdering. Professor Ottmar Edenhofer och Rajendra Pachauri från FN:s klimatpanel IPCC presenterade den senaste delrapporten i Berlin i går. Panelen drar 
slutsatsen att klimathotet kan avvärjas.  Bild: michael Sohn/AP/TT

IPCC: Klimathotet kan avvärjas

bromsen har slagit till. Pengarna sinar när investerarna håller sig undan riskfyllda gruvprojekt. Bild: Per Larsson/TT

Påsken kan vara en tuff tid 
för överviktiga barn som 
kämpar med sin vikt. 
– Det är väldigt mycket 
godis i fokus under påsken, 
säger dietisten Mahnoush 
Malek.

stockholm. Sockrig must, 
enorma påskägg fyllda med 
godis och buffémat i mäng-
der. Påsken är en tid som 
kan få det att vattnas i mun-
nen på många. Men  
det är lätt hänt 
att det blir för 
mycket. Mah-
noush Malek 
är legitime-
rad dietist 
vid Rikscent-
rum barnobe-
sitas vid Astrid Lind-
grens barnsjukhus, 
vars patienter är barn 
och ungdomar som lider av 
övervikt eller fetma. Hon 
berättar att många kommer 
tillbaka efter påsklovet och 
har gått upp några kilo.

– Det blir automatiskt fler 
tillfällen att äta något extra. 
Framför allt om det står skå-
lar och liknande framme. 
Många bjuds på påsklunch 
och middagar med extra-

mat, som kan vara svår att 
motstå, säger hon.

Ett problem är alla skå-
lar med godis som tenderar 
att stå framme. Mahnoush 
Malek rekommenderar bar-
nen att inte äta mer än 100–
150 gram godis i veckan.

– Det har man råd att äta 
och ändå stå still eller mins-
ka i vikt. Men man får se upp 
med allt annat också, som 
sötade drycker som påsk-
must, fikabröd och desser-

ter, säger hon.
Maria Magnusson 

är dietist, sjuksköter-
ska och forskare 

vid Sahlgren-
ska akademin 
i Göteborg. 

Hon säger att 
för den som 

kämpar för att äta 
mindre godis så kan 

den här tiden på året vara 
svår.

– Det är väldigt hård mark-
nadsföring av godis inför 
påsk. Det dyker upp över-
allt, säger hon.

Det säljs som mest godis 
under året vid påsk och 
genomsnittssvensken kon-
sumerar 13–14 kilo om året. 
GusTav sJöholm/TT

”Utvecklingen måste ses som en demokratifråga”

De senaste åren har gruv-
bolagen stått i kö för att 
starta produktion i Sverige. 
Nu har bromsen slagit till. 
Pengarna sinar när inves-
terarna håller sig undan 
riskfyllda projekt. 
Men branschen är delad – 
jättarna gasar på.

kiruna. Smällen är förvå-
nansvärt dämpad när 18 ton 
med sprängmedel explode-
rar. Malmen rasslar ned i en 
gigantisk hög, redo att skyff-
las upp av de väntande gräv-
maskinerna.

I Gruvberget i Svappavaa-

ra bryter LKAB järnmalm,  
i vad bolaget hoppas ska bli 
ett av tre dagbrott i området. 
För de andra två finns ännu 
inga tillstånd.

Fyra mil därifrån, gran-
ne med Kiruna tätort, har 
LKAB påbörjat brytning-
en på en ny huvudnivå på 
1 365 meter, i världens störs-
ta underjordsgruva för järn-
malm.

Bolagets stora investerings-
vilja speglar en sida av gruv-
branschen, den där optimis-
men ännu flödar.

– Behovet av metaller ökar, 

främst på grund av utveck-
lingen i Kina. Och så små-
ningom kommer Indien ock-
så, som startar från en väldigt 
låg nivå, säger Anders Lind-
berg, informationschef på 
LKAB.

Men tillväxten i Kina har mat-
tats av, samtidigt som utbu-
det av metaller ökat. Resul-
tatet är prisnedgångar den 
senaste tiden som har satt 
press på branschen, och 
också skrämt bort investe-
rare. 2010–2012 kom unge-
fär 200 ansökningar om 
undersökningstillstånd in 

till Bergsstaten varje år. 2013 
rasade det till 130. Hittills  
i år har söktrycket varit ännu 
lägre.

– Det är extremt svårt just 
nu i hela världen att hit-
ta kapital till mer riskfyll-
da projekt. Samtidigt finns 
det företag som LKAB, som 
tjänar jättemycket pengar. 
Det är en komplicerad bild, 
säger Anton Löf, analytiker 
på Intierra RMG.

Gruvprojekt är stora 
och det är svårt att göra en 
bedömning av vad det kom-
mer att kosta, fortsätter han.
Jenny PeTeRsson/TT

Svårt med pengar till nya gruvor

Vänsterpartiet ökar och 
Socialdemokraterna back-
ar i Sifos senaste mätning 
av väljaropinionen. 
Statsvetaren Marie Demker 
tror att Vänsterpartiet har 
gynnats av att frågan om 
vinster i välfärden varit het 
den senaste tiden.

stockholm. V ökar 2,1 pro-
centenheter till 8,4 procent, 
den enda förändring som är 
statistiskt säker. S minskar 

med 2,0 procentenheter, 
men är största parti med 32,1 
procent.

Statsvetaren Marie Dem-
ker tror att framgångarna 
för Vänsterpartiet kan bero 
på partiets tydlighet.

– Privatiserings- och vinst-
frågorna i välfärden är högt 
upp på den politiska agen-
dan. Där har Vänsterpartiet 
en väldigt tydlig position.  
V har gjort det till en profil-
fråga och det är sannolikt 

därför partiet har parkerat 
sig lite högre.

Två av fyra borgerliga 
regeringspartier, Centerpar-
tiet och Kristdemokraterna, 

hamnar under fyraprocents-
spärren. Sverigedemokra-
terna är femte största parti 
med 8,3 procent.

Alliansen får 38,6 procent 
ihop mot de rödgrönas 51,1 
procent i mätningen som 
publiceras i GP och SvD.

Statsvetaren Jonas Hinn-
fors konstaterar att det just 
nu inte händer så mycket  
i opinionen och att den aktu-
ella mätningen inte hunnit 
fånga upp reaktionerna på 

vårbudgeten som regering-
en presenterade i onsdags.

– Det är ganska lite som 
har hänt som kunde påver-
ka mätningen. Men nu är 
det viktigt vilken diskussion 
som kommer efter vårbud-
geten och fram till det att S 
presenterar sin skuggbud-
get. Det är det som kan kom-
ma att vara avgörande för om 
alliansen kan vända det här.
BeaTRice noRdensson/TT  

håkan Johansson/TT

Vinster i välfärden lyfter Vänsterpartiet

Jonas Sjöstedt (V).

Stor godishelg

två män misstänkta för dråp
jönköping. En kvinna i 50-årsåldern som hittades död i en 
lägenhet i Jönköping kan ha bragts om livet.

Två män, båda i 60-årsåldern, har gripits och anhållits som 
skäligen misstänkta för dråp.

– Omständigheterna är oklara och de båda männen kunde 
inte höras till en början på grund av att de var allt för påver-
kade, säger Tommy Thorngren, polisens presstalesman.

Något tydligt tecken på att ett brott har begåtts finns inte 
men brott kan heller inte uteslutas, enligt Thorngren.  TT

nyupptäckta myggor ingen risk
uppsala. Nya myggor har upptäckts i Sverige. En av dem – 
Aedes nigrinus – kan vara släkting till besvärliga Aedes 
sticticus – myggan som plågar flera områden  
i landet. Men de nyupptäckta arterna är inget 
hot, enligt forskare.

– Jag ser ingen risk. Det är snarare så att vi 
hittat arter som är ganska ovanliga, säger Jan O Lund-
ström, myggforskare vid Uppsala universitet.

Han har artbestämt över en miljon myggor och upptäckt 
att landet har minst 49 arter av stickmyggor.  TT

Försvunnen 90-åring hittad död
markaryd. En 90-årig man som försvann från sitt hem  
i Hannabad utanför Markaryd i lördags har hittats död. Han 
anträffades avliden i skogen, drygt fyra kilometer från hem-
met, i går.

– Först hittade polisen hans cykel och några personliga 
tillhörigheter. Sedan fann man mannen vid ett skogsparti, 
säger Helena Ralmark, presstalesperson vid Skånepolisen.

Sökpådraget har varit stort under helgen. Flera polis-
patruller letade med hjälp av helikopter och frivilligorgani-
sationen Missing People.  TT

Påsken svår tid för 
överviktiga barn 

Sverige i korthet

54
procent av de tillfrågade 
i en undersökning från 
svensk Fastighetsförmed-
ling om drömboende säger 
att de i framtiden vill bo i en 
villa. Fyra procent sade att 
de vill bo i ett slott.  TT

stockholm. För andra gång-
en i år uppstod bråk och 
hårda ord när Miljöpartiet 
i Haninge, söder om Stock-
holm, sammanträdde i lör-
dags. 

En ny styrelse skulle väl-
jas men två personer som 
tänkte rösta ville inte visa 
legitimation, skriver expres-
sen.se. De två återfanns inte 
i medlemsregistret och väg-
rades därför röstkort. På en 
videofilm från mötet syns 
medlemmar ryka ihop, svä-
ra åt varandra och de får till 
sist hållas isär av andra.

Elin Olsson, utsänd som 
observatör av partiets 
regionstyrelse, finner brå-
ket ”jättebekymmersamt”.

– När tonläget är som det 
är, och man har spänning-
ar kvar sedan tidigare, så 
tar det ju tid att jobba upp 
ett förtroende för varandra, 
säger hon till expressen.se.

I januari i år gick det så 
långt som till slagsmål mel-
lan två medlemmar i MP 
Haninge och polis kallades 
till platsen.  TT

Bråk och 
tumult 
igen i MP 
Haninge

jönköping. En kvinna som 
erbjuder massage och 
kroppsvård vid sina företag 
i Jönköping och Ulricehamn 
har häktats i sin utevaro på 
sannolika skäl misstänkt för 
koppleri.

Göta hovrätt anser att det 
finns en risk för att kvinnan 
om hon är på fri fot kan för-
svåra utredningen.

Polisen slog till mot 
salongerna för ett par veck-
or sedan efter misstankar 
om att det förekom sexhan-
del där. TT

kopplerikvinna  
har häktats  
i sin  utevaro

90-åring tros 
ha omkommit  
i villabrand
kopparberg. Polisen tror sig 
ha hittat kvarlevorna av en 
90-årig man som saknas 
efter en villabrand i Kop-
parberg i Örebro län i lördags 
kväll. Kroppen påträffades  
i husresterna i går och ska 
nu skickas till obduktion för 
identifiering och för att fast-
ställa dödsorsaken, skriver 
Örebropolisen på sin hem-
sida.  TT

kvinna attackerad av lös hund
kristianstad. En kvinna har förts till sjukhus efter att ha bli-
vit svårt hundbiten i ett samhälle strax utanför Kristianstad 
i går morse. Hunden, som ska ha varit lös, gav sig på kvin-
nan av okänd anledning. Den hundbitna kvinnan uppger 
att hunden var en pitbull. Vem som äger den är ännu oklart.

– Ägaren var inte där när hunden bet. Det är nu upp till patrul-
len som är på plats att avgöra vad man gör med hunden.  TT

IPCC: Klimathotet kan avvärjas

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas - utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

stockholm. Rapporten, presenterad i går i Berlin,

är den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhind ra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit.

Men det blir sannolikt politiskt svårgenomförbart,

säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi

vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till

rapportens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

- Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar.

Det är också viktigt att hejda avskogningen i många

länder och i stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som har väckt förhoppningar

men ännu befinner sig på försöksstadiet.

- Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de

flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad

för företagen, säger Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl.

Vi har fått oerhört tydligt klart för oss att det här har

människan skapat, att effekterna är tidigare och värre än

vad vi trott och vi vet vad vi måste åtgärda.

Även Miljöpartiets språkrör Åsa Romson gillar att fokus

ligger på lösningar:

- Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom de

tidigare rapporterna också har varit tydliga med det stora

hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att allt för

lite händer i världen och Sverige, och ger regeringen en

känga för svag klimatpolitik.

Bildtext: utvärdering. Professor Ottmar Edenhofer och
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Rajendra Pachauri från FN:s klimatpanel IPCC

presenterade den senaste delrapporten i Berlin i

går. Panelen drar slutsatsen att klimathotet kan

avvärjas.
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Klimathotet 
kan avvärjas 
enligt IPCC
Klimathotet kan avvär-
jas och temperaturök-
ningen dämpas – utan 
att världsekonomin tar 
skada. den slutsatsen 
drar Fn:s klimatpanel 
(ipCC) i sin senaste del-
rapport.

Stockholm. Rapporten, 
presenterad på söndagen i 
Berlin, är den tredje i ord-
ningen i den senaste utvär-
deringen av klimatföränd-
ringarna från IPCC.

I höstas lade en expert-
grupp fram den rent veten-
skapliga grunden för be-
dömningarna och för två 
veckor sedan redogjorde en 
annan grupp för de pågåen-
de och framtida konsekven-
serna av klimatförändring-
arna.

I den nya delrapporten är 
huvudfokus på vad som kan 
– och bör – göras för att för-
hindra de värsta skadeverk-
ningarna.

man slår fast att det går att 
nå tvågradersmålet, förhin-
dra att temperaturökningen 
på jorden i framtiden över-

stiger två grader Celsius, om 
växthusgasutsläppen mins-
kar med 40 till 70 procent 
till 2050 jämfört med i dag.

– Det är en halvering på 36 
år. Det låter inte omöjligt, 
med tanke på vad Sverige 
och EU redan har åstad-
kommit. Men det blir san-
nolikt politiskt svårgenom-
förbart, säger Thomas Ster-
ner, professor i miljöekono-
mi vid Göteborgs universitet 
och huvudförfattare till rap-
portens kapitel om styrme-
del.

I rapporten hävdas också 
att kostnaderna är överkom-
liga för de nödvändiga åt-
gärderna. Tillväxten i 
världsekonomin minskar 
bara med cirka 0,06 pro-
centenheter om året.

– Kostnaderna om vi inte 
gör något, blir självfallet 
mycket större, påpekar 
Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder 
nämns satsningar på förny-
elsebar energi och energibe-
sparingar. Det är också vik-
tigt att hejda avskogningen i 
många länder och i stället 
försöka öka den skogbevux-
na ytan.

Det talas även om vikten 
av att försöka samla in och 
lagra koldioxid, en teknik 
som väckt förhoppningar 
men ännu befinner sig på 
försöksstadiet.

–  Det är en lovande tek-
nik, men den blir svår att 
realisera så länge som man 
inte har någon koldioxids-
katt i de flesta länder. Utan 
skatt blir lagringen bara en 
kostnad för företagen, säger 
Thomas Sterner.

miljöminister Lena Ek (C) 
tycker att det positiva med 
rapporten är budskapet att 
det går att klara av kraftiga 
utsläppsminskningar:

–  Just nu står vi vid ett 

vägskäl. Vi har fått oerhört 
tydligt klart för oss att det 
här har människan skapat, 
att effekterna är tidigare och 
värre än vad vi trott och vi 
vet vad vi måste åtgärda.

Även miljöpartiets språk-
rör Åsa Romson gillar att 
fokus ligger på lösningar:

–  Den här rapporten har 
fått mer tyngd eftersom de 
tidigare rapporterna också 
har varit tydliga med det 
stora hotet.

Samtidigt skräms hon av 
rapportens slutsats att allt 
för lite händer i världen och 
Sverige, och ger regeringen 
en känga för svag klimatpo-
litik. TT

roland Johansson

Fakta IPcc:s klimatrapport

 X FN:s klimatpanel (IPCC) 
presenterade på söndagen, i 
Berlin i Tyskland, den tredje 
av totalt fyra delrapporter 
som ingår i den senaste ut-
värderingen av klimatföränd-
ringarna. Tidigare utvärde-
ringar har lagts fram 1990, 
1996, 2001 och 2007.

 X Delrapporten tar upp vad 

som kan göras för att förhin-
dra allvarliga effekter av för-
ändringarna. Forskarna har 
preciserat vad som krävs för 
att nå tvågradersmålet, det 
vill säga hur man ska kunna 
förhindra att den kommande 
temperaturhöjningen över-
stiger två grader Celsius. 

offren för Bostonbomber hedras
Stockholm. Tusentals per-
soner hade samlats för att 
springa loppet eller för att 
titta på, när två bomber ex-
ploderade bland åskådarna 
som samlats vid mållinjen.

Bombningarna under 
Boston Marathon är det vär-
sta terrordådet i USA sedan 
den 11 september 2001. At-
tentatet krävde tre liv och 
skadade 264 människor.

För att hedra de drabbade 
har Boston Public Library 
en utställning. Den består av 
meddelanden och budskap 
som människor från hela 
världen lämnade på platsen.

– Vi vet att detta jubileum 
kommer att röra upp en 
massa känslor och svåra 
minnen för människor. Men 
vi ville hjälpa dem att hitta 
en lösning, säger Rainey Tis-
dale, museiintendent som 
förberett utställningen, till 
nyhetsbyrån Reuters.

Nu flyttas flera hundra 
minnesobjekt tillbaka till 
torget där människor döda-
des, men denna gång place-
ras de inne på stadsbibliote-
ket. Blommor, affischer, nal-

lar, kors med bilder av off-
ren, meddelanden och sym-
boler i alla möjliga former 
finns att titta på. Där finns 
även hundratals löparskor.

arbetet med att samla in ob-
jekten började strax efter 
dåden. För personal både på 
stadsarkivet och på biblio-
teket har det varit ett tårfyllt 
uppdrag att hantera materi-
alet.

–  Det har varit en unik 
upplevelse för oss. Vi har 
aldrig gjort något liknande 

förut, säger stadsarkivarie 
John McColgan till Reuters.

Till årets lopp kommer 
säkerheten att vara skärpt. 
På plats kommer det att fin-
nas fler poliser, säkerhets-
kontroller och säkerhets-
personal.

Även arrangörerna kom-
mer att hålla en minnes-
stund på årsdagen på tisdag 
för att hedra dem som drab-
bades. I år har 36 000 perso-
ner anmält sig för att springa 
Boston Marathon, 9 000 fler 
än förra året. TT

Vid platsen för attentatet mot Boston marathon hedrade an-
höriga sina döda.  Foto: MaTT RouRke/TT

tusentals vapen beslagtogs i kina
ShanghaI. Polisen i sta-
den Guiyang i Kina har 
beslagtagit omkring 
10 500 skjutvapen och 
120 000 förbjuda knivar, 
rapporterar kinesisk tv. 
Dessutom har 15 personer 
gripits som är misstänkta 
för att ha producerat och 
distribuerat illegala vapen.

Beslaget är det största 

sedan myndigheterna in-
ledde en satsning för att 
stävja våldsbrott efter en 
rad uppmärksammade 
våldsbrott – bland andra 
en attack på en marknad 
under förra månaden där 
en knivbeväpnad man  
dödade fem människor  
innan han sköts till döds 
av polis. TT-Reuters

Unga män på skola dna-testas
la rochelle. Ett stort antal 
manliga elever och anställ-
da på en skola i den franska 
hamnstaden La Rochelle 
ska dna-testas i samband 
med en våldtäktsutred-
ning. Masstestet på över 
500 unga män på den ka-
tolska gymnasieskolan Fé-
nelon-Notre Dame är det 
första som genomförs på 
en fransk skola.

Åtgärden genomförs ef-
ter en våldtäkt som utför-

des på en 16-årig elev i 
september i fjol. Offret har 
inte kunnat ge signale-
ment då belysningen 
stängts av automatiskt.

Ingen kommer att 
tvingas att avge salivprov, 
meddelar åklagaren i La 
Rochelle. Men den som 
vägrar ”kan komma att ses 
som potentiellt misstänkt 
och därmed tas in för för-
hör”, säger åklagaren Isa-
belle Pagenelle. TT-AFP

abdullah  
leder afghansk 
rösträkning
Stockholm. Mycket tyder 
på att kampen om presi-
dentposten i Afghanistan 
kommer att stå mellan den 
förre utrikesministern och 
ögonläkaren Abdullah Ab-
dullah och antropologen 
och exfinansministern 
Ashraf Ghani.

När 500 000 röster räk-
nats, omkring 10 procent 
av det totala antalet, leder 
Abdullah med ett stöd på 
41,9 procent, meddelar 
landets valkommission 
IEC.

–  Doktor Ashraf Ghani 
har 37,6 procent och ligger 
på andra plats och Zalmay 
Rassoul har 9,8 procent, 
sade IEC-chefen Yousuf 
Nuristani enligt afghanska 
medier vid ett pressmöte i 
Kabul.

Nuristani varnade dock 
för att dra alltför stora väx-
lar på uppgifterna.

– Resultatet kan föränd-
ras ... när vi redovisar ytter-

ligare resultat kanske en 
annan kandidat leder.

det var förra helgen som 
afghanerna gick till valur-
norna för att välja Hamid 
Karzais efterträdare och 
den som ska leda ett Af-
ghanistan utan Natostyr-
kor. Valet har hyllats av 
omvärlden för det höga 
deltagandet och för att det 
genomfördes utan större 
våldsamheter. Enligt den 
kommission som tar emot 
klagomål har dock fler an-
mälningar om allvarligt 
valfusk kommit in nu än 
vid valet 2009. I år är de 
870 till antalet, då var de 
815. De flesta klagomålen 
rör personer som röstat 
flera gånger, skriver ny-
hetsbyrån AFP.

Om ingen kandidat får 
över 50 procent av röster-
na hålls en andra valom-
gång den 28 maj. TT

Tina magnergård Bjers

BomBattentaten

 X Två bomber exploderade 
med tolv sekunders mellan-
rum vid målgången till Bos-
ton Marathon den 15 april 
2013. Tre personer dödades 
och 264 människor skadades.

 X en utredning började och 
filmer från övervakningska-
meror ledde utredarna till 
två personer: bröderna Ta-
merlan Tsarnajev, 26 år, och 
Dzjochar Tsarnajev, 19 år.

 X Den 19 april utbröt en eld-
strid i utkanten av Boston. 
Den äldre brodern dödades. 
Stora delar av Boston spärra-
des av i jakten på den yngre 
brodern som greps svårt ska-
dad och gömd i en båt på en 
tomt i Watertown.

 X Familjen Tsarnajev är av 
tjetjenskt ursprung och har 
bott i ryska Dagestan. Brö-
derna hade också bott flera 
år i uSa. Spår på internet vi-
sar att bröderna sökte sina 
rötter och hade börjat stödja 
militant separatism.

 X Federala åklagare– ledda 
av uSa:s justitieminister eric 
Holder – kräver att Dzjochar 
Tsarnajev döms till döden.

Syrien anklagas för ny gasattack
BeIrUt. Rebeller och den 
syriska regimen anklagar 
varandra för en gasattack, 
som ska ha skadat ett 
hundratal invånare i en 
rebellkontrollerad by i 
Hamaprovinsen i fredags.

– Regimplan bombade 
Kafr Zita med tunnor med 
sprängmedel, som spred 

en tjock rök och lukt som 
ledde till kvävningssym-
tom och förgiftning, säger 
Rami Abdel Rahman vid 
Syriska människorättsob-
servatoriet.

Syrisk stats-tv beskrev 
det som en klorgasattack, 
utförd av al-Qaida-alliera-
de rebeller. TT-AFP

Kvinna gravid med fel emBryon

!en kvinna som genomgått provrörsbefruktning på en 
klinik i Rom är gravid – med fel foster. Det upptäck-
tes efter tre månader att embryona förväxlats på kli-
niken och att hon bär ett annat pars barn. Förväx-
lingen hände på Sandro Pertini-sjukhuset den 4 de-

cember. Hälsovårdsdepartementet ska utreda det inträf-
fade. Det framgick inte av söndagens rapporter om någon 
mer kvinna bär fel barn till följd av förväxlingen. TT-AFP

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas - utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

STOCKHOLM. Rapporten, presenterad på

söndagen i Berlin, är den tredje i ordningen i den

senaste utvärderingen av klimatförändringarna

från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden över

stiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

-Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

- Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är också

viktigt att hejda avskogningen i många länder och i

stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar men

ännu befinner sig på försöksstadiet.

- Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de

flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad

för företagen, säger Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett
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vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt klart för oss att

det här har människan skapat, att effekterna är

tidigare och värre än vad vi trott och vi vet vad vi

måste åtgärda.

Även miljöpartiets språkrör Åsa Romson gillar att

fokus ligger på lösningar:

- Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom

de tidigare rapporterna också har varit tydliga

med det stora hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att

allt för lite händer i världen och Sverige, och ger

regeringen en känga för svag klimatpolitik.

Fakta IPCC:s klimatrapport

 FN:s klimatpanel (IPCC) presenterade på

söndagen, i Berlin i Tyskland, den tredje av totalt fyra

delrapporter som ingår i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna. Tidigare utvärderingar har lagts

fram 1990, 1996, 2001 och 2007.

 Delrapporten tar upp vad

som kan göras för att förhindra allvarliga effekter av

förändringarna. Forskarna har preciserat vad som krävs

för att nå tvågradersmålet, det vill säga hur man ska

kunna förhindra att den kommande temperaturhöjningen

överstiger två grader Celsius.
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Överklagar dom för 
mutförsök av polis
G Ö T E B O R G :  En krögare som 
dömts för att ha försökt muta 
två poliser med 100 000 kronor 
har nu överklagat till hovrätten. 
Krögaren var i juni i fjol på en 
nattklubb och var kraftigt beru-
sad när två vakter grep honom 
för misstänkt narkotikabruk. 

Mannen överlämnades till en 
polispatrull. Under färden mel-
lan Avenyn och Aminogatan i 
Mölndal ska krögaren, enligt vad 
poliserna uppgett i förhör, varit 
så stökig att de tvingades sätta 
handfängsel på honom, berättar 
GT. Under transporten försökte 
krögaren muta poliserna och ska 
bland annat han ha sagt  ”om ni 
släpper mig så får ni 100 000 
och så glömmer vi detta”.

Han dömdes till 60 dagsböter 
á 50 kronor för givande av muta.

Veckan fram till påskhelgen 
bjuder på blandat väder men 
framåt påskafton väntas goda 
solchanser och behagliga vår-
temperaturer i Göteborgsområ-
det och på Västkusten.

–  Ja, det stämmer, för själva påsk-
helgen väntas Götaland och Svea-
land få mestadels goda solchanser, 
säger Christoffer Hallgren, metro-
log på vädertjänsten Foreca.

Men först väntar en vecka med 

blandat väder, då skoleleverna i 
Göteborg har påsklov. 

–  Det kommer att hända en hel del 
under veckan. Efter en del fortsatta 
nordliga och nordvästliga kyligare 
vindar under måndag-tisdag kom-
mer först ett högtryck som nu finns 
ute över Atlanten att växa in över 
oss under tisdagen och onsdagen. 
Vi får då upp lite mildare och stabi-
lare väder från sydväst, säger Chris-
toffer Hallgren.

Temperaturen väntas då nå upp 

över tio grader på dagen.
– Detta första högtryck drar dock 

redan till skärtorsdagen österut, 
vilket ger ostadigare väder igen, 
säger Christoffer Hallgren.

en Del reGn och blåst från syd-
sydväst väntas då, framförallt un-
der skärtorsdagskvällen och natten 
till långfredagen med risk också för 
vissa skurar på fredagen.

Men sedan kan det alltså bli en 
ganska fin påskhelg på västkus-
ten och i övriga södra och meller-

sta Sverige.Temperaturen väntas 
stiga till åtminstone 15-16 grader, 
med en hel del solchanser och bara 
svaga vindar under påskaftonen 
och påskdagen som är söndagen. 

Skulle högtrycket ligga kvar an-
nandag påsk (måndag), vilket flera 
vädertjänster förutspår, så kan be-
tydligt varmare luft sedan ström-
ma upp söderifrån. Då kan det bli 
uppåt 18-20 grader måndag-tisdag.

 

Anders sAhlberg
031-62 42 20 anders.sahlberg@gp.se

Chans för solig och vårvarm påskhelg

arkivbild: JENS mEyER

rÄtt rIktnInG. För att nå tvågradersmålet måste koldioxidutsläppen minska. Solceller i stor skala, som här i Tyskland, kan bidra till minskningen. 

Positiv FN-rapport  
om klimathotet
klimathotet kan avvärjas och 
temperaturökningen dämpas 
– utan att världsekonomin tar 
skada. Den slutsatsen drar Fn:s 
klimatpanel (IPCC) i sin senaste 
delrapport.

Rapporten, presenterad på sönda-
gen i Berlin, är den tredje i ordning-
en i den senaste utvärderingen av 
klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp 
fram den rent vetenskapliga grun-
den för bedömningarna och för två 
veckor sedan redogjorde en annan 
grupp för de pågående och fram-
tida konsekvenserna av klimat-
förändringarna.

I Den nya delrapporten är huvud-
fokus på vad som kan – och bör – 
göras för att förhindra de värsta 
skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå 
tvågradersmålet, förhindra att 
temperaturökningen på jorden i 
framtiden överstiger två grader 
Celsius, om växthusgasutsläppen 
minskar med 40 till 70 procent  

till 2050 jämfört med i dag.
– Det är en halvering på 36 år. Det 

låter inte omöjligt, med tanke på 
vad Sverige och EU redan har åstad-
kommit. Men det blir sannolikt 
politiskt svårgenomförbart, säger 
Thomas Sterner, professor i miljö-
ekonomi vid Göteborgs universitet 
och huvudförfattare till rapportens 
kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kost-
naderna är överkomliga för de nöd-
vändiga åtgärderna. Tillväxten i 
världsekonomin minskar bara med 
cirka 0,06 procentenheter om året.

– Kostnaderna om vi inte gör nå-
got, blir självfallet mycket större, 
påpekar Thomas Sterner.

BlanD nöDVÄnDIGa åtGÄrDer 
nämns satsningar på förnyelsebar 
energi och energibesparingar. Det 
är också viktigt att hejda avskog-
ningen i många länder och i stället 
försöka öka den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att 
försöka samla in och lagra koldi-
oxid, en teknik som ännu befinner 
sig på försöksstadiet.

– Det är en lovande teknik, men 

den blir svår att realisera så länge 
som man inte har någon koldioxid-
skatt i de flesta länder. Utan skatt 
blir lagringen bara en kostnad för 
företagen, säger Thomas Sterner.

mIljömInIster lena ek (C) tycker 
att det positiva med rapporten är 
budskapet att det går att klara av 
kraftiga utsläppsminskningar:

– Just nu står vi vid ett vägskäl. 
Vi har fått oerhört tydligt klart för 
oss att det här har människan ska-
pat, att effekterna är tidigare och 
värre än vad vi trott och vi vet vad 
vi måste åtgärda.

Även miljöpartiets språkrör Åsa 
Romson gillar att fokus ligger på 
lösningar:

– Den här rapporten har fått mer 
tyngd eftersom de tidigare rappor-
terna också har varit tydliga med 
det stora hotet.

Samtidigt skräms hon av rap-
portens slutsats att allt för lite 
händer i världen och Sverige, och 
ger regeringen en känga för svag 
klimatpolitik.

rolAnd JohAnsson 

 TT

Fakta: IPCC:s  
klimatrapport
*	FN:s klimatpanel (IPCC) presen-
terade i går, i Berlin i Tyskland, den 
tredje av totalt fyra delrapporter 
som ingår i den senaste utvärdering-
en av klimatförändringarna. Tidigare 
utvärderingar har lagts fram 1990, 
1996, 2001 och 2007.

*	Delrapporten tar upp vad som kan 
göras för att förhindra allvarliga ef-
fekter av förändringarna. Forskarna 
har preciserat vad som krävs för att 
nå tvågradersmålet, det vill säga 
hur man ska kunna förhindra att den 
kommande temperaturhöjningen 
överstiger två grader Celsius. 

nils horner begravs 
i sin födelsestad
B O R Å S :  Nils Horner, SR:s mörda-
de Asienkorrespondent, begravs 
i sin forna hemstad Borås. Nils 
Horner sköts ihjäl i Kabul för en 
månad sedan, när han höll på 
med ett reportage om det kom-
mande valet i Afghanistan. Han 
kommer att begravas i sin födel-
sestad vid Ålgården den 25 april 
i en borgerlig cermoni, uppger 
SR P4 Göteborg. Horners mör-
dare är fortfarande på fri fot.

sveriges första 
strykjärnsmuseum
M a l M k Ö P I n G :  I helgen öppnade 
Sveriges första strykjärnsmuse-
um i Malmköping. Lars Ivarsson 
ställer ut sin samling med drygt 
500 järn som han samlat på sig 
genom åren.

– Det började på 60-talet när 
jag var i 10-årsåldern och fick 
tre gamla strykjärn av min mor-
mors mor. Jag har hittat olika 
strykjärn på antikaffärer, lop-
pisar, auktioner och andrahands-
affärer, säger Lars Ivarsson.

Det äldsta järnet i samlingen är 
ett lodstrykjärn från 1600-talet 
men där finns också moderna 
ångstrykjärn. (TT)

Påsken svår tid för 
överviktiga barn 
S T O C k h O l M :  Sockrig must, enor-
ma påskägg fyllda med godis och 
buffémat i mängder – påsken kan 
vara en tuff tid för överviktiga 
barn som kämpar med sin vikt.

– Det är väldigt mycket godis i 
fokus under påsken, säger Mah-
noush Malek, dietist vid Riks-
centrum barnobesitas vid Astrid 
Lindgrens barnsjukhus.

Hon rekommenderar barnen 
att inte äta mer än 100–150 
gram godis i veckan.

– Det har man råd att äta och 
ändå stå still eller minska i vikt. 
Men man får se upp med allt an-
nat också, som sötade drycker 
som påskmust, fikabröd och 
desserter, säger hon. (TT)

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas - utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

Rapporten, presenterad på söndagen i Berlin, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya

delrapporten är huvudfokus på vad som kan - och

bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

 - Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

 - Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder

nämns satsningar på förnyelsebar energi och

energibesparingar. Det är också viktigt att hejda

avskogningen i många länder och i stället försöka öka

den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som ännu befinner sig på

försöksstadiet.

 - Det är en lovande teknik, men den blir svår att

realisera så länge som man inte har någon

koldioxidskatt i de flesta länder. Utan skatt blir

lagringen bara en kostnad för företagen, säger Thomas

Sterner.

Miljöminister Lena Ek

(C) tycker att det positiva med rapporten är budskapet

att det går att klara av kraftiga utsläppsminskningar:

 - Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är tidigare och värre än vad vi trott och vi vet

vad vi måste åtgärda.
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Även miljöpartiets språkrör Åsa Romson gillar att

fokus ligger på lösningar:

 - Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom

de tidigare rapporterna också har varit tydliga

med det stora hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att

allt för lite händer i världen och Sverige, och ger

regeringen en känga för svag klimatpolitik.

 Fakta:

Fakta: IPCC:s klimatrapport

FN:s klimatpanel (IPCC) presenterade i går, i

Berlin i Tyskland,

den tredje av totalt fyra delrapporter

 som ingår i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna. Tidigare utvärderingar har

lagts fram 1990, 1996, 2001 och 2007.

Delrapporten tar upp vad som kan göras för att förhindra

allvarliga effekter av förändringarna. Forskarna har

preciserat vad som krävs för att nå

tvågradersmålet

, det vill säga hur man ska kunna förhindra att den

kommande temperaturhöjningen överstiger två grader

Celsius.

Bildtext: RÄTT RIKTNING. För att nå tvågradersmålet

måste koldioxidutsläppen minska. Solceller i stor skala,

som här i Tyskland, kan bidra till minskningen.
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Sverige

Svensk död i cykelolycka på Mallorca
n En man från Katrineholm har omkommit i en trafik
olycka på Mallorca, skriver KatrineholmsKuriren på nätet.

Mannen cyklade när han kom över i fel körfält och krock
ade med en skåpbil utanför staden Llucmajor på lördags
eftermiddagen, uppger expressen.se.

UD:s pressjour hade tidigt på söndagsmorgonen inga 
uppgifter om händelsen. (TT)

30 • måndag
14 april 2014
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Ung kvinna död i rallytävling
LinKöping

En ung kvinna dog 
efter att ha blivit 
rammad av en rallybil i 
Skänninge på lördagen. 
Ytterligare två perso-
ner skadades i olyckan 
som inträffade i ett 
industriområde.

Rallytävlingen Skänninge
knixen har körts i många 
år och nu var ett 60tal bi
lar anmälda i de olika klas
serna. Olyckan inträffade 
halvvägs in i tävlingen 
som då avbröts.

En tävlingsbil körde av 
banan och träffade åskåda

re. Östgötapolisen uppgav 
för TT att det skedde i en 
lång kurva.

Enligt vittnen skedde 
olyckan i en vänstersväng 
när rallybilen kom upp på 
två hjul, rapporterade cor
ren.se.

I industriområde
Den allvarligast skada

de, en kvinna född 1995, 
ska ha hamnat under  
bilen. Hon fördes till Uni
versitetssjukhuset i Linkö
ping som senare bekräfta
de dödsfallet. En flicka 
född 1997 undkom med 
lindriga skador. För en 
kvinna född 1994 var ska
deläget oklart.

Rallyloppet ingick i RS
serien (rally sprint) där 
man kör korta sträckor i 
till exempel industriområ
den, som i det nu aktuella 
fallet.

– Det är en tävlingsform 
som egentligen inte skiljer 
sig så mycket från en vanlig 
rallytävling, men man räk
nar tiderna lite annorlun
da, säger Reine Lundqvist, 
sportgrensansvarig i Öster
götlands bilsportförbund.

TT: Är det några sär-
skilda publikregler på RS-
tävlingar?

– Inte någonting. Vi har 
inga skillnader på säker
hetsarrangemanget på en 
RStävling och en vanlig 

rallytävling i skogen, sva
rar han.

Inkallat kristeam
Polisen kommer att utre

da vad som hände. Det 
fanns ingen brottsrubrice
ring på lördagskvällen. 
Även Svenska bilsport
förbundet gör en utred
ning.

– När en sådan här tra
gisk händelse inträffar föl
jer vi en särskild ordning. 
Vi kontaktar kristeam 
med präster och läkare 
som har jourtider och de är 
inkallade nu, säger Reine 
Lundqvist. (TT)

Lars Pedersen/TT

 Foto: MicKE Fransson/TT
Tända ljus. Blommor och ljus fanns på söndagen vid platsen där en ung kvinna blev påkörd av en tävlingsbil under rallytävling
en skänningeknixen. Kvinnan skadades under lör dagens tävling så svårt att hon avled på sjukhus.

sTocKhoLM (TT)

Klimathotet kan 
avvärjas och tempera-
turökningen dämpas 
– utan att världsekono-
min tar skada.

Den slutsatsen drar 
FN:s klimatpanel 
(IPCC) i sin senaste 
delrapport.

Rapporten, presenterad på 
söndagen i Berlin, är den 
tredje i ordningen i den  
senaste utvärderingen av 
klimatförändringarna från 
IPCC.

I höstas lade en expert
grupp fram den rent veten
skapliga grunden för be
dömningarna och för två 
veckor sedan redogjorde 
en annan grupp för de på
gående och framtida kon
sekvenserna av klimatför
ändringarna.

I den nya delrapporten 
är huvudfokus på vad som 
kan – och bör – göras för 

att förhindra de värsta 
skade verkningarna.

Kostar lite
Man slår fast att det går 

att nå tvågradersmålet, 
förhindra att temperatur
ökningen på jorden i fram
tiden överstiger två grader 
Celsius, om växthusgas
utsläppen minskar med 40 
till 70 procent till 2050 jäm
fört med i dag.

– Det är en halvering på 
36 år. Det låter inte omöj
ligt, med tanke på vad Sve
rige och EU redan har 
åstadkommit. Men det blir 
sannolikt politiskt svår
genomförbart, säger Tho
mas Sterner, professor i 
miljöekonomi vid Göte
borgs universitet och 
huvud författare till rappor
tens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas ock
så att kostnaderna är över
komliga för de nödvändiga 
åtgärderna. 

Tillväxten i världseko
nomin minskar bara med 

cirka 0,06 procentenheter 
om året.

– Kostnaderna om vi  
inte gör något, blir självfal
let mycket större, påpekar 
Thomas Sterner.

Mer skog
Bland nödvändiga åtgär

der nämns satsningar på 
förnyelsebar energi och 
energi besparingar. Det är 
också viktigt att hejda av
skogningen i många län
der och i stället försöka 
öka den skogbevuxna 
ytan.

Det talas även om vikten 
av att försöka samla in och 
lagra koldioxid, en teknik 
som väckt förhoppningar 
men ännu befinner sig på 
försöksstadiet.

– Det är en lovande tek
nik, men den blir svår att 
realisera så länge som man 
inte har någon koldioxid
skatt i de flesta länder. Utan 
skatt blir lagringen bara 
en kostnad för företagen, 
säger Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek 
(C) tycker att det positiva 
med rapporten är budska
pet att det går att klara av 
kraftiga utsläppsminsk
ningar:

– Just nu står vi vid ett 
vägskäl. Vi har fått oer
hört tydligt klart för oss 
att det här har människan 
skapat, att effekterna är  
tidigare och värre än vad 
vi trott och vi vet vad vi 
måste åtgärda.

Även miljöpartiets språk
rör Åsa Romson gillar att 
fokus ligger på lösningar:

– Den här rapporten har 
fått mer tyngd eftersom de 
tidigare rapporterna också 
har varit tydliga med det 
stora hotet.

Samtidigt skräms hon 
av rapportens slutsats att 
allt för lite händer i värl
den och Sverige, och ger  
regeringen en känga för 
svag klimatpolitik.

Roland Johansson
Lars Pedersen

Roland Johansson

”Klimathotet  
går att avvärja” 

Bråk och tumult igen i MP Haninge
n För andra gången i år uppstod bråk och hårda ord när 
Miljöpartiet i haninge, söder om stockholm, samman
trädde i går, skriver expressen.se. Medlemmar rök ihop, 
svor åt varandra och fick hållas isär av andra. (TT)

Sifo: v lyfter, S backar
n alliansens frammarsch i sifo kom av sig i april. samtidigt 
backar socialdemokraterna medan Vänsterpartiet lyfter. 
Två av fyra borgerliga regeringspartier, centerpartiet och 
Kristdemokraterna, hamnar under fyraprocentsspärren. (TT)

Sälar på vift –  
söker efter vatten
n Flera sälkutar har upptäckts på 
ovanliga platser den senaste tiden. 
orsaken är att kutarna, som föds på land 
eller is, söker sig mot vatten. ibland 
tar de helt enkelt fel håll, säger 
sälforskaren Tero härkönen. 
(TT)

Foto: LUDVig ThUnMan/TT
Vikingar vill ta revansch. Med yxor, knivar och pilbå
gar övade hundra vikingar på att försöka få irland på fall. 
För tusen år sedan led man ett blodigt nederlag vid det 
berömda laget vid clontarf. 2014 hoppas krigarna på 
upprättelse – eller i alla fall en god kamp. ”Vi ska slåss på 
irland vid tusenårsjubileet av the battle of clontarf näs
ta vecka”, berättar ragnar Wick som företräder viking
asällskapet skåne Lag. Under helgen värmde sällska
pet upp vid det arkeologiska friluftsmuseet Fote viken 
i höllviken utanför Malmö.

SlagSKäMPar i MalMö

StryKjärn får eget MUSeUM

Järnkoll i Malmköping.  
 i helgen öppn ade sve
riges första strykjärns
museum i Malmköping. 
Entusiasten Lars ivars
son ställer ut sin samling 
med drygt 500 järn.Det 
äldsta järnet i samlingen 
är ett lodstrykjärn från 
1600talet men där finns 
också moderna ångstryk
järn, strykjärn för slipsar, 
ett 10kilosjärn som skräd
dare och tvä tt inrättningar 
använde, en spelpjäs från 
ett Monopolspel i form 
av ett strykjärn och även 
en och annan stryk bräda. 
(TT)Foto: Lars iVarsson/ 

sTryKjärnsMUsEET

STOCKHOLM (TT)

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas - utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

Rapporten, presenterad på söndagen i Berlin, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skade verkningarna.

Kostar lite

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvud författare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

- Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Mer skog

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energi besparingar. Det är också

viktigt att hejda avskogningen i många länder och i

stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar men

ännu befinner sig på försöksstadiet.

- Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de

flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad

för företagen, säger Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är tidigare och värre än vad vi trott och vi vet

vad vi måste åtgärda. Även miljöpartiets språkrör Åsa
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Romson gillar att fokus ligger på lösningar:

- Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom

de tidigare rapporterna också har varit tydliga

med det stora hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att

allt för lite händer i världen och Sverige, och ger

regeringen en känga för svag klimatpolitik.
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VÄRLDEN Klimathotet 
kan avvärjas och 
temperatur ökningen 
dämpas – utan att 
världsekonomin tar 
 skada.

Den slutsatsen drar 
FN:s klimatpanel (IPCC) 
i sin senaste delrapport.
Rapporten, presenterad 
i går i Berlin, är den tredje 
i  ordningen i den senaste 
 utvärderingen av klimatför-
ändringarna från IPCC.

I den nya delrapporten är 
huvudfokus på vad som kan 
– och bör – göras för att för-
hindra de värsta skadeverk-
ningarna.

Man slår fast att det går att 
nå tvågradersmålet, förhin-
dra att temperaturökningen 
på jorden i framtiden över-
stiger två grader Celsius, om 
växthusgasutsläppen mins-
kar med 40 till 70 procent 
till 2050 jämfört med i dag.

– Det är en halvering på 36 
år. Det låter inte omöjligt, 
med tanke på vad Sverige 

och EU redan har åstadkom-
mit. Men det blir sannolikt 
politiskt svårgenomförbart, 
säger Thomas Sterner, pro-
fessor i miljöekonomi vid 
Göteborgs universitet och 
huvudförfattare till rappor-
tens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också 
att kostnaderna är över-
komliga för de nödvändiga 
åtgärderna. Tillväxten 
i världsekonomin minskar 
bara med cirka 0,06 pro-
centenheter om året.

– Kostnaderna om vi inte 
gör något, blir självfallet 
mycket större, påpekar 
Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgär-

der nämns satsningar på 
förnyelsebar energi och 
energi besparingar. Det är 
också viktigt att hejda av-
skogningen i många länder 
och i stället försöka öka den 
skogbevuxna ytan.

Miljöminister Lena Ek (C) 
tycker att det positiva med 
rapporten är budskapet att 
det går att klara av kraftiga 
utsläppsminskningar:

–  Just nu står vi vid ett 
vägskäl. Vi har fått oerhört 
tydligt klart för oss att det 
här har människan skapat, 
att eff ekterna är tidigare och 
värre än vad vi trott och vi 
vet vad vi måste åtgärda. 
(TT)

FN-rapport: Temperaturhöjningen går att stoppa

Lena Ek.

Vinster i välfärden lyfter V
SVERIGE Vänsterpartiet ökar och Social demo-
kraterna backar i Sifos senaste mätning av väljar-
opinionen. V ökar 2,1 procentenheter till 8,4 pro-
cent. S minskar med 2,0 procentenheter, men är 
största parti med 32,1 procent.

Statsvetaren Marie Demker tror att Vänsterpartiet 
gynnats av att frågan om vinster i välfärden varit het 
den senaste tiden:

– V har gjort det till en profi lfråga och det är sanno-
likt därför partiet har parkerat sig lite högre. (TT)

Påsken svår för överviktiga barn 
SVERIGE Sockrig must, enorma påskägg fyllda 
med godis och buff émat i mängder – påsken kan 
vara en tuff  tid för överviktiga barn som kämpar 
med sin vikt.

– Det är väldigt mycket godis i fokus under påsken, 
säger Mahnoush Malek, dietist vid Rikscentrum 
barnobesitas vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Det blir automatiskt fl er tillfällen att äta något 
extra. Framförallt om det står skålar och liknande 
framme. Många bjuds på påsklunch och middagar 
med extramat, som kan vara svår att motstå, säger 
hon. (TT)

Svaga medier en demokratifråga
SVERIGE Beslutet i veckan från TV4 att lägga ner 
den lokala nyhetsförmedlingen har mötts av kraf-
tig kritik och oro. Och i takt med att lokaltidning-
arna tunnas ut innehållsmässigt och personellt 
och även SVT organiserar om regionalt beskrivs 
utvecklingen inte längre som en branschfråga, ut-
an som en demokratifråga.

– Kraftlösa medier, eller om de inte fi nns alls, ökar 
risken för missförhållanden eller korruption, säger Jes-
per Strömbäck, professor vid Mittuniversitetet. (TT)

Ryssland fortsätter rusta upp
VÄRLDEN  Världens totala militärutgifter minskar, 
men Ryssland och Saudiarabien rustar upp. Bak-
om inköpen ligger stormaktsambitioner och räds-
la för den egna befolkningen, enligt Stockholm 
Peace Research Institute.

Årets kartläggning, som presenteras i dag, visar att 
tillväxtländerna fortsätter att öka sina militära utgif-
ter.

– Ryssland försöker återta sin position som stor-
makt samtidigt som de ser Nato och dess östliga ut-
veckling som ett hot, säger Sam Perlo-Freeman på 
Sipri. (TT)

Hus i Valparaíso slukas av eldmassorna.  
 FOTO: LUIS HIDALGO/AP

Hundratals hus brinner i Chile
CHILE Lågor pådrivna av vindar från Stilla havet 
bränner skogarna runt den chilenska hamnstaden 
Valparaíso.

Branden hade enligt uppgifter i går kväll krävt 
minst 16 liv, uppgav myndigheterna enligt nyhets-
byrån AFP.

Minst 500 hus har förstörts och 3 000 invånare har 
fått fl y sina hem. President Michelle Bachelet har ut-
lyst katastroftillstånd, rapporterar lokaltidningen El 
Martutino. (TT)

Ordkrig om kemvapenattack
SYRIEN  Rebeller och den syriska regimen ankla-
gar varandra för en gasattack, som ska ha skadat 
ett hundratal invånare i en rebellkontrollerad by 
i Hamaprovinsen i fredags.

– Regimplan bombade Kafr Zita med tunnor med 
sprängmedel, som spred en tjock rök och lukt som 
orsakade kvävningssymtom och förgiftning, säger 
Rami Abdel Rahman vid regimkritiska Syriska män-
niskorättsobservatoriet till AFP.

Syrisk stats-tv beskrev det som en klorgas attack 
och lade skulden på al-Qaida-allierade rebeller. (TT)

Separatister ställs 
inför ultimatum
UKRAINA Ukrainas 
 regering sätter in armén 
mot de proryska separa-
tisterna som ockuperar 
myndighetsbyggnader 
i fl era städer. Regering-
en talar nu också om att 
beväpna civilister. Sam-
tidigt lovar presidenten 
amnesti för separatister 
som ger upp senast 
i dag klockan nio.
Till slut tröttnade regering-
en i Kiev på att de proryska 
separatisterna – kamofl agu-
eklädda och beväpnade 
med automatkarbiner – 
fortsatte att erövra strategis-
ka byggnader i östra Ukrai-
na. I går morse kom svaret 

som inrikesminister Arsen 
Avakov varnat för i Face-
bookuppdateringar: Ukrai-
nas regering sätter hårt mot 
hårt mot ”terroristerna”.

Minst två människor döda-
des och nio skadades i sam-
band med anti-terroropera-
tionen, som Avakov beskrev 
den. Enheter från den 
ukrainska säkerhetstjänsten 
SBU slog till mot separatis-
terna som ockuperar 
 polisstationen i Slovjansk 
 sedan i lördags, men lycka-
des inte återta byggnaden. 
 Regeringen förklarade efter-
åt att styrkorna mött hårt 
motstånd, och att stridande 
från båda sidor dödats, bland 

dem en SBU-offi  cer. Därtill 
uppgavs att fyra människor 
i SBU-styrkan skadats.

Nyhetsbyrån RIA pratade 
med en demonstrant i sta-
den som berättade att en 
 civilperson dödats och två 
skadats. Regeringen ankla-
gade separatisterna för att 
använda mänskliga sköldar.

Strider ska också ha utbru-
tit på motorvägen mellan 
Slovjansk och regionhuvud-
staden Donetsk, där en per-
son uppges dödad och fyra 
skadade.

Senare förklarade presi-
dent Oleksandr Turtjynov att 
landet sätter in armén mot 
separatisterna, och att am-

nesti utfärdas för dem som 
lägger ned sina vapen och 
lämnar byggnaderna senast 
klockan nio måndag morgon 
lokal tid. Turtjynov öppnade 
också för större  regionalt 
självbestämmande.

Kort därefter skickade 
 nationalgardet en bataljon 
reservister till Slovjansk. In-
rikesminister Arsen Avakov 
skrev på Facebook att reger-
ingen är redo att kalla in 
över 12  000 civilister – 
 patrioter – från hela Ukrai-
na till en ny insatsstyrka.

Separatisterna kräver en 
folkomröstning den 11 maj 
om att tillhöra Ryssland. 

Erik Paulsson Rönnbäck/TT

n Krisen i Ukraina | Regeringen sätter in armén

I Charkiv skadades 50 människor, varav en polis, i samband med att två demonstrationståg drabbade samman, rapporterade 
 nyhetsbyrån Interfax. Tio av de skadade fördes till sjukhus enligt polisen.  FOTO: OLGA IVASHCHENKO/AP

VÄRLDEN Klimathotet kan avvärjas och

temperaturökningen dämpas - utan att

världsekonomin tar skada. Den slutsatsen drar

FN:s klimatpanel (IPCC) i sin senaste delrapport.

Rapporten, presenterad i går i Berlin, är den

tredje i ordningen i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna från IPCC.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

- Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är

också viktigt att hejda avskogningen i många

länder och i stället försöka öka den skogbevuxna

ytan.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva

med rapporten är budskapet att det går att klara

av kraftiga utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är tidigare och värre än vad vi trott och vi vet

vad vi måste åtgärda.

Bildtext: Lena Ek.
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■ INRIKES  ■ UTRIKES

 ■ VÄRLDEN
Klimathotet kan avvär-
jas och temperatur-
ökningen dämpas 
– utan att världsekono-
min tar skada.

Den slutsatsen drar 
FN:s klimatpanel (IPCC) 
i sin senaste delrapport.

Rapporten, presenterad i går 
i Berlin, är den tredje i ord-
ningen i den senaste utvärde-
ringen av klimatförändring-
arna från IPCC.

I den nya delrapporten är 
huvudfokus på vad som kan 
– och bör – göras för att för-
hindra de värsta skadeverk-
ningarna.

Man slår fast att det går att 
nå tvågradersmålet, förhin-
dra att temperaturökningen 
på jorden i framtiden över-
stiger två grader Celsius, om 
växthusgasutsläppen mins-
kar med 40 till 70 procent till 
2050 jämfört med i dag.

– Det är en halvering på 
36 år. Det låter inte omöjligt, 
med tanke på vad Sverige 

och EU redan har åstadkom-
mit. Men det blir sannolikt 
politiskt svårgenomförbart, 
säger Thomas Sterner, pro-
fessor i miljöekonomi vid 
Göteborgs universitet och 
huvudförfattare till rappor-
tens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att 
kostnaderna är överkomliga 
för de nödvändiga åtgärderna. 
Tillväxten i världsekonomin 
minskar bara med cirka 0,06 
procentenheter om året.

– Kostnaderna om vi inte 
gör något, blir självfallet 
mycket större, påpekar Tho-
mas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder 
nämns satsningar på förny-

elsebar energi och energi-
besparingar. Det är också vik-
tigt att hejda avskogningen 
i många länder och i stället 
försöka öka den skogbevuxna 
ytan.

Miljöminister Lena Ek (C) 
tycker att det positiva med 
rapporten är budskapet att 
det går att klara av kraftiga 
utsläppsminskningar:

– Just nu står vi vid ett väg-
skäl. Vi har fått oerhört tydligt 
klart för oss att det här har 
människan skapat, att effek-
terna är tidigare och värre än 
vad vi trott och vi vet vad vi 
måste åtgärda.

Roland Johansson/TT 
Lars Pedersen/TT

FN: Temperaturhöjningen går att stoppa

Lena Ek.

Vinster i välfärden lyft er V
 ■ SVERIGE. Vänsterpartiet ökar och Social-

demokraterna backar i Sifos senaste mätning av 
väljaropinionen. V ökar 2,1 procentenheter till 8,4 
procent. S minskar med 2,0 procentenheter, men 
är största parti med 32,1 procent.

Statsvetaren Marie Demker tror att Vänsterpar-
tiet gynnats av att frågan om vinster i välfärden 
varit het den senaste tiden:

– V har gjort det till en profi lfråga och det är san-
nolikt därför partiet har parkerat sig lite högre. (TT)

Påsken svår för överviktiga barn 
 ■ SVERIGE. Sockrig must, enorma påskägg fyllda 

med godis och buffémat i mängder – påsken kan 
vara en tuff tid för överviktiga barn som kämpar 
med sin vikt.

– Det är väldigt mycket godis i fokus under 
påsken, säger Mahnoush Malek, dietist vid 
Rikscentrum barnobesitas vid Astrid Lindgrens 
barnsjukhus.

– Det blir automatiskt fl er tillfällen att äta något 
extra. Framförallt om det står skålar och liknande 
framme. Många bjuds på påsklunch och middagar 
med extramat, som kan vara svår att motstå, säger 
hon. (TT)

Svaga medier en demokratifråga
 ■ GÖTEBORG. Beslutet i veckan från TV4 att lägga 

ner den lokala nyhetsförmedlingen har mötts av 
kraftig kritik och oro. Och i takt med att lokaltid-
ningarna tunnas ut innehållsmässigt och per-
sonellt och även SVT organiserar om regionalt 
beskrivs utvecklingen inte längre som en bransch-
fråga, utan som en demokratifråga.

– Kraftlösa medier, eller om de inte fi nns alls, 
ökar risken för missförhållanden eller korruption, 
säger Jesper Strömbäck, professor vid Mittuniver-
sitetet. (TT)

Ryssland fortsätter rusta upp
 ■ VÄRLDEN.  Världens totala militärutgifter mins-

kar, men Ryssland och Saudiarabien rustar upp. 
Bakom inköpen ligger stormaktsambitioner och 
rädsla för den egna befolkningen, enligt Stock-
holm Peace Research Institute (Sipri).

Sipri publicerar varje år en rapport över 
vapenmakten i världen. Årets kartläggning, som 
presenteras i dag men som TT har tagit del av, 
visar att tillväxtländerna fortsätter att öka sina 
militära utgifter.

– Ryssland försöker återta sin position som stor-
makt samtidigt som de ser Nato och dess östliga 
utveckling som ett hot, säger Sam Perlo-Freeman 
på Sipri. (TT)

Hus i Valparaíso slukas av eldmassorna.  
 FOTO: LUIS HIDALGO/AP

Hundratals hus brinner i Chile
 ■ CHILE. Lågor pådrivna av vindar från Stilla havet 

bränner skogarna runt den chilenska hamnstaden 
Valparaíso.

Branden hade enligt uppgifter i går kväll krävt 
minst 16 liv, uppgav myndigheterna enligt nyhets-
byrån AFP.

Minst 500 hus har förstörts och 3 000 invånare 
har fått fl y sina hem. President Michelle Bachelet 
har utlyst katastroftillstånd, rapporterar lokaltid-
ningen El Martutino. (TT)

Ordkrig om kemvapenattack
 ■ SYRIEN.  Rebeller och den syriska regimen 

anklagar varandra för en gasattack, som ska ha 
skadat ett hundratal invånare i en rebellkontrol-
lerad by i Hamaprovinsen i fredags.

– Regimplan bombade Kafr Zita med tunnor 
med sprängmedel, som spred en tjock rök och 
lukt som orsakade kvävningssymtom och förgift-
ning, säger Rami Abdel Rahman vid regimkritiska 
Syriska människorättsobservatoriet till AFP.

Syrisk stats-tv beskrev det som en klorgas-
attack och lade skulden på al-Qaida-allierade 
rebeller. (TT)

Våldsam sammandrabbning. I Charkiv skadades 50 människor, varav en polis, i samband med att två demonstrations–
tåg drabbade samman, rapporterade Interfax. Tio av de skadade fördes till sjukhus enligt polisen.  FOTO: OLGA IVASHCHENKO/AP

Separatister ställs 
inför ultimatum
Armén sätts in för att återta myndighetsbyggnader

 ■ UKRAINA
Ukrainas regering sätter 
in armén mot de pro-
ryska separatisterna 
som ockuperar myndig-
hetsbyggnader i fl era 
städer. 

Regeringen talar nu 
också om att beväpna 
civilister. Samtidigt 
lovar presidenten 
amnesti för separatister 
som ger upp senast i dag 
klockan nio.

Till slut tröttnade regeringen 
i Kiev på att de proryska 
separatisterna – kamofl agu-
eklädda och beväpnade med 
automatkarbiner – fortsatte 
att erövra strategiska bygg-
nader i östra Ukraina. 

I går morse kom svaret som 
inrikesminister Arsen Ava-
kov varnat för i Facebookupp-
dateringar: Ukrainas reger-
ing sätter hårt mot hårt mot 
”terroristerna”.

Minst två människor dödades 
och nio skadades i samband 
med anti-terroroperationen, 
som Avakov beskrev den. 
Enheter från den ukrainska 
säkerhetstjänsten SBU slog 
till mot separatisterna som 
ockuperar polisstationen 
i Slovjansk sedan i lördags, 
men lyckades inte återta 
byggnaden. 

Regeringen förklarade 
efteråt att styrkorna mött 
hårt motstånd, och att 
stridande från båda sidor 
dödats, bland dem en SBU-
offi cer. Därtill uppgavs att 

fyra människor i SBU-styr-
kan skadats.

Nyhetsbyrån RIA pratade 
med en demonstrant i staden 
som berättade att en civilper-
son dödats och två skadats. 
Regeringen anklagade sepa-
ratisterna för att använda 
mänskliga sköldar.

Strider ska också ha utbru-
tit på motorvägen mellan 
Slovjansk och regionhuvud-
staden Donetsk, där en per-
son uppges dödad och fyra 
skadade.

Senare förklarade president 
Oleksandr Turtjynov att lan-
det sätter in armén mot sepa-
ratisterna, och att amnesti 
utfärdas för dem som lägger 
ned sina vapen och lämnar 
byggnaderna senast klockan 
nio måndag morgon lokal tid. 

Turtjynov öppnade också för 
större regionalt självbestäm-
mande.

Kort därefter skickade 
nationalgardet en bataljon 
reservister till Slovjansk. 
Inrikesminister Arsen Ava-
kov skrev på Facebook att 
regeringen är redo att kalla in 
över 12 000 civilister – patrio-
ter – från hela Ukraina till en 
ny insatsstyrka, och utrusta 
dem med vapen, kläder och 
professionella befälhavare.

Separatisterna kräver en 
folkomröstning den 11 maj om 
att tillhöra Ryssland. De oroar 
sig för att ryskan i framtiden 
inte ska accepteras i kontakt 
med myndigheterna, och att 
ekonomin ska ta stryk om 
Ukraina klipper banden till 
Ryssland.

Erik Paulsson Rönnbäck/TT

 VÄRLDEN

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas - utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

Rapporten, presenterad i går i Berlin, är den

tredje i ordningen i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna från IPCC.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

- Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är

också viktigt att hejda avskogningen i många

länder och i stället försöka öka den skogbevuxna

ytan.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva

med rapporten är budskapet att det går att klara

av kraftiga utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är tidigare och värre än vad vi trott och vi vet

vad vi måste åtgärda.
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FÖR ÖVRIGT

Ukrai nas led ning har i det längs ta und vi kit kon fron
ta tion med de pro rys sar som med våld in ta git myn
dig hets bygg na der i de öst ra de lar na av lan det. I går 
val de man ändå slut li gen att sät ta in vad man kal lar en 
antiterroristoperation i sta den Slovjansk och dess utom 
bör ja de man tala om att sät ta in mi li tä ra styr kor.

Sam ti digt som vålds hand ling ar na på går på ukrainsk 
mark trap pas ock så re to ri ken mel lan Ryss land och väst 
upp. Na to che fen pra tar om ett ryskt pro pa gan da krig 
som inte setts se dan kal la kri gets da gar. USA:s ut ri
kes mi nis ter har i te le fon sam tal med sin rys ke kol le ga 
ho tat med fler åt gär der om rys ka trup per inte drar sig 
till ba ka från Ukrai nas gräns. Även Carl Bildt fort sät ter 
med sina ut ta lan den mot Ryss land. Han på pe kar att de 
grup per som in ta git of fent li ga bygg na der är så väl or ga
ni se ra de att det inte kun nat ske utan ryskt stöd.

Inte ovän tat sva rar Ryss land till ba ka med sam ma 
mynt och läg ger an sva ret för det som sker på väst.

De som an ser att det rys ka age ran det är fel, men som 
ändå fö re språ kar en ”mju ka re” stil gent emot Pu tin, har 
inte bli vit lyss na de på. Visst är det en svår ba lans akt 
att väl ja till vä ga gångs sätt, men trots allt har det hit tills 
kon sta te rats att var je hår da re på tryck ning mot Ryss
land sna ra re stär ker Pu tin på hem ma plan och det är 
ingen fram gångs rik tak tik. När kri sen i Ukrai na nu 
trap pats upp ta lar det mes ta likväl för att det är den 
hår da re to ri ken som kom mer fort sät ta gäl la.

Upp trap pad re to rik 
mot Ryss land

Även om opi ni ons lä get ser tufft ut för re ger ing en me
nar Fred rik Rein feldt att det är möj ligt att vin na va let i 
höst. Ett an nat svar hade nog räk nats som tjäns te fel. 

Och är ligt ta lat, nog ser det tufft ut just nu men stör
re un der än att en re ger ing fått sit ta kvar har ju in träf
fat. Det åter står trots allt fle ra må na der in nan väl jar na 
gör sitt val och in nan dess kan allt hän da.

Hur ska det gå? Den frå gan kvar står även 
ef ter det att FN:s kli mat pa nel (IPCC) pre sen te
rat sin nya rap port. Inte för att man för vän ta
de sig en re vo lu tio ne ran de lös ning på frå gan, 

vil ket hel ler inte hade le gat i IPCC:s makt att i så fall ge
nom fö ra. Frå gan kvar står och det där för att när till och 
med en grupp som den na har svårt att kom ma fram till 
vad, hur och vem – hur svårt blir det då inte när de rik ti
ga makt ha var na ska för sö ka kom ma över ens?

Vill man ändå se po si tivt på frå gan finns det hopp i 
det som Tho mas Ster ner, pro fes sor i mil jö e ko no mi, sä
ger med an led ning av den nya rap por ten. Ster ner har 
själv va rit med i ar be tet och har sett hur svårt det är att 
få alla att enas om sam ma slut sat ser; men trots allt, me
nar han, har det lyc kats. Hopp in gi van de är det där för 
ock så att FN:s kli mat pa nel häv dar att kli mat ho tet kan 
av vär jas och att det dess utom kan ge nom fö ras med en 

pris lapp som är över kom lig. 
Hop pet gäl ler dock en dast 
om värl den enas om glo ba la 
åta gan den och kraf ti ga åt
gär der. Inte minst gäl ler det 
att åt gär der na sätts in i tid.

Det lig ger som sagt inte 
i IPCC:s hän der att gå från 
ord till hand ling, det an
sva ret lig ger på makt ha va re 
och den vil je in rikt ning man 
kom mer att ha när man 
näs ta år sam las för att skri
va ett slut ligt kli mat av tal. 
Och ska man vara är lig har 

möj lig he ter na för ett så dant av tal för säm rats på grund 
av sto ra för änd ring ar i världs po li ti ken. Spän ning ar na 
mel lan Ryss land, EU och USA kom mer ty värr sä kert 
ock så mär kas av när kli mat åta gan den ska dis ku te ras. 
Pro ble met är dess utom att kli ma tet ännu en gång får stå 
till ba ka på den po li tis ka agen dan. 

Frå gan om ”hur det ska gå” är högst be fo gad där för att 
den in ne bär ock så en und ran om hur många yt ter li ga re 
chan ser mänsk lig he ten har på sig att verk li gen ta tag i 
lös ning ar na för att mins ka ef fek ter na på kli ma tet. Vill vi 
lyc kas och samtidgit slip pa en allt för stor pris lapp är det 
allt så, en ligt IPCC, nu och inte sen som gäl ler.

Dag Gus tavs son

Än le ver hop pet

Minnesbild från klimatmötet i Köpenhamn 2009. FOTO: TT

CITERAT

INITIERAT

I Högs by kom mun har det upp da
gats att en prak ti kant på en för sko la 
för gri pit sig mot små barn. För sko lan 
sägs vara den plats för ut om hem met, 
där barn ska kun na känns sig tryg
ga, mest ef ter som de trots allt ofta 
spen de rar mes ta de len av den vak na 
ti den där. Frå gan alla nu stäl ler sig 
är vem som bär an sva ret för hur det 
kun de hän da.

Po li sens på bör ja de ut red ning har 
vi sat att barn ut satts för grov våld
täkt, våld täkt, sex u el la över grepp 
och ännu mer än så. 

Någ ra av bar nen har prak ti kan
ten för gri pit sig mot på för sko lan, 
ett par av dem på and ra än så län ge, 
för ut om för po li sen, okän da plat
ser. Per son ut red ning och pa ra graf 
7un der sök ning, det vill säga en 
”li ten sin nes un der sök ning”, vän tar 
nu för att ut red ning en ska kun na 
fort gå.

Att nå gon be går över
grepp mot barn på 

en för sko la och 
åker fast, får en
ligt oli ka ex per ter 
på om rå det ingen 
ver kan för and ra 

med sam ma sju
ka be gär och 

driv kraf ter. Pe do fi ler är of tast väl digt 
skick li ga på det so cia la sam spe let 
vil ket gör att de ofta är svå ra att av
slö ja. Ef ter som de inre drif ter na ofta 
är så över mänsk ligt star ka kla rar de 
där för inte hel ler av att tyg la des sa.

Prak ti kan ten i Högs by kom mun 
hade haft prak tik plat sen i två må na
der, en ligt för sko le che fen en tid som 
fram tills gri pan det en bart be stått av 
gläd je för bar nen, job bet som ut förts 
var till störs ta be lå ten het och prak ti
kan ten var en ligt för sko le che fen väl
digt om tyckt av bar nen. Hur kun de 
det ta då ske?

An tag li gen har prak ti kan ten byggt 
upp ett för tro en de bland både barn 
och per so nal, men ock så för äld rar, 
och bli vit oer hört om tyckt, för att 
se dan ef ter att om giv ning en bli vit 
du pe rad, släppt fram de sju ka drif
ter na. 

Ty värr hjäl per inga registerkon
troller i pre ven tivt syf te. Bara när 
nå gon åkt fast.

Det vi and ra med bor ga re kan göra 
om vi miss tän ker att nå gon gör nå
got olag ligt mot barn, är att inte 
lyss na och tro på den vux nes för
klar ing ar di rekt. 

Även om des sa skul le visa sig vara 
san na i ef ter hand så lyss na all tid 

först på bar nen. I an nat fall lär de sig 
att vara tys ta samt att vux na all tid 
har rätt. 

Vux na be hö ver en ligt ex per tis i 
kris be red skap vid tra gis ka si tu a tio
ner som des sa stå till ba ka och även 
be ar be ta den egna oron el ler ån ges
ten bort om barns när va ro ef ter som 
de an nars ris ke rar att hål la käns lor
na inom sig.

De fles ta brott som des sa be gås 
inte på för sko lor och lik nan de, de 
sker i hem met el ler i di rekt när het 
till hem met av nå gon inom den egna 
fa mil jen el ler av an nan nära an hö rig 
el ler släk ting. 

Men när de hän der så ham nar frå
gan om män inom förskolevärlden 
i fo kus. 

För att som kil le göra prak tik på 
en för sko la är ett förs ta led till att ef
ter av slu tad ut bild ning bli an ställd.

Män är en brist va ra på för sko lor 
och vi får inte låta tra gis ka hän del ser 
som des sa stop pa vare sig man li ga 
prak ti kan ter el ler av sty ra re kry ter
ing en av män på grund av ge ne rell 
miss tänk sam het. 

Men att det nu tem po rärt kom
mer bli tuf fa re för de som vi sar in
tres se för för sko lans värld blir ty värr 
en följd av det ta, på både gott och 
ont.

Svåravslöjade pe do fi ler
En del tror inte på el bi lar 
som lös ning en på vår fram ti-
da mo bi li tet. Det är väl sant 
att vä gen för des sa bi lar 
knap past har va rit spik rak, 
men trots allt går ut veck-
ling en fram åt och ka pa ci te-
ten i en del av de el bi lar som 
rul lar på våra vä gar i dag var 
nå got vi en dast fan ti se ra de 
om för ett par de cen ni er 
se dan.

Den fort satt sto ra ut ma-
ning en för el bi lar är dess 
räck vidd. Åt skil li ga är i och 
för sig de bi lis ter som nio 
gång er av tio en dast kör 
kor ta re sträc kor, men en för-
stå el se finns det gi vet vis för 
att man ock så vill köpa sig 
fri he ten att obe kym rat gli da 
iväg på de långa re sor na när 
och om an dan fal ler på. 

Ef ter som den av gö ran de 
fak torn för el bi lens möj lig-
het att få ett ge nom brott 
hand lar om just räck vid den 
lig ger ut ma ning en i att ska-

pa ett bat te ri som ska räc ka 
län ge, men ock så kun na lad-
das snabbt. När det gäl ler 
det se na re kra vet finns det 
nu re vo lu tio ne ran de tek nik 
på gång – dock gäl ler den 
hit tills bara mo bil te le fo nen. 
På en teknikkonferens i Is ra-
el de mon stre ra des ny li gen 
ny tek nik. I ett test lad da des 
en smart phone från 27 
pro cent till 100 pro cent på 
mind re än en halv mi nut. 

Det drö jer någ ra år in nan 
tek ni ken finns på mark na-
den och pro ble met just nu 
är att tek ni ken är dy ra re. 
Lik väl får det ta ses som ett 
fram steg i bat te ri ets hi sto-
ria och även om det just 
nu en dast hand lar om ett 
bat te ri för mo bil te le fo ner så 
vore det väl digt onö digt att 
ge upp dröm men om den 
ef fek ti va el bi len. Den är inte 
lös ning en för alla, men den 
är en av lös ning ar na.

Dag Gus tavs son

Bat te ri ets ut ma ning 
och möj lig het

LE DA RE. FN:s kli mat pa nel har inga nya lös ning ar, men de me nar ändå att 
kli mat ef fek ten går att vän da. Det krä ver dock ge men sam hand ling – nu.

Lä rar för bun dets Eva Lis Si rén re ak ti on på nytt Björk lund-för slag.

››Nu får det ban ne mig vara 
nog med för änd ring ar  
i lä rar ut bild ning en.‹‹

INTE I IPCC:S häN-
DER ATT GÅ FRÅN 
ORD TILL hAND-
LING.

Mathias Grimpe, krönikör (C)        mathias.grimpe@debatten.nu  

KRÖNIKA

LEDARE. FN:s klimatpanel har inga nya lösningar,

men de menar ändå att klimateffekten går att

vända. Det kräver dock gemensam handling - nu.

Hur ska det gå? Den frågan kvarstår även efter

det att FN:s klimatpanel (IPCC) presenterat sin

nya rapport. Inte för att man förväntade sig en

revolutionerande lösning på frågan, vilket heller

inte hade legat i IPCC:s makt att i så fall

genomföra. Frågan kvarstår och det därför att när

till och med en grupp som denna har svårt att

komma fram till vad, hur och vem - hur svårt blir

det då inte när de riktiga makthavarna ska

försöka komma överens?

Vill man ändå se positivt på frågan finns det

hopp i det som Thomas Sterner, professor i

miljöekonomi, säger med anledning av den nya

rapporten. Sterner har själv varit med i arbetet

och har sett hur svårt det är att få alla att enas

om samma slutsatser; men trots allt, menar han,

har det lyckats. Hoppingivande är det därför

också att FN:s klimatpanel hävdar att klimathotet

kan avvärjas och att det dessutom kan

genomföras med en prislapp som är överkomlig.

Hoppet gäller dock endast om världen enas om

globala åtaganden och kraftiga åtgärder. Inte

minst gäller det att åtgärderna sätts in i tid.

Det ligger som sagt inte i IPCC:s händer att gå

från ord till handling, det ansvaret ligger på

makthavare och den viljeinriktning man kommer

att ha när man nästa år samlas för att skriva ett

slutligt klimatavtal. Och ska man vara ärlig har

möjligheterna för ett sådant avtal försämrats på

grund av stora förändringar i världspolitiken.

Spänningarna mellan Ryssland, EU och USA

kommer tyvärr säkert också märkas av när

klimatåtaganden ska diskuteras. Problemet är

dessutom att klimatet ännu en gång får stå

tillbaka på den politiska agendan.

Frågan om "hur det ska gå" är högst befogad

därför att den innebär också en undran om hur

många ytterligare chanser mänskligheten har på sig att

verkligen ta tag i lösningarna för att minska effekterna

på klimatet. Vill vi lyckas och samtidgit slippa en allt för

stor prislapp är det alltså, enligt IPCC, nu och inte sen

som gäller.

INTE I IPCC:S HÄNDER ATT GÅ FRÅN ORD TILL

HANDLING.

Bildtext: Minnesbild från klimatmötet i Köpenhamn

2009.
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FÖR ÖVRIGT

Ukrai nas led ning har i det längs ta und vi kit kon fron
ta tion med de pro rys sar som med våld in ta git myn
dig hets bygg na der i de öst ra de lar na av lan det. I går 
val de man ändå slut li gen att sät ta in vad man kal lar en 
antiterroristoperation i sta den Slovjansk och dess utom 
bör ja de man tala om att sät ta in mi li tä ra styr kor.

Sam ti digt som vålds hand ling ar na på går på ukrainsk 
mark trap pas ock så re to ri ken mel lan Ryss land och väst 
upp. Na to che fen pra tar om ett ryskt pro pa gan da krig 
som inte setts se dan kal la kri gets da gar. USA:s ut ri
kes mi nis ter har i te le fon sam tal med sin rys ke kol le ga 
ho tat med fler åt gär der om rys ka trup per inte drar sig 
till ba ka från Ukrai nas gräns. Även Carl Bildt fort sät ter 
med sina ut ta lan den mot Ryss land. Han på pe kar att de 
grup per som in ta git of fent li ga bygg na der är så väl or ga
ni se ra de att det inte kun nat ske utan ryskt stöd.

Inte ovän tat sva rar Ryss land till ba ka med sam ma 
mynt och läg ger an sva ret för det som sker på väst.

De som an ser att det rys ka age ran det är fel, men som 
ändå fö re språ kar en ”mju ka re” stil gent emot Pu tin, har 
inte bli vit lyss na de på. Visst är det en svår ba lans akt 
att väl ja till vä ga gångs sätt, men trots allt har det hit tills 
kon sta te rats att var je hår da re på tryck ning mot Ryss
land sna ra re stär ker Pu tin på hem ma plan och det är 
ingen fram gångs rik tak tik. När kri sen i Ukrai na nu 
trap pats upp ta lar det mes ta likväl för att det är den 
hår da re to ri ken som kom mer fort sät ta gäl la.

Upp trap pad re to rik 
mot Ryss land

Även om opi ni ons lä get ser tufft ut för re ger ing en me
nar Fred rik Rein feldt att det är möj ligt att vin na va let i 
höst. Ett an nat svar hade nog räk nats som tjäns te fel. 

Och är ligt ta lat, nog ser det tufft ut just nu men stör
re un der än att en re ger ing fått sit ta kvar har ju in träf
fat. Det åter står trots allt fle ra må na der in nan väl jar na 
gör sitt val och in nan dess kan allt hän da.

Hur ska det gå? Den frå gan kvar står även 
ef ter det att FN:s kli mat pa nel (IPCC) pre sen te
rat sin nya rap port. Inte för att man för vän ta
de sig en re vo lu tio ne ran de lös ning på frå gan, 

vil ket hel ler inte hade le gat i IPCC:s makt att i så fall ge
nom fö ra. Frå gan kvar står och det där för att när till och 
med en grupp som den na har svårt att kom ma fram till 
vad, hur och vem – hur svårt blir det då inte när de rik ti
ga makt ha var na ska för sö ka kom ma över ens?

Vill man ändå se po si tivt på frå gan finns det hopp i 
det som Tho mas Ster ner, pro fes sor i mil jö e ko no mi, sä
ger med an led ning av den nya rap por ten. Ster ner har 
själv va rit med i ar be tet och har sett hur svårt det är att 
få alla att enas om sam ma slut sat ser; men trots allt, me
nar han, har det lyc kats. Hopp in gi van de är det där för 
ock så att FN:s kli mat pa nel häv dar att kli mat ho tet kan 
av vär jas och att det dess utom kan ge nom fö ras med en 

pris lapp som är över kom lig. 
Hop pet gäl ler dock en dast 
om värl den enas om glo ba
la åta gan den och kraf ti ga 
åt gär der. Inte minst gäl ler 
det att åt gär der na sätts in 
i tid.

Det lig ger som sagt inte 
i IPCC:s hän der att gå från 
ord till hand ling, det an
sva ret lig ger på makt ha va re 
och den vil je in rikt ning man 
kom mer att ha när man 
näs ta år sam las för att skri va 
ett slut ligt kli mat av tal. Och 

ska man vara är lig har möj lig he ter na för ett så dant av tal 
för säm rats på grund av sto ra för änd ring ar i världs po li ti
ken. Spän ning ar na mel lan Ryss land, EU och USA kom
mer ty värr sä kert ock så mär kas av när kli mat åta gan den 
ska dis ku te ras. Pro ble met är dess utom att kli ma tet ännu 
en gång får stå till ba ka på den po li tis ka agen dan. 

Frå gan om ”hur det ska gå” är högst be fo gad där för att 
den in ne bär ock så en und ran om hur många yt ter li ga re 
chan ser mänsk lig he ten har på sig att verk li gen ta tag i 
lös ning ar na för att mins ka ef fek ter na på kli ma tet. Vill vi 
lyc kas och samtidgit slip pa en allt för stor pris lapp är det 
allt så, en ligt IPCC, nu och inte sen som gäl ler.

Dag Gus tavs son

Än le ver hop pet

Minnesbild från klimatmötet i Köpenhamn 2009. FOtO: tt

CITERAT

INITIERAT

I Högs by kom mun har det upp da
gats att en prak ti kant på en för sko la 
för gri pit sig mot små barn. För sko lan 
sägs vara den plats för ut om hem met, 
där barn ska kun na känns sig tryg
ga, mest ef ter som de trots allt ofta 
spen de rar mes ta de len av den vak na 
ti den där. Frå gan alla nu stäl ler sig 
är vem som bär an sva ret för hur det 
kun de hän da.

Po li sens på bör ja de ut red ning har 
vi sat att barn ut satts för grov våld
täkt, våld täkt, sex u el la över grepp 
och ännu mer än så. 

Någ ra av bar nen har prak ti kan
ten för gri pit sig mot på för sko lan, 
ett par av dem på and ra än så län ge, 
för ut om för po li sen, okän da plat
ser. Per son ut red ning och pa ra graf 
7un der sök ning, det vill säga en 
”li ten sin nes un der sök ning”, vän tar 
nu för att ut red ning en ska kun na 
fort gå.

Att nå gon be går över
grepp mot barn på 

en för sko la och 
åker fast, får en
ligt oli ka ex per ter 
på om rå det ingen 
ver kan för and ra 

med sam ma sju
ka be gär och 

driv kraf ter. Pe do fi ler är of tast väl digt 
skick li ga på det so cia la sam spe let 
vil ket gör att de ofta är svå ra att av
slö ja. Ef ter som de inre drif ter na ofta 
är så över mänsk ligt star ka kla rar de 
där för inte hel ler av att tyg la des sa.

Prak ti kan ten i Högs by kom mun 
hade haft prak tik plat sen i två må na
der, en ligt för sko le che fen en tid som 
fram tills gri pan det en bart be stått av 
gläd je för bar nen, job bet som ut förts 
var till störs ta be lå ten het och prak ti
kan ten var en ligt för sko le che fen väl
digt om tyckt av bar nen. Hur kun de 
det ta då ske?

An tag li gen har prak ti kan ten byggt 
upp ett för tro en de bland både barn 
och per so nal, men ock så för äld rar, 
och bli vit oer hört om tyckt, för att 
se dan ef ter att om giv ning en bli vit 
du pe rad, släppt fram de sju ka drif
ter na. 

Ty värr hjäl per inga registerkon
troller i pre ven tivt syf te. Bara när 
nå gon åkt fast.

Det vi and ra med bor ga re kan göra 
om vi miss tän ker att nå gon gör nå
got olag ligt mot barn, är att inte 
lyss na och tro på den vux nes för
klar ing ar di rekt. 

Även om des sa skul le visa sig vara 
san na i ef ter hand så lyss na all tid 

först på bar nen. I an nat fall lär de sig 
att vara tys ta samt att vux na all tid 
har rätt. 

Vux na be hö ver en ligt ex per tis i 
kris be red skap vid tra gis ka si tu a tio
ner som des sa stå till ba ka och även 
be ar be ta den egna oron el ler ån ges
ten bort om barns när va ro ef ter som 
de an nars ris ke rar att hål la käns lor
na inom sig.

De fles ta brott som des sa be gås 
inte på för sko lor och lik nan de, de 
sker i hem met el ler i di rekt när het 
till hem met av nå gon inom den egna 
fa mil jen el ler av an nan nära an hö rig 
el ler släk ting. 

Men när de hän der så ham nar frå
gan om män inom förskolevärlden 
i fo kus. 

För att som kil le göra prak tik på 
en för sko la är ett förs ta led till att ef
ter av slu tad ut bild ning bli an ställd.

Män är en brist va ra på för sko lor 
och vi får inte låta tra gis ka hän del ser 
som des sa stop pa vare sig man li ga 
prak ti kan ter el ler av sty ra re kry ter
ing en av män på grund av ge ne rell 
miss tänk sam het. 

Men att det nu tem po rärt kom
mer bli tuf fa re för de som vi sar in
tres se för för sko lans värld blir ty värr 
en följd av det ta, på både gott och 
ont.

Svåravslöjade pe do fi ler
En del tror inte på el bi lar 
som lös ning en på vår fram ti-
da mo bi li tet. Det är väl sant 
att vä gen för des sa bi lar 
knap past har va rit spik rak, 
men trots allt går ut veck-
ling en fram åt och ka pa ci te-
ten i en del av de el bi lar som 
rul lar på våra vä gar i dag var 
nå got vi en dast fan ti se ra de 
om för ett par de cen ni er 
se dan.

Den fort satt sto ra ut ma-
ning en för el bi lar är dess 
räck vidd. Åt skil li ga är i och 
för sig de bi lis ter som nio 
gång er av tio en dast kör 
kor ta re sträc kor, men en för-
stå el se finns det gi vet vis för 
att man ock så vill köpa sig 
fri he ten att obe kym rat gli da 
iväg på de långa re sor na när 
och om an dan fal ler på. 

Ef ter som den av gö ran de 
fak torn för el bi lens möj lig-
het att få ett ge nom brott 
hand lar om just räck vid den 
lig ger ut ma ning en i att ska-

pa ett bat te ri som ska räc ka 
län ge, men ock så kun na lad-
das snabbt. När det gäl ler 
det se na re kra vet finns det 
nu re vo lu tio ne ran de tek nik 
på gång – dock gäl ler den 
hit tills bara mo bil te le fo nen. 
På en teknikkonferens i Is ra-
el de mon stre ra des ny li gen 
ny tek nik. I ett test lad da des 
en smart phone från 27 
pro cent till 100 pro cent på 
mind re än en halv mi nut. 

Det drö jer någ ra år in nan 
tek ni ken finns på mark na-
den och pro ble met just nu 
är att tek ni ken är dy ra re. 
Lik väl får det ta ses som ett 
fram steg i bat te ri ets hi sto-
ria och även om det just 
nu en dast hand lar om ett 
bat te ri för mo bil te le fo ner så 
vore det väl digt onö digt att 
ge upp dröm men om den 
ef fek ti va el bi len. Den är inte 
lös ning en för alla, men den 
är en av lös ning ar na.

Dag Gus tavs son

Bat te ri ets ut ma ning 
och möj lig het

LE DA rE. FN:s kli mat pa nel har inga nya lös ning ar, men de me nar ändå att 
kli mat ef fek ten går att vän da. Det krä ver dock ge men sam hand ling – nu.

Lä rar för bun dets Eva Lis Si rén re ak ti on på nytt Björk lund-för slag.

››Nu får det ban ne mig vara 
nog med för änd ring ar  
i lä rar ut bild ning en.‹‹

INtE I IPCC:S häN-
DER Att GÅ FRÅN 
ORD tILL hAND-
LING.

Mathias Grimpe, krönikör (C)        mathias.grimpe@debatten.nu  

KRÖNIKA

LEDARE. FN:s klimatpanel har inga nya lösningar,

men de menar ändå att klimateffekten går att

vända. Det kräver dock gemensam handling - nu.

Hur ska det gå? Den frågan kvarstår även efter

det att FN :s klimatpanel (IPCC) presenterat sin

nya rapport. Inte för att man förväntade sig en

revolutionerande lösning på frågan, vilket heller

inte hade legat i IPCC:s makt att i så fall

genomföra. Frågan kvarstår och det därför att när

till och med en grupp som denna har svårt att

komma fram till vad, hur och vem - hur svårt blir

det då inte när de riktiga makthavarna ska

försöka komma överens?

Vill man ändå se positivt på frågan finns det

hopp i det som Thomas Sterner, professori

miljöekonomi, säger med anledning av den nya

rapporten. Sterner har själv varit med i arbetet

och har sett hur svårt det är att fä alla att enas

om samma slutsatser; men trots allt, menar han,

har det lyckats. Hoppingivande är det därför

också att FN :s klimatpanel hävdar att

klimathotet kan avvärjas och att det dessutom

kan genomföras med en prislapp som ar

overkomng.

Hoppet gäller dock endast om världen enas om

globala åtaganden och kraftiga åtgärder. Inte

minst gäller det att åtgärderna sätts in i tid.

Det ligger som sagt inte i IPCC:s händer att gå

från ord till handling, det ansvaret ligger på

makthavare och den viljeinriktning man kommer

att ha när man nästa år samlas för att skriva ett

slutligt klimatavtal. Och ska man Vara ärlig har

möjligheterna för ett sådant avtal försämrats på

grund av stora förändringar i Världspolitiken.

Spånningarna mellan Ryssland, EU och USA

kommer tyvärr säkert också märkas av när

klimatåtaganden ska diskuteras. Problemet är

dessutom att klimatet ånnu en gång får stå

tillbaka på den politiska agendan.

Frågan om "hur det ska gå" år högst befogad därför att

den innebär också en undran om hur många ytterligare

chanser mänskligheten har på sig att Verkligen ta tag i

lösningarna för att minska effekterna på klimatet. Vill Vi

lyckas och samtidgit slippa en allt för stor prislapp är det

alltså, enligt IPCC, nu och inte sen som gäller.

"INTE I IPCC:S HAN-DER ATT GÅ FRÅN ORD TILL HAND-

LING."

Bildtext: Minnesbild från klimatmötet i Köpenhamn

2009.
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VÄRLDEN Klimathotet 
kan avvärjas och 
temperatur ökningen 
dämpas – utan att 
världsekonomin tar 
 skada.

Den slutsatsen drar 
FN:s klimatpanel (IPCC) 
i sin senaste delrapport.
Rapporten, presenterad 
i går i Berlin, är den tredje 
i  ordningen i den senaste 
 utvärderingen av klimatför-
ändringarna från IPCC.

I den nya delrapporten är 
huvudfokus på vad som kan 
– och bör – göras för att för-
hindra de värsta skadeverk-
ningarna.

Man slår fast att det går att 
nå tvågradersmålet, förhin-
dra att temperaturökningen 
på jorden i framtiden över-
stiger två grader Celsius, om 
växthusgasutsläppen mins-
kar med 40 till 70 procent 
till 2050 jämfört med i dag.

– Det är en halvering på 36 
år. Det låter inte omöjligt, 
med tanke på vad Sverige 

och EU redan har åstadkom-
mit. Men det blir sannolikt 
politiskt svårgenomförbart, 
säger Thomas Sterner, pro-
fessor i miljöekonomi vid 
Göteborgs universitet och 
huvudförfattare till rappor-
tens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också 
att kostnaderna är över-
komliga för de nödvändiga 
åtgärderna. Tillväxten 
i världsekonomin minskar 
bara med cirka 0,06 pro-
centenheter om året.

– Kostnaderna om vi inte 
gör något, blir självfallet 
mycket större, påpekar 
Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgär-

der nämns satsningar på 
förnyelsebar energi och 
energi besparingar. Det är 
också viktigt att hejda av-
skogningen i många länder 
och i stället försöka öka den 
skogbevuxna ytan.

Miljöminister Lena Ek (C) 
tycker att det positiva med 
rapporten är budskapet att 
det går att klara av kraftiga 
utsläppsminskningar:

–  Just nu står vi vid ett 
vägskäl. Vi har fått oerhört 
tydligt klart för oss att det 
här har människan skapat, 
att eff ekterna är tidigare och 
värre än vad vi trott och vi 
vet vad vi måste åtgärda. 
(TT)

FN-rapport: Temperaturhöjningen går att stoppa

Lena Ek.

Vinster i välfärden lyfter V
SVERIGE Vänsterpartiet ökar och Social demo-
kraterna backar i Sifos senaste mätning av väljar-
opinionen. V ökar 2,1 procentenheter till 8,4 pro-
cent. S minskar med 2,0 procentenheter, men är 
största parti med 32,1 procent.

Statsvetaren Marie Demker tror att Vänsterpartiet 
gynnats av att frågan om vinster i välfärden varit het 
den senaste tiden:

– V har gjort det till en profi lfråga och det är sanno-
likt därför partiet har parkerat sig lite högre. (TT)

Påsken svår för överviktiga barn 
SVERIGE Sockrig must, enorma påskägg fyllda 
med godis och buff émat i mängder – påsken kan 
vara en tuff  tid för överviktiga barn som kämpar 
med sin vikt.

– Det är väldigt mycket godis i fokus under påsken, 
säger Mahnoush Malek, dietist vid Rikscentrum 
barnobesitas vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Det blir automatiskt fl er tillfällen att äta något 
extra. Framförallt om det står skålar och liknande 
framme. Många bjuds på påsklunch och middagar 
med extramat, som kan vara svår att motstå, säger 
hon. (TT)

Svaga medier en demokratifråga
SVERIGE Beslutet i veckan från TV4 att lägga ner 
den lokala nyhetsförmedlingen har mötts av kraf-
tig kritik och oro. Och i takt med att lokaltidning-
arna tunnas ut innehållsmässigt och personellt 
och även SVT organiserar om regionalt beskrivs 
utvecklingen inte längre som en branschfråga, ut-
an som en demokratifråga.

– Kraftlösa medier, eller om de inte fi nns alls, ökar 
risken för missförhållanden eller korruption, säger Jes-
per Strömbäck, professor vid Mittuniversitetet. (TT)

Ryssland fortsätter rusta upp
VÄRLDEN  Världens totala militärutgifter minskar, 
men Ryssland och Saudiarabien rustar upp. Bak-
om inköpen ligger stormaktsambitioner och räds-
la för den egna befolkningen, enligt Stockholm 
Peace Research Institute.

Årets kartläggning, som presenteras i dag, visar att 
tillväxtländerna fortsätter att öka sina militära utgif-
ter.

– Ryssland försöker återta sin position som stor-
makt samtidigt som de ser Nato och dess östliga ut-
veckling som ett hot, säger Sam Perlo-Freeman på 
Sipri. (TT)

Hus i Valparaíso slukas av eldmassorna.  
 FOTO: LUIS HIDALGO/AP

Hundratals hus brinner i Chile
CHILE Lågor pådrivna av vindar från Stilla havet 
bränner skogarna runt den chilenska hamnstaden 
Valparaíso.

Branden hade enligt uppgifter i går kväll krävt 
minst 16 liv, uppgav myndigheterna enligt nyhets-
byrån AFP.

Minst 500 hus har förstörts och 3 000 invånare har 
fått fl y sina hem. President Michelle Bachelet har ut-
lyst katastroftillstånd, rapporterar lokaltidningen El 
Martutino. (TT)

Ordkrig om kemvapenattack
SYRIEN  Rebeller och den syriska regimen ankla-
gar varandra för en gasattack, som ska ha skadat 
ett hundratal invånare i en rebellkontrollerad by 
i Hamaprovinsen i fredags.

– Regimplan bombade Kafr Zita med tunnor med 
sprängmedel, som spred en tjock rök och lukt som 
orsakade kvävningssymtom och förgiftning, säger 
Rami Abdel Rahman vid regimkritiska Syriska män-
niskorättsobservatoriet till AFP.

Syrisk stats-tv beskrev det som en klorgas attack 
och lade skulden på al-Qaida-allierade rebeller. (TT)

Separatister ställs 
inför ultimatum
UKRAINA Ukrainas 
 regering sätter in armén 
mot de proryska separa-
tisterna som ockuperar 
myndighetsbyggnader 
i fl era städer. Regering-
en talar nu också om att 
beväpna civilister. Sam-
tidigt lovar presidenten 
amnesti för separatister 
som ger upp senast 
i dag klockan nio.
Till slut tröttnade regering-
en i Kiev på att de proryska 
separatisterna – kamofl agu-
eklädda och beväpnade 
med automatkarbiner – 
fortsatte att erövra strategis-
ka byggnader i östra Ukrai-
na. I går morse kom svaret 

som inrikesminister Arsen 
Avakov varnat för i Face-
bookuppdateringar: Ukrai-
nas regering sätter hårt mot 
hårt mot ”terroristerna”.

Minst två människor döda-
des och nio skadades i sam-
band med anti-terroropera-
tionen, som Avakov beskrev 
den. Enheter från den 
ukrainska säkerhetstjänsten 
SBU slog till mot separatis-
terna som ockuperar 
 polisstationen i Slovjansk 
 sedan i lördags, men lycka-
des inte återta byggnaden. 
 Regeringen förklarade efter-
åt att styrkorna mött hårt 
motstånd, och att stridande 
från båda sidor dödats, bland 

dem en SBU-offi  cer. Därtill 
uppgavs att fyra människor 
i SBU-styrkan skadats.

Nyhetsbyrån RIA pratade 
med en demonstrant i sta-
den som berättade att en 
 civilperson dödats och två 
skadats. Regeringen ankla-
gade separatisterna för att 
använda mänskliga sköldar.

Strider ska också ha utbru-
tit på motorvägen mellan 
Slovjansk och regionhuvud-
staden Donetsk, där en per-
son uppges dödad och fyra 
skadade.

Senare förklarade presi-
dent Oleksandr Turtjynov att 
landet sätter in armén mot 
separatisterna, och att am-

nesti utfärdas för dem som 
lägger ned sina vapen och 
lämnar byggnaderna senast 
klockan nio måndag morgon 
lokal tid. Turtjynov öppnade 
också för större  regionalt 
självbestämmande.

Kort därefter skickade 
 nationalgardet en bataljon 
reservister till Slovjansk. In-
rikesminister Arsen Avakov 
skrev på Facebook att reger-
ingen är redo att kalla in 
över 12  000 civilister – 
 patrioter – från hela Ukrai-
na till en ny insatsstyrka.

Separatisterna kräver en 
folkomröstning den 11 maj 
om att tillhöra Ryssland. 

Erik Paulsson Rönnbäck/TT

n Krisen i Ukraina | Regeringen sätter in armén

I Charkiv skadades 50 människor, varav en polis, i samband med att två demonstrationståg drabbade samman, rapporterade 
 nyhetsbyrån Interfax. Tio av de skadade fördes till sjukhus enligt polisen.  FOTO: OLGA IVASHCHENKO/AP

VÄRLDEN Klimathotet kan avvärjas och

temperatur ökningen dämpas - utan att

världsekonomin tar skada. Den slutsatsen drar

FN:s klimatpanel (IPCC) i sin senaste delrapport.

Rapporten, presenterad i går i Berlin, är den

tredje i ordningen i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna från IPCC.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit.

Men det blir sannolikt politiskt svårgenomförbart,

säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi

vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till

rapportens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

- Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energi besparingar. Det

är också viktigt att hejda avskogningen i många

länder och i stället försöka öka den skogbevuxna

ytan.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva

med rapporten är budskapet att det går att klara

av kraftiga utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört

tydligt klart för oss att det här har människan

skapat, att eff ekterna är tidigare och värre än vad vi

trott och vi vet vad vi måste åtgärda.

Bildtext: Lena Ek.
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Rimbo En man i 
20-årsåldern greps på 
lördagen misstänkt för 
att ha knivskurit en 
man, rånat en annan och 
försökt knivskära en 
ordningsvakt. Mannen 
är nu anhållen.

Strax efter klockan 23 på lör-
dagskvällen knivskars en 
man utanför restaurang 
Topkapi i centrala Rimbo.

Den knivskurne fördes 
till Norrtälje sjukhus men 
hade enligt polisens upp-
gifter inga livshotande ska-
dor.

En man i 20-årsåldern 

pekades omgående ut som 
gärningsman och kunde 
snart gripas. Detta efter att 
polisen hade genomfört en 
husrannsakan i hans lägen-
het och där påträffat man-
nen.

Knivskärningen rubriceras 
som grov misshandel. Man-
nen är dessutom misstänkt 
för försök till grov misshan-
del riktat mot en ordnings-
vakt, och personrån.

Den misstänkte gär-
ningsmannen förhördes 
på söndagsförmiddagen, 
och anhölls av jouråklaga-
ren efter förhör. 

Jan L Lindgren

Svaga medier ökar 
korruptionsrisken
NedrustNiNg Lokaltidningarna blir 
tunnare. SVT omfördelar regionalt. 
TV4 lägger ner lokalt. 
 – Medieutvecklingen i dag är lite av 
demokratins klimatfråga, säger Jesper 
Strömbäck, professor vid Mittuniver-
sitetet.

Strömbäck är en av många 
som oroas över röjandet i ett 
allt mer annorlunda medie-
landskap. Bara i fjol försvann 
398 redaktionella tjänster 
samtidigt som minst 38 lo-
kalredaktioner stängdes, en-
ligt tidningen Journalisten.

Nyligen meddelade SVT att 
man avser att stöpa om sin 
regionala nyhetsverksam-
het och i onsdags tillkänna-
gav TV4 beslutet att lägga ner 
lokala nyhetssändningar.

– Medieutvecklingen är 
inte längre en branschfråga, 
den måste också ses som en 

demokratifråga, säger Jesper 
Strömbäck och utvecklar pa-
rallellen med klimatet.

– Det händer inte myck-
et från en dag till en annan, 
men över tid pågår en pro-
cess i riktning mot en allt sva-
gare journalistik både inne-
hållsmässigt och förmågan 
att nå ut till olika grupper.

En av de senaste i raden 
av illavarslande tecken kom 
i veckan från Västgöta-Tid-
ningar där en tredjedel av 
närmare ett 40-tal journalis-
ter på tre lokaltidningar är på 
väg bort.

– Största faran med en cen-
tralisering är att man inte 
etablerar en personlig kon-
takt med myndigheter och 
läsare. Det är svårare med 
förtroenden och med tips 
och granskar man inte kom-
munen och föreningarna, så 
kan de göra lite som de vill, 
säger Thomas Wedin, som 
sitter i styrelsen i den lokala 
journalistklubben.

Wedin ser ett tydligt demo-
kratiskt problem när journa-
listen kommer längre ifrån 
läsaren och man mister den 
på vissa håll dagliga kontak-
ten.

Strömbäck anser att me-
dier visserligen är sämre på 
att granska än vad man sä-
ger sig vara men bara det 
faktum att det finns medier, 
som kan upptäcka saker, kan 
ha en preventiv effekt.

– Kraftlösa medier, eller 
om de inte finns alls, ökar 
risken för missförhållanden 
eller korruption.

Strömbäck menar att TV4-
nedläggningarna grundas 
på ett strategiskt beslut som 
tydligt signalerar att TV4 inte 
längre ser SVT som sin främs-
ta konkurrent.

– Men det finns en risk i att 
ju mer TV4 abdikerar som en 
seriös journalistisk publicis-
tisk aktör och ju mer lokal-
tidningarna försvagas, desto 
viktigare blir public service.

SVT hävdar att dess om-
görning regionalt bidrar 
till en förstärkning. Kritiker 
tror tvärtom att den medför 
en urholkning av den lokala 
journalistiken.
Vad anser du om att TT 
Nyhetsbyrån inte längre 
har någon redaktion 
norr om tullarna?

– Det är ett fattigdomsbe-
vis. För demokratin är det 
viktigt att alla delar av lan-
det blir och känner sig sed-
da. (TT)

göran Sjögren

Påsken svår för överviktigt barn 
GodisbeRG Påsken kan 
vara en tuff tid för över-
viktiga barn som kämpar 
med sin vikt. 
 – Det är väldigt mycket 
godis i fokus under 
påsken, säger dietisten 
Mahnoush Malek.

Sockrig must, enorma påsk-
ägg fyllda med godis och 
buffémat i mängder. Påsken 
är en tid som kan få det att 
vattnas i munnen på många. 
Men det är lätt hänt att det 
blir för mycket. 

Mahnoush Malek är legi-
timerad dietist vid Rikscen-
trum barn obesitas vid Ast-
rid Lindgrens barnsjukhus, 
vars patienter är barn och 
ungdomar som lider av över-
vikt eller fetma. Hon berättar 
att många kommer tillbaka 

efter påsklovet och har gått 
upp några kilo.

– Det blir automatiskt fler 
tillfällen att äta något extra. 
Framförallt om det står skå-
lar och liknande framme. 
Många bjuds på påsklunch 
och middagar med extramat, 
som kan vara svår att motstå, 
säger hon.

Maria Magnusson är die-
tist, sjuksköterska och forska-
re vid Sahlgrenska akademin 
i Göteborg. Hon säger att för 
den som kämpar för att äta 
mindre godis så kan den här 
tiden på året vara svår.

– Det är väldigt hård mark-
nadsföring av godis inför 
påsk. Det dyker upp överallt, 
säger hon.

Det säljs som mest godis 
under året vid påsk och ge-
nomsnittssvensken konsu-
merar 13–14 kilo om året. Ma-
ria Magnusson liknar de sto-
ra påskäggen som säljs med 
de stora godispåsarna, som 
ska locka kunderna att köpa 
mer. (TT)

gustav Sjöholm

Frestande. Det blir många tillfällen att äta lite extra under påskhelgen. Foto: markus dahlberg/TT

Fakta 
Påskråd till överviktiga barns föräldrar
●Försök att inte låta skålar med godis och 
choklad stå framme.
●Fyll inte hela påskägget med godis. Lägg 
i stället i lite pyssel, en leksak eller annat 
barnet gillar.
●Hitta på roliga saker tillsammans, samlas 
inte bara kring matbordet.
●Även om det är buffé, tänk på att ta lika stor 

portion som i vanliga fall.
●Försök att ha en lite lyxigare sallad eller 
grönsaksmix med på påskmiddagen.
●100–150 gram godis är en rimlig vecko-
mängd. Låt gärna barnen själva bestämma 
vilket godis de vill ha. Tänk också på att 
vara återhållsam med efterrätter och sötade 
drycker som påskmust.

Kvinna svårt 
hundbiten
KristiaNstad En kvinna 
har förts till sjukhus efter 
att ha blivit svårt hundbi-
ten i ett samhälle strax ut-
anför Kristianstad på sön-
dagsmorgonen. Hunden, 
som ska ha varit lös, gav 
sig på kvinnan av okänd 
anledning.

– Hon blev attackerad 
och biten i sidan av en lös-
springande hund. Enligt 
de uppgifter jag har så 
blöder hon svårt, säger 
Helena Ralmark, pressta-
lesperson vid Skånepoli-
sen.

Den hundbitna kvinnan 
uppger att hunden var en 
pitbull. Vem som äger den 
är ännu oklart.

– Ägaren var inte där när 
hunden bet. Det är nu upp 
till patrullen som är på 
plats att avgöra vad man 
gör med hunden. (TT)

Sälar på vift 
i vattenjakt
djur Flera sälkutar har 
upptäckts på ovanliga 
platser den senaste tiden.

I Söderhamn har en 
sälunge gömt sig i ett hål-
rum vid en bro, enligt he-
lahälsingland.se och i Lu-
leå fick en liten säl polises-
kort till en småbåtshamn 
där den släpptes ut, enligt 
Norrbottens-Kuriren.

– Varje år får vi in rap-
porter från Stockholms 
län i söder upp till Norr-
botten att man hittat 
framförallt gråsälskutar, 
som kan gå in tio–femton 
kilometer rätt in i skogen, 
säger Tero Härkönen, säl-
forskare vid Naturhistoris-
ka riksmuseet.

Orsaken är att kutarna, 
som föds på land eller is, 
nu tappat den vita kut-
pälsen och söker sig mot 
vatten. Ibland tar de helt 
enkelt fel håll, eller hittar 
inget öppet vatten.

– Det är en väldigt stark 
instinkt att fortsätta att 
leta tills de hittar öppet 
vatten, säger Tero Härkö-
nen. (TT)

”Klimathotet 
kan avvärjas”
Miljö Klimathotet kan av-
värjas och temperaturök-
ningen dämpas – utan att 
världsekonomin tar skada.

Den slutsatsen drar FN:s 
klimatpanel (IPCC) i sin 
senaste delrapport.

Man slår fast att det går 
att nå tvågradersmålet, 
förhindra att tempera-
turökningen på jorden i 
framtiden överstiger två 
grader Celsius, om växt-
husgasutsläppen minskar 
med 40 till 70 procent till 
2050 jämfört med i dag.

– Det är en halvering på 
36 år. Det låter inte omöj-
ligt, med tanke på vad 
Sverige och EU redan har 
åstadkommit. Men det blir 
sannolikt politiskt svårge-
nomförbart, säger Thomas 
Sterner, professor i miljö-
ekonomi vid Göteborgs 
universitet och huvudför-
fattare till rapportens ka-
pitel om styrmedel.

Bland nödvändiga åt-
gärder nämns satsningar 
på förnyelsebar energi och 
energibesparingar. Det 
är också viktigt att hejda 
avskogningen i många 
länder och i stället försö-
ka öka den skogbevuxna 
ytan.

Miljöminister Lena Ek 
(C) tycker att det positiva 
med rapporten är budska-
pet att det går att klara av 
kraftiga utsläppsminsk-
ningar. (TT)

Wang designar 
för H&M
HaNdel New York-base-
rade Alexander Wang 
blir börs- och klädjätten 
H&M:s nästa stora design-
samarbete. I november 
lanseras gästkollektionen 
med dam- och herrklä-
der i butiker världen över. 
Det är första gången som 
H&M samarbetar med en 
amerikansk designer, en-
ligt ett pressmeddelande. 
Alexander Wang har gjort 
sig känd för sin urbana 
design och lovar ett antal 
”oväntade objekt”. (TT)

Man anhållen  
efter knivdåd

MILJÖ Klimathotet kan avvärjas och

temperaturökningen dämpas - utan att

världsekonomin tar skada. Den slutsatsen drar

FN:s klimatpanel (IPCC) i sin senaste delrapport.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är

också viktigt att hejda avskogningen i många

länder och i stället försöka öka den skogbevuxna

ytan.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva

med rapporten är budskapet att det går att klara

av kraftiga utsläppsminskningar.
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Vinster  
i välfärden  
lyfter V
STOCKHOLM. Vänsterpartiet 
ökar och Socialdemokra-
terna backar i Sifos senaste 
mätning av väljaropinionen. 
V ökar 2,1 procentenheter till 
8,4 procent. 

S minskar med 2,0 pro-
centenheter, men är största 
parti med 32,1 procent.

Statsvetaren Marie Dem-
ker tror att Vänsterpartiet 
gynnats av att frågan om 
vinster i välfärden varit het 
den senaste tiden:

–  V har gjort det till en pro-
flfråga och det är sannolikt 
därför partiet har parkerat 
sig lite högre.
TT

Nyupptäckta 
blodsugare 
ingen risk
UPPSALA. Nya myggor har 
upptäckts i Sverige. En 
av dem – Aedes nigrinus 
– kan vara släkting till 
besvärliga Aedes sticti-
cus – myggan som plågar 
fera områden i landet. 
Men de nyupptäckta 
arterna är inget hot, enligt 
forskare.

–  Jag ser ingen risk. 
Det är snarare så att vi 
hittat arter som är ganska 
ovanliga, säger Jan  O 
Lundström, myggfors-
kare vid Uppsala univer-
sitet. TT

MILJÖFÖRSTÖRING. Men FN slår fast att klimathotet kan avvärjas utan att ekonomin tar skada. Foto: Henrik Montgomery/Scanpix

SNASK I ÖVERFLÖD. Sockrig must, enorma påskägg fyllda med 
godis och buffémat i mängder – påsken kan vara en tuff tid 
för överviktiga barn som kämpar med sin vikt. ”Det är väldigt 
mycket godis i fokus under påsken”, säger Mahnoush Malek, 
dietist vid Rikscentrum barnobesitas vid Astrid Lindgrens barn-
sjukhus. TT Foto: Tobias Lundgren/Scanpix

STOCKHOLM. En bostad i USA 
tycks vara en dröm som 
lockar allt fler svenskar. 
Under perioden 2009–2013 
ökade intresset med 100 
procent, visar en analys av 
sifror om potentiella köpa-
re från fastighetsmarknads-
företaget Realtytrac. Bra 
väder, relativt stabil ekono-
mi och språket hör till fak-
torer som lockar svenskar, 
enligt ekonomisajten 24/7 
Wall St, som gjort analysen.

Dessutom blev det billi-
gare för svenskar att köpa 
bostäder i USA i samband 
med fnanskrisen. TT

USA lockar 
svenska  
husköpare

SALA. Lars Ferm, tidigare 
Lars-Inge Svartenbrandt, 
släpptes på söndagen fri från 
anstalten Salberga efter att 
ha avtjänat ett fem år långt 
fängelsestraf, skriver fera 
medier.

–  Jag är en fri man. Ni ser 
vilka lätta steg, säger han till 
expressen.se.

Han har nu avtjänat det 
straf han dömdes till 2009, 
för rån mot Swedbank i Säter 
och en butik i Bromma.

Ferm har tillbringat när-
mare 40 år av sitt liv i fäng-
else och har under årtionden 
klassats som en av landets 
farligaste förbrytare. TT

Lars Ferm  
frisläppt  
fängelset

STOCKHOLM. Flera sälkutar 
har upptäckts på ovanliga 
platser den senaste tiden.

I Söderhamn har en säl-
unge gömt sig i ett hålrum 
vid en bro och i Luleå fck 
en liten säl poliseskort till 
en småbåtshamn där den 
släpptes ut.

–  Varje år får vi in rap-
porter från Stockholms län 
i söder upp till Norrbotten 
att man hittat framför allt 
gråsälskutar, som kan gå in 
10–15 kilometer rätt in i sko-
gen, säger Tero Härkönen, 
sälforskare vid Naturhisto-
riska riksmuseet. 
TT

Sälar söker 
efter vatten

STOCKHOLM. För andra gång-
en i år uppstod bråk och 
hårda ord när Miljöpartiet 
i Haninge, söder om Stock-
holm, sammanträdde på lör-
dagen. En ny styrelse skulle 
väljas men två personer som 
tänkte rösta ville inte visa 
legitimation. De två åter-
fanns inte i medlemsregistret 
och vägrades därför röstkort. 
På en videoflm från mötet 
syns medlemmar ryka ihop, 
svära åt varandra och de får 
till sist hållas isär av andra.

Elin Olsson i partiets 
regionstyrelse fnner bråket 
”jättebekymmersamt”. TT

Nytt bråk  
och tumult   
hos MP

Tuffa tider för överviktiga

FN-rapport

Lokaltidningarna blir tun-
nare. SVT omfördelar regio-
nalt. TV4 lägger ner lokalt. 
– Medieutvecklingen i dag 
är lite av demokratins 
klimatfråga, säger Jesper 
Strömbäck, professor vid 
Mittuniversitetet.

GÖTEBORG. Strömbäck är en 
av många som oroas över 
röjandet i ett allt mer annor-
lunda medielandskap. Bara 
i fol försvann 398 redaktio-
nella tjänster samtidigt som 
minst 38 lokalredaktioner 
stängdes.

Nyligen meddelade SVT 
att man avser att stöpa om 
sin regionala nyhetsverk-
samhet och i onsdags till-
kännagav TV4 beslutet att 
lägga ner lokala nyhetssänd-
ningar.

–  Medieutvecklingen är 
inte längre en branschfråga, 

den måste också ses som en 
demokratifråga, säger Jes-
per Strömbäck och utveck-
lar parallellen med klimatet.

–  Det händer inte myck-
et från en dag till en annan, 
men över tid pågår en pro-
cess i riktning mot en allt 
svagare journalistik både 
innehållsmässigt och för-
mågan att nå ut till olika 
grupper.

En av de senaste i raden av 
illavarslande tecken kom i 
veckan från Västgöta-Tid-
ningar där en tredjedel av 
närmare ett 40-tal journa-
lister på tre lokaltidningar 
är på väg bort.

–  Största faran med en 
centralisering är att man inte 
etablerar en personlig kon-
takt med myndigheter och 
läsare. Det är svårare med 
förtroenden och med tips 

och granskar man inte kom-
munen och föreningarna, så 
kan de göra lite som de vill, 
säger Thomas Wedin, som 
sitter i styrelsen i den loka-
la journalistklubben.

Wedin ser ett tydligt demo-
kratiskt problem när jour-
nalisten kommer längre 
ifrån läsaren och man mis-
ter den på vissa håll dagliga 
kontakten.

Strömbäck anser att medi-
er visserligen är sämre på att 
granska än vad man säger sig 
vara men bara det faktum att 
det fnns medier, som kan 
upptäcka saker, kan ha en 
preventiv efekt.

–  Kraftlösa medier, eller 
om de inte fnns alls, ökar 
risken för missförhållanden 
eller korruption.

Strömbäck menar att TV4-
nedläggningarna grundas 

på ett strategiskt beslut som 
tydligt signalerar att TV4 
inte längre ser SVT som sin 
främsta konkurrent.

–  Men det fnns en risk i att 
ju mer TV4 abdikerar som en 
seriös journalistisk publicis-
tisk aktör och ju mer lokal-
tidningarna försvagas, desto 
viktigare blir public service.

SVT hävdar att dess 
omgörning regionalt bidrar 
till en förstärkning. Kritiker 
tror tvärtom att den medför 
en urholkning av den lokala 
journalistiken.

Vad anser du om att TT 
Nyhetsbyrån inte längre 
har någon redaktion norr 
om tullarna?
–  Det är ett fattigdoms-

bevis. För demokratin är det 
viktigt att alla delar av lan-
det blir och känner sig sed-
da.
GÖRAN SJÖGREN/TT

Svaga medier ökar korruptionsrisk

Klimathotet kan avvärjas 
och temperaturökningen 
dämpas – utan att världs-
ekonomin tar skada. 
Den slutsatsen drar FN:s 
klimatpanel (IPCC) i sin 
senaste delrapport.

STOCKHOLM. Rapporten, pre-
senterad på söndagen i Ber-
lin, är den tredje i ordningen 
i den senaste utvärdering-
en av klimatförändringarna 
från IPCC.

I höstas lade en expert-
grupp fram den rent veten-
skapliga grunden för 
bedömningarna och för två 
veckor sedan redogjorde en 
annan grupp för de pågåen-
de och framtida konsekven-
serna av klimatförändring-
arna. I den nya delrapporten 
är huvudfokus på vad som 
kan – och bör – göras för att 
förhindra de värsta skade-
verkningarna.

Man slår fast att det går att nå 
tvågradersmålet, förhind ra 
att temperaturökningen på 
jorden i framtiden översti-
ger två grader Celsius, om 

växthusgasutsläppen mins-
kar med 40 till 70 procent till 
2050 jämfört med i dag.

–  Det är en halvering på 36 
år. Det låter inte omöjligt, 
med tanke på vad Sverige 
och EU redan har åstadkom-
mit. Men det blir sannolikt 
politiskt svårgenomförbart, 
säger Thomas Sterner, pro-
fessor i miljöekonomi vid 
Göteborgs universitet och 
huvudförfattare till rappor-
tens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas ock-
så att kostnaderna är över-
komliga för de nödvändi-
ga åtgärderna. Tillväxten i 
världsekonomin minskar 
bara med cirka 0,06 procent-
enheter om året.

Bland nödvändiga åtgärder 
nämns satsningar på för-
nyelsebar energi och energi-
besparingar. Det är också 
viktigt att hejda avskogning-
en i många länder och i stäl-
let försöka öka den skogbe-
vuxna ytan.

Det talas även om vik-
ten av att försöka samla in 
och lagra koldioxid, en tek-

nik som väckt förhoppning-
ar men ännu befnner sig på 
försöksstadiet.

–  Det är en lovande teknik, 
men den blir svår att realise-
ra så länge som man inte har 
någon koldioxidskatt i de 
festa länder. Utan skatt blir 
lagringen bara en kostnad 
för företagen, säger Thomas 
Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) 
tycker att det positiva med 
rapporten är budskapet att 
det går att klara av kraftiga 
utsläppsminskningar:

–  Just nu står vi vid ett 
vägskäl. Vi har fått oerhört 
tydligt klart för oss att det 
här har människan skapat, 
att efekterna är tidigare och 
värre än vad vi trott.

Även Miljöpartiets språkrör 
Åsa Romson gillar att fokus 
ligger på lösningar:

–  Den här rapporten har 
fått mer tyngd eftersom de 
tidigare rapporterna ock-
så har varit tydliga med det 
stora hotet.

Samtidigt skräms hon av 

rapportens slutsats att allt 
för lite händer i världen och 
Sverige, och ger regeringen 
en känga för svag klimat-
politik.
ROLAND JOHANSSON/TT  

LARS PEDERSEN/TT

Klimatet kan räddas

FN:s klimatpanel (IPCC) 
presenterade på sönda
gen, i Berlin i Tyskland, 
den tredje av totalt fyra 
delrapporter som ingår i 
den senaste utvärderingen 
av klimatförändringarna. 
Tidigare utvärderingar har 
lagts fram 1990, 1996, 
2001 och 2007.
Delrapporten tar upp 
vad som kan göras för att 
förhind ra allvarliga effek
ter av förändringarna. Fors
karna har preciserat vad 
som krävs för att nå två
gradersmålet, det vill säga 
hur man ska kunna för
hindra att den kommande 
temperaturhöjningen över
stiger två grader Celsius. TT

■■ FN-rapporten

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas - utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

STOCKHOLM. Rapporten, presenterad på

söndagen i Berlin, är den tredje i ordningen i den

senaste utvärderingen av klimatförändringarna

från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna. I den nya delrapporten är

huvudfokus på vad som kan - och bör - göras för

att förhindra de värsta skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

Bland nödvändiga åtgärder

nämns satsningar på förnyelsebar energi och

energibesparingar. Det är också viktigt att hejda

avskogningen i många länder och i stället försöka

öka den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in

och lagra koldioxid, en teknik som väckt

förhoppningar men ännu befinner sig på försöksstadiet.

- Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de

flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad

för företagen, säger Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är tidigare och värre än vad vi trott.

Även Miljöpartiets språkrör

Åsa Romson gillar att fokus ligger på lösningar:

- Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom de

tidigare rapporterna också har varit tydliga med det stora

hotet.
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Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att

allt för lite händer i världen och Sverige, och ger

regeringen en känga för svag klimatpolitik.

 FN-rapporten FN:s klimatpanel (IPCC)

presenterade på söndagen, i Berlin i Tyskland,

den tredje av totalt fyra delrapporter som ingår i

den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna. Tidigare utvärderingar har

lagts fram 1990, 1996, 2001 och 2007.

Delrapporten tar upp

vad som kan göras för att förhindra allvarliga effekter av

förändringarna. Forskarna har preciserat vad som krävs

för att nå tvågradersmålet, det vill säga hur man ska

kunna förhindra att den kommande temperaturhöjningen

överstiger två grader Celsius. TT

Bildtext: MILJÖFÖRSTÖRING. Men FN slår fast att

klimathotet kan avvärjas utan att ekonomin tar skada.

© Bohusläningen

Nyhetsklipp - Göteborgs Universitet

BIBSAM
Uttag 2014-04-30 Källa: Retriever

Sida 71 av 170



IPCC: Klimathotet kan avvärjas i tid
Folkbladet VK/VF. Publicerat i print 2014-04-14. Sektion: VF TT-inrikes.
Sida: 12.
Artikeltyp: feature.
Del: 1.

SVERIGE&VÄRLDEN12
Folkbladet • Måndag 14 april 2014

Lokaltidningarna blir 
tunnare. SVT omför-
delar regionalt. TV4 
lägger ner lokalt.

– Medieutveck-
lingen i dag är lite av 
demokratins klimat-
fråga, säger Jesper 
Strömbäck, profes-
sor vid Mittuniversi-
tetet.

Strömbäck är en av många 
som oroas över röjandet 
i ett allt mer annorlunda 
medielandskap. Bara i fjol 
försvann 398 redaktionel-
la tjänster samtidigt som 
minst 38 lokalredaktioner 
stängdes, enligt tidningen 
Journalisten.

Nyligen meddelade SVT 
att man avser att stöpa om 
sin regionala nyhetsverk-
samhet och i onsdags till-
kännagav TV4 beslutet att 
lägga ner lokala nyhets-
sändningar.

– Medieutvecklingen 

är inte längre en bransch-
fråga, den måste också ses 
som en demokratifråga, sä-
ger Jesper Strömbäck och 
utvecklar parallellen med 
klimatet.

– Det händer inte myck-
et från en dag till en annan, 
men över tid pågår en pro-
cess i riktning mot en allt 
svagare journalistik både 
innehållsmässigt och för-
mågan att nå ut till olika 
grupper.

Ökad korruptionsrisk
En av de senaste i raden av 
illavarslande tecken kom 
i veckan från Västgöta- 
Tidningar där en tredjedel 
av närmare ett 40-tal jour-
nalister på tre lokaltid-
ningar är på väg bort.

– Största faran med en 
centralisering är att man 
inte etablerar en personlig 
kontakt med myndigheter 
och läsare. Det är svårare 
med förtroenden och med 
tips och granskar man inte 

kommunen och förening-
arna, så kan de göra lite 
som de vill, säger Thomas 
Wedin, som sitter i styrel-
sen i den lokala journalist-
klubben.

Wedin ser ett tydligt de-
mokratiskt problem när 
journalisten kommer läng-
re ifrån läsaren och man 
mister den på vissa håll 
dagliga kontakten.

Strömbäck anser att me-

dier visserligen är sämre 
på att granska än vad man 
säger sig vara men bara det 
faktum att det finns medi-
er, som kan upptäcka saker, 
kan ha en preventiv effekt.

– Kraftlösa medier, eller 
om de inte finns alls, ökar 
risken för missförhållan-
den eller korruption.

”Ett fattigdomsbevis”
Strömbäck menar dessut-
om att TV4-nedläggning-
arna grundas på ett strate-
giskt beslut som tydligt sig-
nalerar att TV4 inte läng-
re ser SVT som sin främsta 
konkurrent.

Vad anser du om att 
TT Nyhetsbyrån inte 
längre har någon redak-
tion norr om tullarna?

– Det är ett fattigdoms-
bevis. För demokratin är 
det viktigt att alla delar av 
landet blir och känner sig 
sedda.

Göran Sjögren/TT

Svagare medier bidrar 
till ökad korruptionsrisk
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I början av 2013 meddelade Tidningarnas Telegram- 
byrå att lokalredaktionerna i Norrland skulle läggas 
ner. Man lovade att bevakningen skulle bibehållas. 

Nu – drygt ett år senare – vet vi att det inte stäm-
mer. Att väcka Stockholms intresse för vad som pågår 
i Norrland är svårt, det vet Folkbladets nattchefer som 
varje kväll försöker sälja in nyheter till byrån. 

Dagens Nyheter lämnade oss för länge sedan.

Nu kommer nästa slag mot bevakningen av Norrland. 
Enligt ett förslag från TV4 ska alla lokala nyhetssänd-

ningar läggas ner. Bevakningen ska bibehållas, men det 
är Stockholm som bestämmer. Känns detta igen?

Jag beklagar det som riskerar att hända på TV4 just 
nu, för tittarnas skull och för de anställdas. Men även 

för Folkbladet. Mångfald och konkurrens är goda pu-
blicistiska drivkrafter. Mindre lokaljournalistik från 
Norrland och Västerbotten är en förlust för alla.

Västerbotten är ett län där det 
händer oerhört mycket, varje 
dag, året om, i alla hörn. 

Ett län som vi på Folkbladet 
brinner för att bevaka och där-
för har vi fler lokalredaktio-
ner än någon annan.

Men utan dig som läser 
detta betyder det ingen-
ting, det är du som ser till 
att god lokaljournalistik 
kan fortsätta produceras 
i Västerbotten.

 Xkrönika
Anna Lith:

Beklagligt på  
så många sätt

Anna Lith 
Chefredaktör  

för Folkbladet
anna.lith@folkbladet.nu 090/175950

 X  Vad kommer detta ge för fortsatt Bild aV norrland?

Erik Bergkvist, regionråd, 
 Region Västerbotten:

– Det här kommer ge en mindre och 
en sämre bild av Norrland och vi 
ser ju ett mönster. TT har tidigare 
dragit in på nordliga reportrar och 
redaktioner och SVT har också cen-
traliserats mer mot Stockholm, och 
nu TV4. Ju färre lokalreportrar, de-
sto färre är det som vet vad som på-

går här uppe. Vi blir mer okända. 
Den gamla bilden som finns av oss 
är ju att det är mycket skog, djur 
och glest mellan befolkningen. Men 
vi är ju så mycket mer än så, vi har 
universitet, IT-industri, fritidsut-
bud bland annat. Och det kommer 
ju inte synas på samma sätt. Och 
visst att de är kvar i Luleå, Umeå 
och Östersund men vad är nästa 
steg? De kommer ju inte komma 
tillbaka utan snarare tvärtom. Jag 
är uppriktigt bekymrad. 

Lorents Burman, kommunal-
råd Skellefteå:

– Ja, man kan klart säga att det här 
är en negativ utveckling när det gäl-
ler nyhetsbevakningen. Det är ett 
olyckligt beslut som TV4 har gått 
ut med. Det man kan se är att det 
här är en ny utveckling där allt fler 
centraliserar sin bevakning. Och 

ur rent medborgarperspektiv är det 
ju jätteviktigt med nyhetsbevak-
ning. Det här kommer ge en mycket 
mindre bild av Norrland. Det här är 
neddragningar som väcker oro och 
som vi inte vill se fortsätta. 

Lars Nord, forskningsledare 
och professor i politisk kom-
munikation:

– TV4 är ju bara en aktör som drar 
ner. Före dess har ju tidningar lagts 
ner eller slagit samman. Men den 
lokala journalistiken tunnas ju ut 
och det blir en minskad bevakning. 

Det här bekräftar ju en trend som 
pågår vilket gör att det blir färre 
journalister som bevakar Norrland. 
Och det blir ju ett problem, mycket 
med tanke på att det är stora orter 
med skolor och vård och omsorg 
och sånt är ju viktigt att bevaka och 
rapportera om. Och ju mer man 
drar ner desto mer försvinner den 
konkurrensen med att man ska va-
ra först och bäst vilket kan leda till 
lata journalister och att folket kan 
komma att få nöja sig med en sämre 
journalistik. 

Enligt ett nytt för-
slag ska TV4 lägga 
ned de lokala nyhets-
sändningarna. 

Cirka 140 tjänster 
kan försvinna när re-
surserna fokuseras 
till huvudredaktionen 
i Stockholm.

I Umeå blir tre re-
portrar kvar – redak-
tionen i Skellefteå 
läggs ned helt.

I ett nytt förslag till orga-
nisation inom TV4 läggs 
de lokala nyhetssändning-
arna ned. Något som kan 
komma att kosta många 
jobbet, då cirka 140 tjäns-
ter beräknas försvinna. 

Peter Swanberg, nyhets-
chef  på TV4 Umeå och 
Skellefteå, är besviken.

– Det här tycker vi inte 
alls att man borde göra, det 
är verkligen inte kul, säger 
han.

Stor omställning
Såväl TT som DN har re-
dan kraftigt dragit ned på 
sin lokalbevakning i Norr-
land och nu väntas alltså 
TV4 gå samma väg.

Viveka Hansson som är 

programdirektör för ny-
heter och samhälle på TV4 
säger att detta görs för att 
man befinner sig i en stor 
omställning. 

– Det kommer nya vanor 
och krav från tittarna om 
vad dem vill se. Dessutom 
ser konkurrensen annor-
lunda ut i dag på det sättet 

att det är fler aktörer som 
gör tv, säger hon.  

Påverkar tittarna
Men Peter Swanberg tyck-

er att det är viktigt med 
 lokalnyheter,

– Man måste särskilja sig 
från andra tv-bolag med att 
just ha lokala nyhetssänd-

ningar och det här påver-
kar ju tittarna då de inte 
kommer få sina lokala ny-
heter på samma sätt som 
förut.

Fortsätter bevaka
Enligt Viveka Hansson 
kommer TV4 att fortsätta 
med lokala nyhetssänd-
ningar – men inte på sam-
ma sätt som tidigare. 

– Det innebär dock inte 
att vi slutar intressera oss 
i vad som händer, det gör vi 
ju fortfarande. Så vi kom-
mer att fortsätta, men inte 
på samma sätt.

Tre blir kvar
Enligt förslaget, som än-
nu inte är förhandlat med 
facket och kan komma att 
genomföras tidigast i som-
mar, ska TV4 bara behål-
la tre journalister i Umeå. 
Redaktionen i Skellefteå 
läggs ned helt.

Totalt föreslås 25 lokalre-
portrar finnas på nio plat-
ser från Malmö i söder till 
Luleå i norr. 

De ska göra  lokala inslag 
till riks nyheterna.

Louise Rönnberg
redaktionen@folkbladet.nu 090-17 59 40
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”Borde inte göra så här”
XXTV4 lägger ned de lokala nyhetssändningarna • Journalisterna i länet besvikna

LäggS NER. TV4 slutar med sina lokala nyhetssändningar och behålla bara tre journa-lister i Umeå. Peter Swanberg, nyhetschef för Umeå och Skellefteå är missnöjd. – Det är verkligen inte kul, säger han. FOTO: KENNETh SANdELIN

De redaktioner som 
kommer läggas ner är 
Gävle, Halmstad, Kalmar, 
Karlskrona, Karlstad, 
Norrköping, Skellefteå, 
Sundsvall, Trollhättan, 
Uppsala, Västerås, Växjö 
och Örebro.

Fakta
drabbade orter

Det 
här 

tycker vi 
inte alls att 
man borde 
göra. Det 
är verk
ligen inte 
kul. Peter Swanberg

”

”Vad är 
 nästa steg?

En ny ut
veckling som 

väcker oro.

Den lokala 
journalisti

ken tunnas ut.

TV4. Det var i onsdags som 
TV4 kom med beskedet att 
de lägger ned sina lokala 
nyhetssändningar.

XuEfter TV4-beskedet: professor 
varnar för farlig medieutveckling

Sagt och skrivet efter TV4-beslutet
”Medieskuggan sänker sig över 
Norrland. Framtiden för journalis-

tiken i Norrbotten ser allt annat än ljus 
ut.”  Skribenten Åsa Petersen i dagensarena.se.

”Varför vet jag så mycket om Slus-
sen? En stor rondell i Stockholm 

som inte fungerar. Eller 
trafikplats om det låter 
bättre.  Jag vet inget 
om trafik problemen 
i Västerås  eller Norr-
köping. Slussens fram-
tid har blivit en 
 nationell nyhet!”.

Sverker Olofsson, journalist 
och mångårig SVT-medarbetare 
i en debattartikel i Aftonbladet.

”Det är helt och hållet regeringens 
 ansvar, oavsett om ministern har 

känt till att det här var på gång eller inte”
Peter Eriksson (MP), ordförande i KU, menar att regeringen 

gav upp möjligheten att sätta upp villkoren för kommersi-
ella tv-kanaler när Myndigheten för radio och tv 2008 över-

tog ansvaret för att ge sändningstillstånd. (TT)

XuFlera döda i våldsam 
brand i Chile. Minst åtta 
människor befaras ha om-
kommit i en skogsbrand 
som rasar i den chilenska 
hamnstaden Valparaíso. 
Minst 500 bostäder är för-
störda och 3 000 männis-
kor har evakuerats. (TT-
Reuters)

XuDödsoffer i Ukraina. 
Ukraina har inlett en ”anti-
terroristoperation” i staden 
Slovjansk enligt inrikesmi-
nister Arsen Avakov. Pro-
rysk milis har under helgen 
satt upp vägspärrar och 
ockuperat byggnader både 
i Slovjansk och på andra 
platser i öster. Dödsoffer 
uppges ha krävts. (TT)

XuOffren för Bostonbom-
ber hedras. Bombning-
arna under Boston Mara-
thon 2013 var det värsta 
terrordådet i USA sedan 
2001. Tre människor dog, 
264 skadades. På årsdagen 
i morgon håller arrangö-
rerna minnesstund och 
stadens bibliotek ställer ut 
minnesföremål. (TT)

XuSyrien anklagas för 
kemvapenattack. Rebell-
ler och den syriska regimen 
anklagar varandra för en 
gasattack, som ska ha ska-
dat ett hundratal invånare 
i en rebellkontrollerad by 
i Hamaprovinsen. Statlig 
 syrisk tv lade skulden på 
 al-Qaida-rebeller. (TT)

XuMasslakt på fåglar 
 efter smittlarm. Japan-
ska myndigheter har be-
ordrat att 112 000 fjä-
derfän ska slaktas, sedan 
fågel influensa konstate-
rats hos en  fågeluppfödare 
i södra  delen av landet. 
Utbrottet är det första 
 bekräftade i Japan på 
tre år. (TT-AFP)

Xu135 döda i attacker 
i Nigeria. 135 personer har 
sedan i onsdags dödats 
i tre olika attacker i nord-
östra Nigeria, säger sena-
torn för delstaten Borno. 
Attackerna tros ha utförts 
av Boko Haram. Minst 
1 500 personer har dödats 
i regionen bara i år. (TT)

 fUTRIKES I KORTHET

ELDSTORM. Invånare i chilenska Valparaíso kunde inget annat göra än se eldlågorna slu-
ka deras hem. Tusentals människor har evakuerats. FOTO: LUIS HIDALGO/AP/TT

Klimathotet kan av-
värjas och tempera-
turökningen dämpas 
– utan att världseko-
nomin tar skada.

Den slutsatsen 
drar FN:s klimatpanel 
(IPCC) i sin senaste 
 delrapport.

Rapporten, presenterad på 
söndagen i Berlin, är den 
tredje i ordningen i den 
 senaste utvärderingen av 
klimatförändringarna från 
IPCC.

I höstas lade en ex-
pertgrupp fram den rent 
 vetenskapliga grunden 
för bedömningarna och 
för två veckor sedan redo-
gjorde en annan grupp för 
de  pågående och framtida 
konsekvenserna av klimat-
förändringarna.

I den nya delrapporten 
är huvudfokus på vad som 
kan – och bör – göras för att 
förhindra de värsta skade-
verkningarna.

Kostar lite
Man slår fast att det går att 
nå tvågradersmålet, för-
hindra att temperaturök-
ningen på jorden i framti-
den överstiger två grader 
Celsius, om växthusgas-

utsläppen minskar med 40 
till 70 procent till 2050 jäm-
fört med i dag.

– Det är en halvering på 
36 år. Det låter inte omöj-
ligt, med tanke på vad 
Sverige och EU redan har 
åstadkommit. Men det blir 
sannolikt politiskt svårge-
nomförbart, säger Thomas 
Sterner, professor i miljö-

ekonomi vid Göteborgs 
universitet och huvudför-
fattare till rapportens ka-
pitel om styrmedel.

I rapporten hävdas ock-
så att kostnaderna är över-
komliga för de nödvändi-
ga åtgärderna. Tillväxten 
i världsekonomin mins-
kar bara med cirka 0,06 
 procentenheter om året.

– Kostnaderna om vi in-
te gör något, blir självfal-
let mycket större, påpekar 
Thomas Sterner.

Mer skog
Bland nödvändiga åtgär-
der nämns satsningar på 
förnyelsebar energi och 
energibesparingar. Det är 
också viktigt att hejda av-
skogningen i många län-
der och i stället försöka 
öka den skogbevuxna ytan.

Miljöminister Lena Ek 
(C) tycker att det positiva 
med rapporten är budska-
pet att det går att klara av 
kraftiga utsläppsminsk-
ningar:

– Just nu står vi vid ett 
vägskäl. Vi har fått oerhört 
tydligt klart för oss att det 
här har människan ska-
pat, att effekterna är tidi-
gare och värre än vad vi 
trott och vi vet vad vi mås-
te  åtgärda. TT

 f KLIMATET

IPCC: Klimathotet 
kan avvärjas i tid

XuFN:s klimatpanel 
(IPCC) presenterade på 
söndagen, i Berlin i Tysk-
land, den tredje av totalt 
fyra delrapporter som 
ingår i den senaste ut-
värderingen av klimat-
förändringarna. Tidigare 
utvärderingar har lagts 
fram 1990, 1996, 2001 
och 2007.
XuDelrapporten tar upp 

vad som kan göras för 
att förhindra allvarliga 
effekter av förändringar-
na. Forskarna har preci-
serat vad som krävs för 
att nå tvågradersmålet, 
det vill säga hur man ska 
kunna förhindra att den 
kommande temperatur-
höjningen överstiger två 
grader Celsius. (TT)

Fakta
Klimatrapport

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas – utan att världsekonomin tar skada.

Den slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

Rapporten, presenterad på söndagen i Berlin, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan – och bör – göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Kostar lite

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

– Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

– Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Mer skog

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är

också viktigt att hejda avskogningen i många länder och

i stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

– Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är tidigare och värre än vad vi trott och vi vet

vad vi måste åtgärda.TT
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Nu krävs  
politisk vilja 

Goda nyheter från FN:s kli-
matpanel IPCC; klimatho-
tet kan avvärjas. Men det 
krävs kraftiga minskningar 
av utsläppen av växthus-

gaser. 
Detta visste vi sedan tidigare. Det 

nya är konstaterandet att det går att 
göra utan allt för stora ekonomiska 
uppoffringar. Tillväxten i världseko-
nomin behöver bara påverkas margi-
nellt. Och det ska dessutom vägas mot 
kommande kostnader om inget görs 
och om följderna av klimatförändring-
arna blir katastrofala för delar av  
jorden. Vad som nu krävs är en stor 
dos global politisk vilja.

I Berlin i går presenterade IPCC sin 
delrapport, den tredje i denna om-

gången,  om vad världens länder kan 
och bör göra för att minska risken för 
allvarliga klimatproblem. För att klara 
att förhindra att temperaturökningen 
överstiger två grader krävs att växt-
husutsläppen halveras till 2050. ”Det 
låter inte omöjligt, med tanke på vad 
Sverige och EU redan har åstadkom-
mit. Men det blir sannolikt politiskt 
svårgenomförbart”, säger Thomas 
Sterner till TT. Sterner är professor  
i miljöekonomi vid Göteborgs univer-
sitet och en av författarna bakom den 
del av rapporten som handlar om  
ekonomiska styrmedel. 

Vad som behövs göras är i stort sett 
känt sedan tidigare, det handlar om 
satsningar på förnyelsebar energi och 

energibesparingar. Avskogningen 
nämns också i rapporten, i stället för 
att minska den skogsbevuxna ytan på 
jorden så behöver den öka. 

Vad som däremot blir konststycket 
är att hitta de rätta ekonomiska styr-
medlen. Och att ge den politiska viljan 
en välplacerad knuff på vägen. Här är 
det viktigt med bred information som 
visar på såväl nödvändigheten av en 
omställning bort från fossil energi som 
på möjligheterna i en sådan. Det be-
hövs skatter på utsläpp av koldioxid 
men också stimulans av investeringar 
i förnybar energi och i ny teknik för 
energianvändning. Det ena blir  
dyrare, det andra mer ekonomiskt  
fördelaktigt. Världen behöver ekono-
miska morötter som leder till fler  
klimatsmarta innovationer. 

miljöorganisationer har länge arbetat 
för att sätta press på politiker och  
investerare, i vissa länder i stark  
motvind. Men när kraven på en  
förändring i allt större utsträckning 
kommer från vanliga människor värl-
den över så kommer det att hända  
saker. Människor som bland mycket 
annat också är konsumenter och välja-
re har tillsammans stora möjligheter 
att knuffa politikerna framför sig. 
Hållbarhet har allt mer blivit ett säl-
jande budskap oavsett om det gäller 
transportval, kläder eller mat. 

”Rapporten är en väckarklocka”,  
sa en tung politiker i går. USA:s utri-
kesminister John Kerry uppmanade 
entreprenörer och företagare inom 
energisektorn att lägga större vikt vid 
miljösatsningar och att öppna ögonen 
för de ekonomiska möjligheter detta 
kan innebära. 

John Kerry är en av de politiker 
som insett vad alla måste inse: Valet 
står inte mellan klimathänsyn eller 
ekonomisk utveckling. Inte i USA, inte 
i Kina, inte i Bangladesh och inte hel-
ler i Sverige. 

Östra Ukraina, motsat-
sen till dialog.  
 Foto: EFREM LuKATSKy/TT

nya solceller i Stockholm. en bit på väg.  Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Möte om 
Ukraina 

 X Nyheterna från östra ukraina är 
allt mer oroande med rapporter om 
döda och allvarligt skadade, både 
bland proryska ockupanter och 
ukrainska säkerhetsstyrkor. Risken 
är stor att en fortsatt upptrappning 
leder till en spiral där våldsamma 
handlingar väger tyngst. En hand-
ling leder till en annan och situatio-
nen utvecklas bortom kontroll. 

Det är av största vikt att det möte 
som planerats till den 17 april i 
Genève, verkligen blir av. Represen-
tanter från ukraina, Eu, Ryssland 
och uSA ska tala med varandra. 

”Det enda politikerna inte 
kan göra något åt är jobben 
- bortsett från att anställa 
fler i offentlig sektor.  
Jobben kommer och går 
med konjunkturerna och  
de styrs av ekonomier utom 
vår kontroll.”
Läsarkommentar. 

 XVad tycker du?
Välkommen med synpunkter på hd.se/ledare

   Från nätetX

”Med svaga medier, eller om de inte finns alls, ökar risken  
för missförhållanden eller korruption.”
JESPER STRÖMBÄCK, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mittuniversitetet, om krisen för lokaljournalistiken. 

Fördel 
vänstern 

 X Alliansen lyfter inte, men det gör 
inte heller Socialdemokraterna i 
den senaste Sifo-mätningen. Istället 
får Vänsterpartiet framgång med 
sin förenklade syn på vinster i väl-
färden. Tillsammans får de rödgrö-
na egen majoritet. 

Problematiskt för alliansen men 
också för S. Ett starkt Vänsterparti 
blir svårt att hålla utanför en 
rödgrön regering. Och V har ju 
ställt som villkor för att ingå i en 
regering att företag som går med 
vinst inte ska få förekomma inom 
äldreomsorg och skola. 

ingrid runsten
ingrid.runsten@hd.se
042 - 489 90 25

Ingen  
ekonomisk 
utveckling 
utan  
klimat- 
hänsyn.   

Goda nyheter från FN:s klimatpanel IPCC;

klimathotet kan avvärjas. Men det krävs kraftiga

minskningar av utsläppen av växthusgaser. Detta

visste vi sedan tidigare.

Det nya är konstaterandet att det går att göra

utan allt för stora ekonomiska uppoffringar.

Tillväxten i världsekonomin behöver bara

påverkas marginellt.

Och det ska dessutom vägas mot kommande

kostnader om inget görs och om följderna av

klimatförändringarna blir katastrofala för delar av

jorden. Vad som nu krävs är en stor dos global

politisk vilja.

I Berlin i går presenterade IPCC sin delrapport,

den tredje i denna omgången, om vad världens

länder kan och bör göra för att minska risken för

allvarliga klimatproblem. För att klara att

förhindra att temperaturökningen överstiger två

grader krävs att växthusutsläppen halveras till

2050. "Det låter inte omöjligt, med tanke på vad

Sverige och EU redan har åstadkommit.

Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart", säger Thomas Sterner till TT.

Sterner är professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och en av författarna bakom den del

av rapporten som handlar om ekonomiska

styrmedel.

Vad som behövs göras är i stort sett känt sedan

tidigare, det handlar om satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar.

Avskogningen nämns också i rapporten, i stället

för att minska den skogsbevuxna ytan på jorden

så behöver den öka.

Vad som däremot blir konststycket är att hitta de

rätta ekonomiska styrmedlen.

Och att ge den politiska viljan en välplacerad

knuff på vägen. Här är det viktigt med bred

information som visar på såväl nödvändigheten

av en omställning bort från fossil energi som på

möjligheterna i en sådan. Det behövs skatter på utsläpp

av koldioxid men också stimulans av investeringar i

förnybar energi och i ny teknik för energianvändning. Det

ena blir dyrare, det andra mer ekonomiskt fördelaktigt.

Världen behöver ekonomiska morötter som leder till fler

klimatsmarta innovationer.

Miljöorganisationer har länge arbetat för att sätta press

på politiker och investerare, i vissa länder i stark

motvind. Men när kraven på en förändring i allt större

utsträckning kommer från vanliga människor världen

över så kommer det att hända saker. Människor som

bland mycket annat också är konsumenter och väljare

har tillsammans stora möjligheter att knuffa politikerna

framför sig.

Hållbarhet har allt mer blivit ett säljande budskap

oavsett om det gäller transportval, kläder eller mat.

"Rapporten är en väckarklocka", sa en tung politiker i

går. USA:s utrikesminister John Kerry uppmanade
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entreprenörer och företagare inom energisektorn

att lägga större vikt vid miljösatsningar och att

öppna ögonen för de ekonomiska möjligheter

detta kan innebära.

John Kerry är en av de politiker som insett vad

alla måste inse: Valet står inte mellan

klimathänsyn eller ekonomisk utveckling. Inte i

USA, inte i Kina, inte i Bangladesh och inte heller

i Sverige.

"Ingen ekonomisk utveckling utan klimathänsyn."

Bildtext: Nya solceller i Stockholm. en bit på väg.
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Att ta sig från Skåne och hela 
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NYHETER

IPCC

FN:s klimatpanel: Det går att 
hejda temperaturökningen

JÖNKÖPING

Polisen: Håll  
er borta från 
nazistmötet
■ Polisen i Jönköping upp
manar allmänheten att 
hålla sig borta från de de
lar av staden där nazistiska 
Svenskarnas parti kommer 

att demonstrera första maj, 
skriver SVT:s Smålandsnytt 
på nätet. 

Partiet har fått till
stånd att demonstrera och  
250–300 poliser kommer 
att vara på plats.

– Vi kan inte neka någon 
demonstrationstillstånd på 
grund av risken för att det 

ska bli stökigt. Det är vår 
uppgift att se till att ord
ningen upprätthålls, säger 
Mats Rosenqvist, chef vid 
brottsförebyggande sektio
nen på Jönköpingspolisen, 
till SVT.

Arbetarrörelsens demon
strationståg hålls i en an
nan del av staden.

BERLIN
■ Klimathotet kan av-
värjas och temperatur-
ökningen dämpas – utan 
att världsekonomin tar 
skada. Den slutsatsen 
drar FN:s klimatpanel 
(IPCC).

Rapporten som presente
rades igår i Berlin, är den 
tredje delen i utvärderingen 
av klimatförändringarna.

I höstas lades den veten
skapliga grunden för be
dömningarna och för två 
veckor sedan redogjordes 
för konsekvenserna av kli
matförändringarna.

Igår låg fokus på vad 
som måste göras. Man slår 

fast att det går att nå två
gradersmålet, förhindra 
att temperatur ökningen 
i framtiden överstiger 
två grader Celsius, om 
växthusgas utsläppen mins
kar med 40 till 70 procent 
till 2050 jämfört med i dag.

– Det är en halvering  på 
36 år. Det låter inte omöj
ligt, med tanke på vad 
Sverige och EU redan har 
åstadkommit. Men det blir 
sannolikt politiskt svår
genomförbart, säger Tho
mas Sterner, professor 
i miljöekonomi vid Göte
borgs universitet och hu
vudförfattare till rappor
tens kapitel om styrmedel.

I rapporten  hävdas ock
så att kostnaderna är över
komliga: tillväxten i värl
den minskar bara med cir
ka 0,06 procentenheter om 
året.

Bland åtgärderna nämns 
satsningar på förnyelsebar 
energi och energibespa
ringar. Det är också viktigt 
att hejda avskogningen. Det 
talas även om vikten av att 
lagra koldioxid, en teknik 
som ännu befinner sig på 
försöksstadiet.

Miljöminister  Lena Ek (C) 
tycker att det positiva i rap
porten är budskapet att det 
går att klara av kraftiga ut
släppsminskningar:

– Just nu står vi vid ett 
vägskäl. Vi har fått oerhört 
tydligt klart för oss att det 
här har människan skapat, 
att effekterna är tidigare 
och värre än vad vi trott och 
vi vet vad vi måste åtgärda.

Även Miljöpartiets språk
rör Åsa Romson gillar att 
fokus ligger på lösningar:

– Den här rapporten har 
fått mer tyngd eftersom de 
tidigare rapporterna också 
har varit tydliga med det 
stora hotet.

Samtidigt skräms hon av 
rapportens slutsats att allt 
för lite händer i världen och 
i Sverige, och ger regering
en en känga för svag kli
matpolitik.  TT

BERLIN Klimathotet kan avvärjas och

temperaturökningen dämpas - utan att

världsekonomin tar skada. Den slutsatsen drar

FN:s klimatpanel (IPCC). Rapporten som

presenterades igår i Berlin, är den tredje delen i

utvärderingen av klimatförändringarna.

I höstas lades den vetenskapliga grunden för

bedömningarna och för

två veckor sedan redogjordes för konsekvenserna

av

klimatförändringarna.

Igår låg fokus på vad som måste göras. Man slår

fast att det går

att nå tvågradersmålet, förhindra att

temperaturökningen i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen

minskar med 40 till 70 procent till 2050 jämfört

med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke

på vad Sverige och EU redan har åstadkommit.

Men det blir

sannolikt politiskt svårgenomförbart, säger

Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och

huvudförfattare till rapportens kapitel om

styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga:

tillväxten i världen minskar bara med cirka 0,06

procentenheter om

året.

Bland åtgärderna nämns satsningar på

förnyelsebar energi och

energibesparingar. Det är också viktigt att hejda

avskogningen.

Det talas även om vikten av att lagra koldioxid, en teknik

som

ännu befinner sig på försöksstadiet.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva i

rapporten är

budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är

tidigare och värre än vad vi trott och vi vet vad vi måste

åtgärda.

Även Miljöpartiets språkrör Åsa Romson gillar att fokus

ligger på

lösningar:
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- Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom

de tidigare

rapporterna också har varit tydliga med det stora

hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att

allt för lite

händer i världen och i Sverige, och ger regeringen en

känga för

svag klimatpolitik. TT
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Danskt elsparande inspirerar MP
Miljöpartiet satsar 6,4 miljarder 
kronor på energieffektivisering 
under fyra år. 
    – Det sparar miljö och kost- 
nader för både hushåll och före-
tag, säger Lise Nordin, partiets 
energipolitiska talesperson.

Varför är det så viktigt att spara 
energi? Lise Nordin, som tillsam-
mans med MP:s språkrör Åsa 
Romson besöker Sjölins gymna-
sium i Nacka, svarar på sin egen 
fråga:

– Det är avgörande för att vi 
ska nå klimatmålet, säger hon 
med hänvisning till fakta från In-
ternationella energibyrån, IEA.

Ekonomtreorna har under 
några veckors tid arbetat i ett 
projekt där de haft till uppgift att 
spara energi i hemmen. Nu und-
rar någon om Miljöpartiets poli-
tik inte är lite väl radikal?

Lise Nordin lyfter Danmark som 
ett inspirerande exempel. Där 
gör varje invånare av med hälften 
så mycket el som en svensk. Och 
det beror inte bara på att Sverige 
är ett kallare land, säger hon:

– Framför allt är det skillnaden 
i politik. I Danmark har man poli-
tiskt över partigränserna satt mål 
om att minska energianvänd-
ningen. Det har vi inte i Sverige.

För att råda bot på problemet 
lägger Miljöpartiet nu tre förslag 
i kommande budgetmotion på 
hur hushåll, kommuner och in-
dustri ska kunna spara energi:

•  Fördubblat stöd till energi- och 
klimatrådgivningen:

– Vi ser en stor potential här. 
Tekniken finns och kan vara lön-
sam. Ska man vara seriös med att 
få igång energieffektivisering är 
det kostnadseffektiva pengar,  
säger Åsa Romson.

•  Klimatsmart rot-avdrag: Ett 
gammalt MP-förslag som inklu-
derats i paketet för energi effek- 

tivisering. 30 000 kronor av  
dagens 50 000 ska reserveras till 
klimatåtgärder. 

Den delen ska dock även om-
fatta byggnads material, vilket 
inte är fallet i dag. Dessutom ska 
rot gälla för hyreslägenheter, vill 
partiet.

– Med vår satsning kan man 
börja rusta upp och energieffek- 
tivisera miljonprogrammen. Nu 
är det svårt att få pengar till det, 
säger Lise Nordin.

•  Energieffektivisering inom  
näringslivet: Elintensiva företag 
ska kunna få skatteavdrag  
(genom det så kallade PFE- 

programmet) om de sparar en-
ergi.

– Om vi kan tillverka saker  
i Sverige med mindre energi än  
i andra länder stärker det Sve- 
riges konkurrenskraft, säger Lise 
Nordin.

Förslagen skulle, om de blev 
verklighet, kosta 6,4 miljarder 
kronor under den kommande 
mandatperioden.

– Det är mycket pengar, men 
gemensamt i samhället kommer 
vi att få tillbaka mer än det vi sat-
sar, säger Åsa Romson.

JENNY STIERNSTEDT
08-6840 7538, jenny.stiernstedt@svd.se

Miljöpartiets Åsa Romson och Lise Nordin fick vid besöket på Sjölins gymnasium i Nacka förklara om sina tankar runt miljöpolitiken. FOTO:TOMAS ONEBORG

Oppositionen svarar 
på alliansens budget
Alliansen presenterade i onsdags 
sin ekonomiska vårproposition. 
Huvudbudskapet var höjda  
skatter på alkohol, tobak och  
fordon. Av de fem miljarder som 
satsas går merparten till skolan. 

I fredags presenterade Social- 
demokraternas Magdalena  
Andersson vilka skattehöjningar 
partiet tänkt sig för att kunna  
genomföra sina reformer.

Den 30 april är sista dagen för  
oppositionspartierna att presente-
ra sina ekonomiska vårmotioner.  

SvD.SE NYHETER `

Nya perspektiv. 
Dygnet runt. 1

”Ekonomin tål klimatmålen”
Klimathotet kan avvärjas och 
temperaturökningen dämpas  
– utan att världsekonomin tar  
skada. Den slutsatsen drar FN:s 
klimatpanel (IPCC) i sin senaste 
delrapport.

Rapporten, som presenterades  
i Berlin i går, är den tredje i ord-
ningen i den senaste utvärdering-
en av klimatförändringarna från 
IPCC.

I den nya delrapporten är  
huvudfokus på vad som kan  
– och bör – göras för att förhindra 
de värsta skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå 
tvågradersmålet, förhindra att 

temperaturökningen på jorden  
i framtiden överstiger två grader 
Celsius, om växthusgasutsläppen 
minskar med 40 till 70 procent 
till 2050 jämfört med i dag.

– Det är en halvering på 36 år. Det 
låter inte omöjligt, med tanke på 
vad Sverige och EU redan har 
åstadkommit. Men det blir san-
nolikt politiskt svårgenom-
förbart, säger Thomas Sterner, 
professor i miljöekonomi vid  
Göteborgs universitet och huvud-
författare till rapportens kapitel 
om styrmedel.

I rapporten hävdas också att 
kostnaderna är överkomliga för 

de nödvändiga åtgärderna. Till-
växten i världsekonomin mins-
kar bara med cirka 0,06 procent-
enheter om året. Bland nödvän-
diga åtgärder nämns satsningar 
på förnyelsebar energi och energi-
besparingar. Det är också viktigt 
att hejda avskogningen i många 
länder och i stället försöka öka 
den skogbevuxna ytan.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker 
att det positiva med rapporten är 
budskapet att det går att klara av 
kraftiga utsläppsminskningar:

– Just nu står vi vid ett vägskäl. 
Vi har fått oerhört tydligt klart 
för oss att det här har människan 

skapat, att effekterna är tidigare 
och värre än vad vi trott och vi vet 
vad vi måste åtgärda.

Även Miljöpartiets språkrör Åsa 
Romson gillar att fokus ligger på 
lösningar:

– Den här rapporten har fått 
mer tyngd eftersom de tidigare 
rapporterna också har varit tyd-
liga med det stora hotet.

Samtidigt skräms hon av rap-
portens slutsats att allt för lite 
händer i världen och Sverige, och 
ger regeringen en känga för svag 
klimatpolitik. 

ROLAND JOHANSSON TT

Effekterna är  
tidigare och 
värre än vad vi 
trott och vi vet 
vad vi måste  
åtgärda.
Lena Ek, miljöminister (C),  
kommenterar rapporten från  
FN:s klimatpanel.

” 

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas - utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

Rapporten, som presenterades i Berlin i går, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för

de nödvändiga åtgärderna. Tillväxten i

världsekonomin minskar bara med cirka 0,06

procentenheter om året. Bland nödvändiga

åtgärder nämns satsningar på förnyelsebar

energi och energibesparingar. Det är också viktigt

att hejda avskogningen i många länder och i

stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva

med rapporten är budskapet att det går att klara

av kraftiga utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört

tydligt klart för oss att det här har människan

skapat, att effekterna är tidigare och värre än vad vi trott

och vi vet vad vi måste åtgärda.

Även Miljöpartiets språkrör Åsa Romson gillar att fokus

ligger på lösningar:

- Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom de

tidigare rapporterna också har varit tydliga med det stora

hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att allt för

lite händer i världen och Sverige, och ger regeringen en

känga för svag klimatpolitik.

"Effekterna är tidigare och värre än vad vi trott och vi vet

vad vi måste åtgärda. Lena Ek, miljöminister (C),

kommenterar rapporten från FN:s klimatpanel.
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Grekland

Protest mot 
söndagsöppet
I Aten drabbade polis 
och demonstranter sam-
man i samband med att 
butikerna höll öppet på 
palmsöndagen. 

Grekland antog nyli-
gen lagstiftning som till-
låter söndagsöppna buti-
ker, på villkor att kom-
munen ger klartecken 
för detta. 
TT

Guinea-Bissau

Guinea-Bissau 
hoppas på ny era
Västafrikanska Guinea-
Bissau hoppas på en ny 
era efter gårdagens presi-
dent- och parlamentsval. 
De senaste två åren har 
landet förvandlats till 
transitplats för kokain-
smugglin. Valet innebär 
också ett slut för militä-
rens försök att styra lan-
det – åtminstone för till-
fället. TT

Mexiko

Minst 33 döda  
i bussolycka
Minst 33 personer har 
omkommit i en buss-
olycka i östra Mexiko  
i går, uppgav en regional 
regeringstjänsteman. 
Bussen körde in i en last-
bil tidigt på morgonen 
lokal tid och fattade eld. 

Minst fyra personer 
skadades, enligt delstats-
regeringen i Veracruz.
TT

Salomonöarna

Jordskalv vid öar 
i Stilla havet
Nära Salomonöarna i 
Stilla havet har flera 
kraftiga jordbävningar 
inträffat under helgen. 
Flera tsunamivarningar 
utfärdades. De drogs se-
nare tillbaka, men be-
folkningen manades att 
hålla sig på höjder. Skal-
vet i lördags uppmättes 
till magnituden 7,6 och 
ett dagen efter till 7,5. TT

Till slut tröttnade regering-

en i Kiev på att de proryska 
separatisterna – kamou- 
flageklädda och beväpnade 
med automatkarbiner – 
fortsatte att erövra strate-
giska byggnader i östra 
Ukraina. I går morse kom 
svaret som inrikesminister 
Arsen Avakov varnat för i 
Facebookuppdateringar: 
Ukrainas regering sätter 
hårt mot hårt mot ”terroris-
terna”. Jelena, 47, vittnar 
om hur människor tömt 
hyllorna i mataffärerna och 
om hur attackhelikoptrar 
svävar över Slovjansk. 

– Alla har panik. Folk vän-
tar på att ett krig ska bryta 
ut, säger hon till nyhetsby-
rån AFP. 

Minst två människor dö-
dades och nio skadades i 
samband med anti-terror-
operationen, som Avakov be-
skrev den. Enheter från den 
ukrainska säkerhetstjänsten 
SBU slog till mot separatis-
terna som ockuperar polis-
stationen i Slovjansk sedan i 
lördags, men lyckades inte 
återta byggnaden. 

Utrikesminister Carl 
Bildt talar om ett ”välorgani-

serat och välbeväpnat för-
sök” till maktövertagande i 
östra Ukraina. Det kan 
handla om början på en re-
gelrätt invasion, enligt Gud-
run Persson, säkerhetspoli-
tisk analytiker på Totalför-
svarets forskningsinstitut. 

På resande fot i södra 
Ukraina gav Carl Bildt i går 
sina intryck av vad som på-
går i landets östra delar: 

– Det är svårt att veta ex-
akt hur långt de vill driva 
detta. De talar om en federa-
lisering eller autonomi eller 
självständighet, sa han. TT

Ukrainska insatsstyrkor inledde i går en offensiv mot separatisterna, men lyckas inte ta tillbaka polisstationen i Slovjansk. Strider bröt ut på motorvägen
utanför Slovjansk. Rapporter har kommit om dödsfall på båda sidor i konflikten. FOTO: EFREM LUKATSKIJ/AP

”Folk väntar på att 
ett krig ska bryta ut”
Armén. Ukrainas 
regering sätter in 
armén mot de proryska 
separatisterna som 
ockuperar myndighets-
byggnader i flera 
städer. Samtidigt lovar 
presidenten amnesti 
för dem som ger upp 
senast i dag, måndag 
morgon. 

Nyheter i bilder

1

2

3 4

5
1Indien. De �rar guden Shiva och 

hoppas på att få tur
En hinduisk man dansar på gatan i staden Kolkata, 
som en del av firande av festivalen Shiva Gajan. 
Hoppfulla hinduer utför olika ritualer för att få gu-
den Shiva på sin sida och uppfylla deras önskningar.  
METRO-AP FOTO: AP

2Finland. Tom of Finlands konst 
ska pryda frimärken

Gayikonen och konstnären Tom of Finland får egna 
frimärken i Finland till hösten. Konstnären Touko 
”Tom of Finland” Laaksonen (1920–1991) hade med 
sin erotiska konst stor betydelse för den moderna 
gaykulturen. TT FOTO: ITELLA/TT

3Irak. Sju poliser dog i attentat  
av självmordsbombare

En självmordsbombare tog sju poliser med sig  
i döden när hans bil exploderade vid en vägkontroll 
nordväst om Kirkuk i Irak i lördags. Ungefär samti-
digt sköts minst två personer ihjäl i en polismans 
hus norr om Bagdad. TT-AFP FOTO: AP

4Syrien. Hundratals skadade  
i gasattack i Hamaprovinsen

Rebeller och den syriska regimen anklagar varandra 
för en gasattack, som ska ha skadat ett hundratal in-
vånare i en rebellkontrollerad by i Hamaprovinsen i 
fredags. Statlig syrisk tv lade skulden på  
al-Qaida-rebeller. TT FOTO: AP

5Turkiet. Här tar de sel�es  
med blommande körsbärsträd

Det är inte bara i Japan och i Kungsträdgården i 
Stockholm som fenomenet existerar. Även i Turkiet 
uppmärksammas blomningen av körsbärsträden på 
våren. I går sken solen i Istanbul och människor tog 
selfies med blommorna i bakgrunden. METRO-AP FOTO: AP

Frankrike. Alla unga män 
dna-testas i våldtäktsmål

FN-rapport. ”Klimathotet 
kan avvärjas”

Ett stort antal manliga elev-
er och anställda på en skola 
i den franska hamnstaden 
La Rochelle ska dna-testas i 
samband med en våldtäkts-
utredning. 

Masstestet på över 500 
unga män på den katolska 
gymnasieskolan Fénelon-
Notre Dame är det första 
som genomförs på en fransk 
skola. Åtgärden genomförs 
efter en våldtäkt mot en 
16-årig elev i september i 
fjol. Offret har inte kunnat 
ge signalement då belys-
ningen stängts av automa-
tiskt. 

Ingen kommer att tving-

as att avge salivprov, medde-
lar åklagaren i La Rochelle. 
Men den som vägrar ”kan 
komma att ses som potenti-
ellt misstänkt och därmed 
tas in för förhör”, säger åkla-
garen Isabelle Pagenelle. TT

Klimathotet kan avvärjas 
och temperaturökningen 
dämpas – utan att världs-
ekonomin tar skada. 

Den slutsatsen drar FN:s 
klimatpanel (IPCC) i sin se-
naste delrapport. Rappor-
ten, presenterad i går i Ber-
lin, är den tredje i ordningen 
i den senaste utvärderingen 
av klimatförändringarna 
från IPCC. För två veckor se-
dan redogjorde en grupp för 
pågående och framtida kon-
sekvenser av klimatföränd-
ringarna. I den nya delrap-
porten är huvudfokus på 
vad som kan – och bör – gö-
ras för att förhindra de vär-

sta skadeverkningarna. Man 
slår fast att det går att nå 
tvågradersmålet, förhindra 
att temperaturökningen på 
jorden i framtiden översti-
ger två grader celsius, om 
växthusgasutsläppen mins-
kar med 40 till 70 procent 
till 2050 jämfört med i dag. 

– Det är en halvering på 
36 år. Det låter inte omöj-
ligt, med tanke på vad Sve-
rige och EU redan har åstad-
kommit, säger Thomas Ster-
ner, professor i miljöekono-
mi vid Göteborgs universitet 
och huvudförfattare till rap-
portens kapitel om styrme-
del. TT

500 män ska dna-testas på en fransk
skola efter en våldtäkt. FOTO: TT

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas - utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

Rapporten, presenterad i går i Berlin, är den

tredje i ordningen i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna från IPCC. För två veckor

sedan redogjorde en grupp för pågående och

framtida konsekvenser av klimatförändringarna. I

den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna. Man slår fast att det går att

nå tvågradersmålet, förhindra att

temperaturökningen på jorden i framtiden

överstiger två grader celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.
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FN-rapport. Fokus på att 
klimathotet kan avvärjas
Klimathotet kan avvärjas 
och temperaturökningen 
dämpas – utan att världs-
ekonomin tar skada. 

Den slutsatsen drar FN:s 
klimatpanel (IPCC) i sin se-
naste delrapport. Rappor-
ten, presenterad i går i Ber-
lin, är den tredje i ordningen 
i den senaste utvärderingen 
av klimatförändringarna 
från IPCC. För två veckor se-
dan redogjorde en grupp för 
pågående och framtida kon-
sekvenser av klimatföränd-
ringarna. I den nya delrap-
porten är huvudfokus på 
vad som kan – och bör – gö-
ras för att förhindra de vär-

sta skadeverkningarna. Man 
slår fast att det går att nå 
tvågradersmålet, förhindra 
att temperaturökningen på 
jorden i framtiden översti-
ger två grader celsius, om 
växthusgasutsläppen mins-
kar med 40 till 70 procent 
till 2050 jämfört med i dag. 

– Det är en halvering på 
36 år. Det låter inte omöj-
ligt, med tanke på vad Sve-
rige och EU redan har åstad-
kommit, säger Thomas Ster-
ner, professor i miljöekono-
mi vid Göteborgs universitet 
och huvudförfattare till rap-
portens kapitel om styrme-
del. TT

USA. Minst tre 
personer dödades av 
en gevärsbeväpnad 
man i en förort till 
Kansas City i USA i går. 

Skjutningarna inträffade i 
anslutning till platser som 
besöks av judar och den 
misstänkte gärningsman-
nen ropade ”Heil Hitler” se-
dan han hade gripits.

Det första larmet kom 
vid 13-tiden lokal tid när en 
person dödades på en parke-
ringsplats utanför Jewish 
Community Center i föror-
ten Overland Park.  75 per-
soner, varav merparten 
barn, befann sig i centret för 
en audition, rapporterar 
KCTV 5.

Ännu en skottlossning in-
träffade utanför ett äldrebo-
ende för judar, rapporterar 
tv-stationen och vittnet Phyl-

lis Cantor säger att flera poli-
ser genomsökte området.

Den misstänkte gärnings-
mannen greps senare i an-
slutning till en skola ett par 
kilometer från äldreboen-
det. KCTV 5:s reporter på 
plats rapporterar att dem 
misstänkte ropade vad som 
lät som ”Heil Hitler” när 
han fördes bort i handbojor.

Randy Pommenville vid 
polisen i Overland Park be-
kräftar dödsfallen.

– Vad vi vet just nu är att 
tre personer har dödats på 
två olika ställen, säger han 
till Metro och bekräftar att 
skottlossningarna inträffade 
vid äldreboendet och Jewish 
Community Center, men 
han hade vid 23-tiden 
svensk tid inga ytterligare 
uppgifter om den misstänk-
te gärningsmannen.

Skjutningarna inträffade i anslutning till platser som besöks av judar. FOTO: ORLIN WAGNER/AP

Skrek ”Heil Hitler”  
e�er dödsskotten

PATRICK 
EKSTRAND
patrick.ekstrand@metro.se

Misstänkt mord

Polisen hittade  
sju döda barn
En 39-årig kvinna har 
gripits misstänkt för 
mord sedan polis påträf-
fat sju döda spädbarn i 
hennes hem i Pleasant 
Grove, Utah, USA. 

Polis åkte till kvin-
nans bostad på lördagen 
för att utreda ett larm 
om ett dött barn, rappor-
terar tidningen The Daily 
Herald. Ytterligare sex 
döda spädbarn påträffa-
des. En polistalesman sä-
ger att de döda barnen 
hade fötts under en tio-
årsperiod. METRO

na

Skolelever testas 
i våldtäktsmål
Ett stort antal manliga 
elever och anställda på 
en skola i den franska 
hamnstaden La Rochelle 
ska dna-testas i samband 
med en våldtäktsutred-
ning. 

Masstestet på över 
500 unga män på den ka-
tolska gymnasieskolan 
Fénelon-Notre Dame är 
det första som genom-
förs på en fransk skola. 
Åtgärden genomförs ef-
ter en våldtäkt mot en 
16-årig elev i september i 
fjol. TT

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas - utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

Rapporten, presenterad i går i Berlin, är den

tredje i ordningen i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna från IPCC. För två veckor

sedan redogjorde en grupp för pågående och

framtida konsekvenser av klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna. Man slår fast att det går att

nå tvågradersmålet, förhindra att

temperaturökningen på jorden i framtiden

överstiger två grader celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.
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HUVUDLEDARE

Mer solkraft och vindkraft måste till om klimatet ska räddas.

I går i Berlin presenterade FN:s 
klimatpanel IPCC sin tredje 
klimatrapport på kort tid. Den 
tredje och – på sitt sätt – den in-

tressantaste, eftersom FN-experterna 
här tar upp frågan om hur klimatho-
tet kan avvärjas.

Slutsatserna är trots allt positiva. 
Även om läget är kritiskt är det inte 

på något sätt hopplöst. Det är fullt 
möjligt att förhindra att temperatur-
ökningen på jorden överskrider den 
enligt forskarna kritiska gränsen på 
två grader Celsius. Om viljan finns.

Om det ska vara möjligt måste ut-
släppen av växthusgaser minska med 
40-70 procent från dagens nivåer 
fram till år 2050.

”Det är en halvering på 36 år. Det 
låter inte omöjligt, med tanke på vad 
Sverige och EU redan har åstadkom-
mit. Men det blir sannolikt politiskt 
svårgenomförbart”, sade Thomas 
Sterner, professor i miljöekonomi vid 
Göteborgs universitet och huvudför-
fattare till rapportens kapitel om styr-
medel, i en kommentar till TT.

Det politiska motståndet beror för-
stås på att det inte är gratis att radi-
kalt reducera utsläppen av växthus-
gaser. Enligt klimatpanelens rapport 
kommer tillväxten i världsekonomin 
att minska med omkring 0,06 pro-
centenheter. Men kostnaderna är inte 
oöverstigliga och – viktigast av allt – 

En klimatkatastrof kan undvikas och det utan 
oöverstigliga kostnader. Gårdagens rapport 
från FN:s klimatpanel är goda nyheter.

att vänta, att göra för lite och för sent, 
kommer med största sannolikhet att 
bli mycket dyrare.

Att gå före och leda omställningen 
behöver heller inte vara ett tecken på 
dumdristighet, tvärtom. De länder 
som vågar har mycket att vinna. Ut-
vecklingen av nya klimatsmarta tek-
niker kan ge ekonomin en skjuts, bi-
dra till tillväxt och till att det skapas 
många nya, kvalificerade jobb.

Ett inslag i rapporten som säkert 
uppfattas som kontroversiellt av 
många renläriga miljövänner är ett 
förslag om att satsa på naturgas. En-
ligt IPCC kan naturgas fungera som 
en viktig brygga i övergången från 
fossilsamhället till ett samhälle som 
hämtar sin energi från förnybara käl-
lor. En förutsättning är att koldioxid-
utsläppen från gasen kan fångas upp. 
Klimatpanelen anser inte heller att 
kärnkraft har spelat ut sin roll.

Det är en pragmatisk och klarsynt 
hållning. Det goda får inte bli det bäs-
tas fiende.

Samtidigt finns många aspekter att 
väga in.

Tyskland, där gårdagens rapport 
presenterades, är ett talande exem-
pel på hur hastiga och ogenomtänkta 
beslut på energiområdet kan få oön-
skade effekter.

Efter kärnkraftsolyckan i japanska 
Fukushima för drygt tre år sedan be-

slöt den tyska regeringen att snabbav-
veckla kärnkraften till år 2022. Sol 
och vind skulle in. 

Men även om produktionen av el 
från sol- och vindkraft ökat kraftigt 
har det inte räckt till. Istället har om-
ställningen lett till att Tyskland ökat 
sina utsläpp av växthusgaser, blivit 
mer, inte mindre beroende av fossila 
bränslen som gas och – klimatmässigt 
ännu värre – kol.

Lägg till detta att tyskarna för sin 
energiförsörjning också gjort sig be-
roende av gasimport från Vladimir 
Putins allt aggressivare Ryssland, som 
satt i system att använda gasen i poli-
tiska utpressningssyften.

Det är också ett exempel på att det 
finns andra, tunga argument för att 
sträva efter energioberoende än kli-
matet.

Kanske blir forskarna aldrig hund-
raprocentigt säkra på klimatföränd-
ringarnas alla orsaker och följdverk-
ningar. Kanske är några procents 
kvardröjande osäkerhet ofrånkomlig 
när det gäller ett så komplext forsk-
ningsområde.

Men med tanke på att det kan vara 
mänsklighetens framtid som står på 
spel får denna kvarvarande osäkerhet 
inte tillåtas spela någon avgörande 
roll. Särskilt som det finns lösningar 
till hands. Särskilt som omkostnader-
na framstår som klart överkomliga – 
se det som en försäkringspremie.

Klimatpanelen har visat vägen. Nu 
gäller det för politikerna att följa de 
goda råden.

Undanflykternas och undvikandets 
tid är förbi.

SYDSVENSKAN 14/4 2014

Varmare klot 
går att undvika
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Enad front 
för Ukraina
■ Krisen i Ukraina tog en dramatisk 
vändning när president Oleksandr 
Turtjynov igår kväll beslöt att sätta in 
armén i en ”fullskalig antiterrorope-
ration” i östra Ukraina.

Beskedet kom sedan oroligheterna 
spridit sig och offentliga byggnader 
i en rad städer ockuperats av maske-
rade och beväpnade män.

Turtjynov anklagade även Ryssland 
för att bedriva krig mot Ukraina.

Det mesta talar också för att det är 
ett krig som förs från rysk sida, om 
än utan krigsförklaring, ett uppror 
som i allt väsentligt leds från Kreml 
och där ukrainska separatister back-
as upp av ryska specialtrupper inne 
i Ukraina.

Tiotusentals ryska trupper som 
dragits samman utmed Ukrainas 
gräns, där även stridsvagnar och flyg 
finns redo, utgör en effektiv påtryck-
ning på regeringen i Kiev.

Idag möts EU:s utrikesministrar 
i Luxemburg och krisen i Ukraina står 
än en gång överst på agendan.

Utrikesminister Carl Bildt (M) be-
dömde det redan före gårdagskväl-
lens dramatiska utveckling som 
”mycket sannolikt” att skärpta sank-
tioner kommer att diskuteras på utri-
kesministermötet.

Det är viktigt att EU visar upp en 
enad front mot Ryssland, mot de rys-
ka försöken att destabilisera Ukraina.

Viktigt inte minst för att undvika 
att krisen eskalerar ytterligare. Varje 
tecken på svaghet lär av Kreml upp-
fattas som en möjlighet att flytta fram 
positionerna.

Prorysk milisman i Slovanjsk.
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Hot som nog 
inte går hem
■ Det går bra för Vänsterpartiet just 
nu.

I gårdagens Sifomätning är Vän-
sterpartiets uppgång med drygt 2 pro-
centenheter till 8,4 procent den enda 
statistiskt säkerställda förändringen.

Partiets kompromisslösa motstånd 
mot vinster i välfärden lockar sanno-
likt vänsterväljare som vill se mer av 
ideologi och konfrontation och min-
dre av taktiskt tassande i politikens 
breda mittfåra.

Utan vinstförbud ingen regerings-
medverkan, säger partiledaren Jonas 
Sjöstedt (V), med adress S.

Frågan är bara om hotet skrämmer.
Det ultimativa kravet att alla priva-

ta företag ska drivas ut ur välfärdssek-
torn kan kanske få Vänsterpartiet att 
växa, men det är knappast ett fram-
gångrecept för Socialdemokraterna. 

Det har nog partiordföranden Ste-
fan Löfven klart för sig.

KORT SAGT

En klimatkatastrof kan undvikas och det utan

oöverstigliga kostnader. Gårdagens rapport från

FN:s klimatpanel är goda nyheter. Igår i Berlin

presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin tredje

klimatrapport på kort tid. Den tredje och - på sitt

sätt - den

intressantaste, eftersom FN-experterna här tar

upp frågan om hur

klimathotet kan avvärjas.

Slutsatserna är trots allt positiva.

Även om läget är kritiskt är det inte på något sätt

hopplöst. Det

är fullt möjligt att förhindra att

temperaturökningen på jorden

överskrider den enligt forskarna kritiska gränsen

på två grader

Celsius. Om viljan finns.

Om det ska vara möjligt måste utsläppen av

växthusgaser minska med

40-70 procent från dagens nivåer fram till år

2050.

"Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke

på vad Sverige och EU redan har åstadkommit.

Men det blir

sannolikt politiskt svårgenomförbart", sade

Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och

huvudförfattare till rapportens kapitel om

styrmedel, i en

kommentar till TT.

Det politiska motståndet beror förstås på att det

inte är gratis

att radikalt reducera utsläppen av växthusgaser.

Enligt

klimatpanelens rapport kommer tillväxten i

världsekonomin att

minska med omkring 0,06 procentenheter. Men

kostnaderna är inte

oöverstigliga och - viktigast av allt - att vänta, att göra för

lite och för sent, kommer med största sannolikhet att bli

mycket

dyrare.

Att gå före och leda omställningen behöver heller inte

vara ett

tecken på dumdristighet, tvärtom. De länder som vågar

har mycket

att vinna. Utvecklingen av nya klimatsmarta tekniker kan

ge

ekonomin en skjuts, bidra till tillväxt och till att det

skapas

många nya, kvalificerade jobb.
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Ett inslag i rapporten som säkert uppfattas som

kontroversiellt av

många renläriga miljövänner är ett förslag om att

satsa på

naturgas. Enligt IPCC kan naturgas fungera som

en viktig brygga i

övergången från fossilsamhället till ett samhälle

som hämtar sin

energi från förnybara källor. En förutsättning är

att

koldioxidutsläppen från gasen kan fångas upp.

Klimatpanelen anser

inte heller att kärnkraft har spelat ut sin roll.

Det är en pragmatisk och klarsynt hållning. Det

goda får inte bli

det bästas fiende.

Samtidigt finns många aspekter att väga in.

Tyskland, där gårdagens rapport presenterades,

är ett talande

exempel på hur hastiga och ogenomtänkta beslut

på energiområdet

kan få oönskade effekter.

Efter kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima för

drygt tre år

sedan beslöt den tyska regeringen att

snabbavveckla kärnkraften

till år 2022. Sol och vind skulle in.

Men även om produktionen av el från sol- och

vindkraft ökat

kraftigt har det inte räckt till. Istället har

omställningen lett

till att Tyskland ökat sina utsläpp av

växthusgaser, blivit mer,

inte mindre beroende av fossila bränslen som

gas och -

klimatmässigt ännu värre - kol.

Lägg till detta att tyskarna för sin energiförsörjning också

gjort

sig beroende av gasimport från Vladimir Putins allt

aggressivare

Ryssland, som satt i system att använda gasen i

politiska

utpressningssyften.

Det är också ett exempel på att det finns andra, tunga

argument

för att sträva efter energioberoende än klimatet.

Kanske blir forskarna aldrig hundraprocentigt säkra på

klimatförändringarnas alla orsaker och följdverkningar.

Kanske är

några procents kvardröjande osäkerhet ofrånkomlig när

det gäller

ett så komplext forskningsområde.

Men med tanke på att det kan vara mänsklighetens

framtid som står

på spel får denna kvarvarande osäkerhet inte tillåtas

spela någon

avgörande roll. Särskilt som det finns lösningar till

hands.

Särskilt som omkostnaderna framstår som klart

överkomliga - se det

som en försäkringspremie.

Klimatpanelen har visat vägen. Nu gäller det för

politikerna att

följa de goda råden.

Undanflykternas och undvikandets tid är förbi.

Bildtext: Mer solkraft och vindkraft måste till om klimatet

ska räddas.

© Sydsvenskan eller artikelförfattaren.
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Gaykonstnär
Gayikonen och konstnären Tom of Finland får egna 
frimärken i Finland till hösten. Konstnären Touko 
”Tom of Finland” Laaksonen (1920–1991) hade med sin 
erotiska konst stor betydelse för den moderna gaykultu-
ren. Hans motiv föreställde ofta läderklädda motorcy-
kelmän eller sjömän, ofta involverade i sexuella hand-
lingar. Bilderna figurerade flitigt i den begynnande gay-
rörelsen i USA på 70-talet.   Foto: Itela/tt

Järn-
koll
I helgen öppnade Sve-
riges första strykjärns-
museum i Malmköping. 
Entusiasten Lars Ivars-
son ställer ut sin sam-
ling med drygt 500 järn 
som han samlat på sig 
genom åren. Det äldsta 
järnet i samlingen är ett 
lodstrykjärn från 1600- 
talet men där finns ock-
så moderna ångstry-
kjärn, strykjärn för 
slipsar  och ett 10-kilos-
järn som skräddare och 
tvättinrättningar an-
vände.
Foto: lars Ivarsson/ 
strykjärnsmuseet

tar revansch
Med yxor, knivar och pilbågar övade hundra viking-
ar på att försöka få Irland på fall. För tusen år sedan led 
man ett blodigt nederlag vid det berömda laget vid Clon-
tarf. 2014 hoppas krigarna på upprättelse – eller i alla fall 
en god kamp. ”Vi ska slåss på Irland vid tusenårsjubile-
et av the battle of Clontarf nästa vecka”, berättar Ragnar 
Wick som företräder vikingasällskapet Skåne Lag. 
Foto: ludvIg thunman/tt

VÄRLDEN RUNT

LokaLa NEDLÄggNiNgaR

Svagare medier  
ger ökad risk  
för korruption
GöteborG · ”Medieutvecklingen är inte längre  
en branschfråga, utan även en demokratifråga.”
Lokaltidningarna blir 
tunnare. SVt omförde
lar regionalt. tV4 läg
ger ner lokalt. ”Medie
utvecklingen i dag är 
lite av demokratins  
klimatfråga”, säger 
Jesper Strömbäck, 
professor vid Mitt
universitetet.

Strömbäck är en av många 
som oroas över röjandet 
i ett allt mer annorlunda 
medielandskap. Bara i fjol 
försvann 398 redaktionel-
la tjänster samtidigt som 
minst 38 lokalredaktioner 
stängdes, enligt tidningen 
Journalisten.

Nyligen meddelade SVT 
att man avser att stöpa om 
sin regionala nyhetsverk-
samhet och i onsdags till-
kännagav TV4 beslutet att 
lägga ner lokala nyhets-
sändningar.

–  Medieutvecklingen är 
inte längre en branschfråga,  

den måste också ses som en 
demokratifråga, säger Jes-
per Strömbäck och utveck-
lar parallellen med klima-
tet.

–  Det händer inte 
mycket  från en dag till en 
annan, men över tid pågår 
en process i riktning mot 
en allt svagare journalistik 
både innehållsmässigt och 
förmågan att nå ut till olika 
grupper.

ett 40tal ska bort
Ett av de senaste i raden av 
illavarslande tecken kom i 
veckan från Västgöta-Tid-
ningar där en tredjedel av 
närmare ett 40-tal journa-

lister på tre lokaltidningar 
är på väg bort.

–  Största faran med en 
centralisering är att man 
inte etablerar en personlig 
kontakt med myndigheter 
och läsare. Det är svårare 
med förtroenden och med 
tips och granskar man inte 
kommunen och förening-
arna, så kan de göra lite som 
de vill, säger Thomas We-
din, som sitter i styrelsen i 
den lokala journalistklub-
ben.

Wedin ser ett tydligt de-
mokratiskt problem när 
journalisten kommer läng-
re ifrån läsaren och man 

mister den på vissa håll 
dagliga kontakten.

Strömbäck anser att me-
dier visserligen är sämre på 
att granska än vad man sä-
ger sig vara men bara det 
faktum att det finns medi-
er, som kan upptäcka saker, 
kan ha en preventiv effekt.

– Kraftlösa medier, eller 
om de inte finns alls, ökar 
risken för missförhållan-
den eller korruption.

”Finns en risk”
Strömbäck menar att TV4-
nedläggningarna grun-
das på ett strategiskt be-
slut som tydligt signalerar 
att TV4 inte längre ser SVT 
som sin främsta konkur-
rent.

–  Men det finns en risk 
i att ju mer TV4 abdikerar 
som en seriös journalistisk 
publicistisk aktör och ju 
mer lokaltidningarna för-
svagas, desto viktigare blir 
public service. (TT)

Demonstration.
”kraft till folket! ren energi nu!” Greenpeace var på plats  
i Berlin för att demonstrera när iPcc diskuterade klimat-
frågor.  Foto: mIchael sohn/aP

i koRThET

IPCC: Klimathotet 
kan avvärjas
StockhoLM 
klimathotet kan avvär
jas och temperaturök
ningen dämpas – utan 
att världsekonomin tar 
skada. Den slutsatsen 
drar FN:s klimatpanel 
(IPcc) i sin senaste 
delrapport.

Rapporten, presenterad på 
söndagen i Berlin, är den 
tredje i ordningen i den se-
naste utvärderingen av kli-
matförändringarna från 
IPCC.

I höstas lade en expert-
grupp fram den rent veten-
skapliga grunden för be-
dömningarna och för två 
veckor sedan redogjorde 
en annan grupp för de på-
gående och framtida kon-
sekvenserna av klimatför-
ändringarna.

I den nya delrapporten 
är huvudfokus på vad som 
kan – och bör – göras för att 
förhindra de värsta skade-
verkningarna.

Man slår fast att det går 
att nå tvågradersmålet, för-
hindra att temperaturök-
ningen på jorden i framti-
den överstiger två grader 
Celsius, om växthusgas-
utsläppen minskar med 
40 till 70 procent till 2050 
jämfört med i dag.

”Inte omöjligt”
– Det är en halvering på 36 
år. Det låter inte omöjligt, 
med tanke på vad Sverige 
och EU redan har åstad-
kommit. Men det blir san-
nolikt politiskt svårge-
nomförbart, säger Thomas 
Sterner, professor i miljö-
ekonomi vid Göteborgs 
universitet och huvudför-
fattare till rapportens kapi-
tel om styrmedel.

I rapporten hävdas ock-
så att kostnaderna är över-
komliga för de nödvändi-
ga åtgärderna. Tillväxten i 
världsekonomin minskar 
bara med cirka 0,06 pro-
centenheter om året. (TT)

i framtiDen
”Över tid pågår en 
process i riktning 
mot en allt svagare 
journalistik.”
Jesper Strömbäck, professor 
vid mitt universitetet.

Missa iNTE
Nyhetschefer på tV4 
kritiserar beslutet 
att lägga ner lokala  
nyhetssändningar.  
Debatt, del 2, sid 22

I KORTHET

STOCKHOLM klimathotet kan avvärjas och

temperaturökningen dämpas - utan att

världsekonomin tar skada. Den slutsatsen drar

FN:s klimatpanel (IPcc) i sin senaste delrapport.

Rapporten, presenterad på söndagen i Berlin, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

"Inte omöjligt"

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit.

Men det blir sannolikt politiskt svårgenomförbart,

säger Thomas Sterner, professor i miljöekonomi

vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till

rapportens kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

Bildtext: DEMONSTRATION. "kraft till folket! ren

energi nu! " Greenpeace var på plats i Berlin för

att demonstrera när iPcc diskuterade

klimatfrågor.

© Norran

Nyhetsklipp - Göteborgs Universitet

BIBSAM
Uttag 2014-04-30 Källa: Retriever

Sida 82 av 170



Nej, allt är inte regeringens fel
Aftonbladet. Publicerat i print 2014-04-14.
Aftonbladet Eva Franchell. Sektion: LEDARE.
Sida: 2.
Del: 1.

Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-ten för att en svart sida ska generera fyra plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met. Hälsar

Björne

Aftonbladet
Måndag 14 april 2014

Skribenter: Karin Pettersson, politisk chefredaktör, Eva Franchell, redaktionssekreterare, Anders Lindberg, Somar Al Naher (vik), 
Ingvar Persson (tjänstledig), Daniel Swedin, Irene Wennemo (vik) Fristående kolumnister: Katrine Kielos, Fredrik Virtanen.  
Telefon: 08-725 20 00 Fax: 08-562 528 36 E-post: ledare@aftonbladet.se

Trycks i Göteborg, Södertälje, Örnsköldsvik. Innehållet 
lagras/publiceras elektroniskt.  
Förbehåll mot detta accepteras i princip ej.

Chefredaktör, ansvarig utgivare och vd: Jan Helin
Politisk chefredaktör: Karin Pettersson 
Tf ansvarig utgivare: Lena Mellin

E-post: fornamn.efternamn 
@aftonbladet.se
Adress: V Järnvägsg 21  
105 18 Stockholm
Tel: 08-725 20 00  
Fax: 08-600 01 77

MEJLA tipsa@aftonbladet.se
MMS:a 71 000 
SMS:a 71 000  
RING: 08–411 11 11
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Sveriges mest  
engagerande  
tidning – 3,3  
miljoner läsare 
varje dag!

Norge förbjuder tiggeri
n  Det är inte bara svenska politiker 
som med jämna mellanrum hamnar snett 
i tiggerifrågan. Den norska högerregering-
en har nu lagt fram ett lagförslag som ska 
göra det möjligt för kommuner att på lokal 
nivå förbjuda tiggande.

Kan man inte lösa fattigdomen kan man 
ju alltid försöka förbjuda den. 

Mycket kunde vi ha klarat 
 själva.

Men det blev så obegripligt 
krångligt. Plötsligt handlade 
klimatarbetet bara om utsläpps-
rätter och internationell börde-
fördelning. Klimatet blev en 
fråga för viktiga politiker 
i  internationella förhandlingar.

Så vi slog oss till ro. Tänkte 
att det här får de reda upp.

Och där någonstans gick det 
folkliga miljöarbetet i träda.

Börjar bli bråttom
Kanske var klimatet också en 

konjunkturfråga. När krisen 
sköljde över oss fick vi så myck-
et annat att oroa oss över. Då var 
det nära hot som arbetslöshet 
och nedskärningar som upptog 
vår tid.

Klimatet sköts på framtiden. 
Men klockan tickar. Om ett år 

hålls nästa stora klimatmöte 
i Paris. De förberedande rap-
porterna från FN:s klimatpanel 
har avlöst varandra denna vår. 
Det är förfärliga scenarier som 
målas upp.

Stormar, orkaner, torka och 
hetta.

Det börjar bli bråttom. I går 
presenterade FN:s forskare en 
tredje rapport som handlar om 
vilka åtgärder som krävs. Den 
svenska miljöprofessorn och 
FN-experten Thomas Sterner 
skriver på DN Debatt att det 
svenska exemplet kan visa 
 vägen för resten av världen.

Han syftar på den svenska kol-
dioxidskatten som visar att det 
verkligen går att minska utsläp-
pen. Men det internatio nella 
samfundet känner inte trycket.

Allt det jävlar anamma som 
växte fram efter miljömötet 
i Rio 1992 har försvunnit. Även 
i miljövänliga Sverige har ben-
sinskatten mest blivit en privat-
ekonomisk fråga. När det blir 
för dyrt att köra bil är det reger-
ingens fel.

Men allt är inte regeringens 
fel. 

Våra beslut som avgör
Det är fortfarande du och jag 

som avgör om vi ska ta bilen. 
Det är i mångt och mycket 
 vanliga människors vardagliga 
 beslut som avgör hur det ska gå 
med klimatet. Föräldern som 

väljer att köra barnen till för-
skolan och företagaren som 
packar sina varor på lastbil 
i stället för tåg.

Förra året gjorde svenskarna 
18 miljoner utlandsresor, 
700 000 flög till USA medan 
350 000 semestrade i Thailand. 

Kan visa att det är allvar
Det är vi som låter tv:n stå på 

stand-by, som köper grönsaker 
som flugit över halva klotet. Det 
är vi som envisas med att lägga 
importerad biff på grillen trots 
att det går lika bra med svensk 
kyckling. 

Det är regeringscheferna 
som tar besluten i Paris nästa år, 
men är det vi som kan sätta 
tryck på dem och visa att det är 
allvar. 

Aftonbladet 
Eva Franchell

n  14 APRIL 2014
Klimatpolitik

VARMARE KLIMAT Svenskarna gjorde 18 miljoner utlandsresor förra året. 350 000 semesterfirare flög 
till stränderna i Thailand. Foto: DANIEL PEDERSEN

Måndag

I dag inleds påskveckan. En 
högtid som jag har kommit 
att älska med åren. Det var 
framförallt via skolbänken 

som jag lärde mig hur påsk 
 firas. För det ska gudarna 
veta – den som aldrig har 
hört talas om den 
svenska påsken 
kan omöjligen 
klura ut vad man 
ska ha påskris 
och färgglada ägg 
till. 

Men först. Det 
fina med  påsken 
är att den saknar 
julens hets med 
långa julklapps-
listor, sillinlägg 
och storstäd-
ning. Och man 
 slipper göra 
 sista-sekunden 
besök på en 
 bensinmack för 
att man råkar ha 
glömt köpa pre-
sent till en släk-
ting. På självaste 
julafton. 

Nej, med påsken är det 
 annorlunda. För det mesta är 
den bara okomplicerad och 
trevlig. 

Minns att min första kontakt 
med gula fjädrar började på låg-
stadiet. Då, när klädkoden var 
mjukisbyxor och skofria fötter 
inomhus, vigdes skärtorsdagar-
na åt påskpyssel. Vi klippte och 
klistrade, ritade och målade. 
Det blev en hög med påskort 
som aldrig skulle bli skick-
ade och färgglada ägg 
som aldrig blev uppätna. 

Men viktigast av allt 
var att jag tog hem 
 alstren och visade 
stolt upp dem för 
 mina föräldrar. Vi 
försökte  klura ut vad 
kycklingar och Jesus 
hade med varandra 
att göra utan att 
lyckas något vidare. 
För visst firas påsk 
världen över och 

även i Mellanöstern. Men den 
svenska  varianten av hög tiden 
är – tja, hur ska man uttrycka 
det –  lite annorlunda. 

Sen kom det här med påsk-
kärringar.

I tredje klass i skolan fick vi 
skolbarn uppdraget att 

klä ut oss till påsk-
kärringar. Uppgif-
ten som jag hade 
med mig hem var 
alltså, ta lager på 
 lager med klän-
ningar, gärna 
i stora mönster 
och blandade 
 färger. Ta mam-
mas rödaste läpp-
stift på kinderna 
och måla mörka 
prickar ovan på 
det. Och på huvu-
det ska det vara 
en knuten sjal. 

Alltså, att kom-
ma hem med en 
sådan beskriv-
ning till föräldrar 

som aldrig har sett påskäringar 
var en utmaning. Minst sagt. 
Och på den tiden fanns inte 
Google. 

När det väl var dags att äta 
påskmat var det till en början 
en besvikelse. Det var ju i prin-
cip samma mat som på julafton 
och mid sommar. Kokt potatis, 
inlagd rå fisk, kallrökt lax och 
gräddfil. Inte ens påskmusten 
var originell. Det var bara 

 etiketten som skiljde sig från 
 julens. 

De egengjorda påsk-
korten från barndomen 
ligger hemma någon-
stans i någon byrå låda. 

En påminnelse om 
att kultur inte är 
något man föds 
med, det är 
 något man lär 
sig.

DAGENS CITAT
Vindarna gör oss inga 
tjänster

Insatsledaren Guillermo de la Mazza 
om de kraftiga bränderna som har 
drabbat staden Valparaíso i Chile. 5 000 
invånare har fått fly sina hem och 500 
hus har brunnit i eldsvådor som drivs 
på av  vindar från Stilla havet. (TT-AFP)

Nej, allt är inte 
regeringens fel

Med skolan kom 
kärleken till påsk

” När krisen 
sköljde över 

oss fick vi så mycket 
annat att oroa oss 
över

Ledarskribent n somar.al.naher@aftonbladet.se

Somar Al Naher

Vi försökte 
 klura ut vad 
kycklingar 

och Jesus hade med var-
andra att göra utan att 
lyckas något vidare [...] 
den svenska  varianten 
av hög tiden är – tja, hur 
ska man uttrycka det – 
 lite annorlunda

Norges stats-
minister Erna 
Solberg.

 14 APRIL 2014 Klimatpolitik Mycket kunde vi ha

klarat själva. Men det blev så obegripligt

krångligt. Plötsligt handlade klimatarbetet bara

om utsläppsrätter och internationell

bördefördelning.

Klimatet blev en fråga för viktiga politiker i

internationella förhandlingar.

Så vi slog oss till ro. Tänkte att det här får de

reda upp.

Och där någonstans gick det folkliga miljöarbetet

i träda.

Börjar bli bråttom

Kanske var klimatet också en konjunkturfråga.

När krisen sköljde över oss fick vi så mycket

annat att oroa oss över. Då var det nära hot som

arbetslöshet och nedskärningar som upptog vår

tid. Klimatet sköts på framtiden. Men klockan

tickar. Om ett år hålls nästa stora klimatmöte i

Paris. De förberedande rapporterna från FN:s

klimatpanel har avlöst varandra denna vår. Det är

förfärliga scenarier som målas upp.

Stormar, orkaner, torka och hetta.

Det börjar bli bråttom. I går presenterade FN:s

forskare en tredje rapport som handlar om vilka

åtgärder som krävs. Den svenska miljöprofessorn

och FN-experten Thomas Sterner skriver på DN

Debatt att det svenska exemplet kan visa vägen

för resten av världen.

Han syftar på den svenska koldioxidskatten som

visar att det verkligen går att minska utsläppen.

Men det internationella samfundet känner inte

trycket.

Allt det jävlar anamma som växte fram efter

miljömötet i Rio 1992 har försvunnit. Även i

miljövänliga Sverige har bensinskatten mest blivit

en privatekonomisk fråga. När det blir för dyrt att

köra bil är det regeringens fel.

Men allt är inte regeringens fel.

Våra beslut som avgör

Det är fortfarande du och jag som avgör om vi ska ta

bilen. Det är i mångt och mycket vanliga människors

vardagliga beslut som avgör hur det ska gå med

klimatet. Föräldern som väljer att köra barnen till

förskolan och företagaren som packar sina varor på

lastbil i stället för tåg.

Förra året gjorde svenskarna 18 miljoner utlandsresor,

700 000 flög till USA medan 350 000 semestrade i

Thailand.

Kan visa att det är allvar

Det är vi som låter tv:n stå på stand-by, som köper

grönsaker som flugit över halva klotet. Det är vi som

envisas med att lägga importerad biff på grillen trots att

det går lika bra med svensk kyckling.
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Det är regeringscheferna som tar besluten i Paris

nästa år, men är det vi som kan sätta tryck på

dem och visa att det är allvar.

"När krisen sköljde över oss fick vi så mycket

annat att oroa oss över

Bildtext: VARMARE KLIMAT Svenskarna gjorde 18

miljoner utlandsresor förra året. 350 000 semesterfirare

flög till stränderna i Thailand.

© Aftonbladet
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Skatter är bäst för klimatet
Kol och olja måste bort
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Socialdemokraternagör

som regeringen när budget-
förslagen presenteras.
I god tid innan vårbudgeten
lades framhade regeringen
berättat vilka skatter den
ville höja. Därefter kom
flera utspel där satsning-
arna lyftes fram.

Ser onekligen smakligare
ut. Socialdemokraterna gör

på samma sätt och började
med att presentera sina
skatteförslag. De accepterar
i stort sett regeringens höj-
da skatter, så när somnär
det gäller snus ochmoms
för regionala banker.

Därutöver står Social-
demokraterna fast vid
att ta tillbaka den sänkta
restaurangmomsen och

de lägre arbetsgivaravgif-
terna för ungdomar. De
försämrar rutavdraget och
tar bort avdragsrätten för
gåvor.Mende rör inte stora
skattesänkningar somalla
märker, som jobbskatte-
avdraget.

Arbetsgivarna tyckerattdet
kan vara för dyrt att anstäl-

la unga, somharmindre
erfarenhet. De vill därför ha
lägre ingångslöner, ett krav
somockså flera ekonomer
står bakom.

Men facket sätter sig
emot och vill hålla uppe
lönerna. Regeringen har
valt att sänka skatten
(arbetsgivaravgiften) för
anställda ungdomar. Det är

ett annat sätt än lägre löner
för att göra det billigare att
anställa unga.(I varje fall
så länge det inte leder till
snabbare löneökningar än
annars)

Socialdemokraterna vill
varken ha lägre löner eller
lägre skatter för att fler
ungdomar ska få jobb. De
framstår som tomhänta.

Socialdemokraterna tassar om skatter

KLIMATHOT.FN:s klimat-
panelmenar att kol- ocholje-
användningenmåsteminska
snabbt. Bilden visar ett av
Vattenfalls kolkraftverk.
Foto: Jan-MortenBjørnbakk/

NTB/Scanpix

FN:s klimatpanel vill ha
koldioxidskatt för att stoppa kol
och olja.

FN:sklimatpanel äropti-
mistisk ommöjligheterna
att stoppa den globala upp-
värmningen. Den anser att
både förnybara energikällor
och kärnkraft behövs för
att klara en snabb utsläpps-
minskning.

Det finns gott omkrav
på åtgärder i den senaste
rapporten från FN:s
klimatpanel. Det är brått-
omattminska utsläppen
från fossila bränslen,men
det handlar det ommånga
bäckar små.

Energisparande är fort-

satt viktigt. Förnybara
energikällor behöver goda
villkor och här har utbygg-
naden tagit fart.

Kärnkraftenharen roll att
spela för att göra elproduk-
tionen fossilfri. Det gäller
att forska vidare kring
möjligheter att binda och
lagra koldioxid. Panelen
ser också naturgasen, ett
fossilt bränslemed lägre
utsläpp än kol och olja, som
en brygga i arbetet för att
få utsläppen av fossilgaser.
Det är en kontroversiell

ståndpunkt, somkan
öppna förmer användning
av den omdiskuterade
frackingstekniken. Den
har ökat USA:s gasproduk-
tion och där konkurrerat ut
kolet.

Panelen vill semer av
ekonomiska styrmedel,
Den svenske experten
Thomas Sterner framhåller
den svenska koldioxid-
skatten och de höga driv-
medelsskatterna (främst
bensin) i Europa och Japan
som föredömen.

Det är ett viktigt
påpekande. Skatter ärmer
effektiva styrmedel är
regleringar eller utsläpps-
rätter,menhar den poli-
tiska nackdelen att de tydli-
gare syns i priset.

Reaktionerna iSverigepå
rapporten är de vanliga.
Regeringen framhåller att
Sverige ligger i framkant.
Miljöpartiet tycker att
regeringen gör för lite och
nämnermer vegetariskt
i skolmaten.

Greenpeace vill ha 100
procent förnybart och kriti-
serar Vattenfalls kolsats-
ningar i Tyskland, vilka ger
dubbelt så stora utsläpp
somhela Sveriges. Även
Miljöpartiet har kritiserat
Vattenfall.

Kritiken kan dock fram-
stå somhycklande. Samma
grupper brukar berömma
Tyskland för dess forcerade
kärnkraftsavveckling.Men
den snabba avvecklingen
av kärnkraft ökar det kol-

beroende somgör det lön-
samt för Vattenfall att satsa.

Det vore bra omKlimat-
panelens förord för fortsatt
kärnkraftsanvändning
kunde få genomslag
i svensk debatt. Vi får
mycket fossilfri el från
kärnkraften.

Klimatpanelens krav på
att snabbtminska kol- och
oljeanvändningen bör dock
även få producenter som
Vattenfall att dra öronen åt
sig. Det duger inte längre
att bara säga att vi produ-
cerar så länge efterfrågan
finns.

Frågan är dock betydligt
svårare för Norge. Hur
länge kan de fortsätta
att pumpaupp såmycket
olja?

Skatter är bäst för klimatet

Kol och olja måste bort

’’Fråganär
dockbetydligt

svårareförNorge.
Hur längekande
fortsättaattpumpa
uppsåmycketolja?

ProblemetUngern

Fördragen öppnar för
möjligheten att enmed-
lemsstat kan fråntas sina
rättigheter om det grovt
åsidosätter EU:s grund-
läggande värderingar. Men
det är ett stort steg och det
saknasmindre drastiska
verktyg som kan säkra att
medlemsländerna res-
pekterar de demokratiska
spel-reglerna. Därför är det
bra att Danmark, tillsam-
mansmed likasinnade
länder och kommissionen,
arbetar med att ta fram en
uppsättningmindre drako-
niska åtgärdermot länder
som börjar rulla tillbaka
demokratin.
Politiken,Köpenhamn

Dödförklaradirektivet

Det bästa vore om stats-
minister Erna Solberg
snabbt och tydligt signale-
rar att datalagringsdirekti-
vet är dött. Vågar eller vill
regeringen inte göra det
går enmedveten för-
halning av införandet att
levamed. Det viktigaste är
att direktivets vittgående
regler för insamling,
lagring och användning
av trafikdata aldrig blir
verklighet.
Aftenposten,Oslo

Skuldminskningar

kräver tillväxt

En återgång till robust
ekonomisk tillväxt är ett
nödvändigt villkor för en
hållbar nivå på stats-
skulden. En värld utan
tillväxt och ingen inflation
skulle däremot kräva en
brutal politik för att minska
underskotten om skuld-
nivåerna ska kunna sänkas
till de överenskomna
målen. Ett lägre tempo för
minskningen av under-
skotten kan hjälpa något.
Men en förändring av
penningpolitiken är vad
som krävs för att åstad-
komma verkliga resultat.
WolfgangMünchau

i Financial Times, London
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www.vlt.se/asikt/ledarbloggen vltvltFN:s klimatpanel vill ha koldioxidskatt för att

stoppa kol och olja.

FN:s klimatpanel är optimistisk om möjligheterna

att stoppa den globala uppvärmningen. Den

anser att både förnybara energikällor och

kärnkraft behövs för att klara en snabb

utsläppsminskning.

Det finns gott om krav på åtgärder i den senaste

rapporten från FN:s klimatpanel. Det är bråttom

att minska utsläppen från fossila bränslen, men

det handlar det om många bäckar små.

Energisparande är fortsatt viktigt. Förnybara

energikällor behöver goda villkor och här har

utbyggnaden tagit fart.

Kärnkraften har en roll att spela för att göra

elproduktionen fossilfri. Det gäller att forska

vidare kring möjligheter att binda och lagra

koldioxid. Panelen ser också naturgasen, ett

fossilt bränsle med lägre utsläpp än kol och olja,

som en brygga i arbetet för att få utsläppen av

fossilgaser. Det är en kontroversiell ståndpunkt,

som kan öppna för mer användning av den

omdiskuterade frackingstekniken. Den har ökat

USA:s gasproduktion och där konkurrerat ut

kolet.

Panelen vill se mer av ekonomiska styrmedel,

Den svenske experten Thomas Sterner framhåller

den svenska koldioxidskatten och de höga

drivmedelsskatterna (främst bensin) i Europa och

Japan som föredömen.

Det är ett viktigt påpekande. Skatter är mer

effektiva styrmedel är regleringar eller

utsläppsrätter, men har den politiska nackdelen

att de tydligare syns i priset. Reaktionerna i

Sverige på rapporten är de vanliga. Regeringen

framhåller att Sverige ligger i framkant.

Miljöpartiet tycker att regeringen gör för lite och

nämner mer vegetariskt i skolmaten.

Greenpeace vill ha 100 procent förnybart och kritiserar

Vattenfalls kolsatsningar i Tyskland, vilka ger dubbelt så

stora utsläpp som hela Sveriges. Även Miljöpartiet har

kritiserat Vattenfall.

Kritiken kan dock framstå som hycklande. Samma

grupper brukar berömma Tyskland för dess forcerade

kärnkraftsavveckling. Men den snabba avvecklingen av

kärnkraft ökar det kolberoende som gör det lönsamt för

Vattenfall att satsa.

Det vore bra om Klimatpanelens förord för fortsatt

kärnkraftsanvändning kunde få genomslag i svensk

debatt. Vi får mycket fossilfri el från kärnkraften.

Klimatpanelens krav på att snabbt minska kol- och

oljeanvändningen bör dock även få producenter som

Vattenfall att dra öronen åt sig. Det duger inte längre att

bara säga att vi producerar så länge efterfrågan finns.
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Frågan är dock betydligt svårare för Norge. Hur

länge kan de fortsätta att pumpa upp så mycket

olja?

**Frågan är dock betydligt svårare för Norge. Hur

länge kan de fortsätta att pumpa upp så mycket

olja?

Bildtext: KLIMATHOT. FN:s klimatpanel menar att kol-

och oljeanvändningen måste minska snabbt. Bilden visar

ett av Vattenfalls kolkraftverk.

© VLT

Nyhetsklipp - Göteborgs Universitet

BIBSAM
Uttag 2014-04-30 Källa: Retriever

Sida 86 av 170



Nu måste verkstaden komma igång
Sydöstran. Publicerat i print 2014-04-14.
ANNACARIN LEUFSTEDT. Sektion: LEDARE.
Sida: 23.
Del: 1.

LEDARE Sydöstran grundades 1903 under namnet Blekinge Folkblad. Sydöstrans ledarsida delar i 
dag liksom då arbetarrörelsens grundläggande värderingar.

Det kan bli jämnt i valet
ROBERT 
SUND-
BERG

När det talas om att 
rödgröna blocket 
leder stort över al-
lianspartierna är det 
missvisande.

Om fem månader är 
det riksdagsval. En 
nyordning är då om 

obligatorisk omröstning 
i riksdagen om statsmi-
nister.

Vem denne statsminis-
ter ska vara finns det inga 
regler om. Den som inne-
har ämbetet har möjlig-
het att sitta kvar och få en 
omröstning om sig.

Det är då reglerat så att 
statsministern kan regera 
så länge denne inte får 
175 röster eller mer emot 
sig. Hur många som röstar 

för statsministern, eller 
om de är färre än de som 
röstar emot, saknar bety-
delse.

Fredrik Reinfeldt kan 
sitta kvar som statsminis-
ter om de borgerliga par-
tierna och Sverigedemo-
kraterna får 175 mandat 
eller fler.

Det har sagts att det 
block av de tre rödgröna 
partierna och de fyra 
partierna i alliansen som 
blir störst bör få bilda 
regering. Men Fredrik 
Reinfeldt har sagt att han 
anser att det gäller om 
alla de tre rödgröna parti-
erna bildar regering.

Ganska lite tyder på att 

V blir med i en S-ledd re-
gering, som troligen bara 
kommer att bestå av S och 
MP. Om allianspartierna 
blir större än S+MP, även 
om de blir mindre än 
S+MP+V, kan M-ledaren 
välja att sitta kvar som 
statsminister.

Troligen accepterar 
Sverigedemokraterna 
hellre en moderatledd 
regering än en S-ledd där 
MP ingår. SD lägger nog 
ned rösterna i en omröst-
ning om Reinfeldt som 
statsminister.

Detta visar att det blir 
ingen regering ledd av S-
ledaren Stefan Löfven an-
nat än om de tre rödgröna 

partierna får majoritet. 
När det talas om att röd-
gröna blocket leder stort 
över allianspartierna är 
det missvisande.

I den Sifomätning som 
publicerades på sönda-
gen fick de rödgröna 51,1 
procent mot Alliansens 
38,6. Det framstår som en 
stor ledning.

Men räknar man in 
Sverigedemokraternas 
stöd på 8,3 procent till 
Alliansen blir det nästan 
47 procent. Gapet mellan 
regeringsalternativen 
minskar då till cirka fyra 
procentenheter.

Andelen osäkra väljare 
är runt 15 procent enligt 

Sifo. En del av dem kom-
mer från Moderaterna. 
Om de kan fås att åter-
vända till Reinfeldts parti 
kan Alliansen öka utan 
att behöva ta väljare från 
de rödgröna partierna.

En ökning för V, från 6,3 
procent till 8,4, var enda 
statistiskt säkerställda 
förändringen i mätning-
en. Ökningen motsvara-
des av en minskning för S, 
från 34,1 till 32,1 procent. 

S fick 30,7 procent i för-
ra valet. För att ha pondus 
som regeringsbildare bör 
S få bättre resultat i årets 
val än i det förra och inte 
tappa under nivån som 
erhölls då.

I EU-valet är mo-
bilisering allt, och 
inget parti förlorar 
så mycket på det låga 
valdeltagandet som 
Socialdemokraterna. 
Därför behöver 
S frågor som kan 
väcka väljarnas en-
gagemang.

Anna Dahlberg i ledare i Ex-
pressen (Oberoende liberal) 
13 april.

40
till 70 procent måste 
världens utsläpp av kol-
dioxid minska med fram 
till år 2050, enligt kli-
matrapporten IPCC.

Dagens citat

Dagens siffra

Krönika Om vi gör något de 
närmaste tio fem-
ton åren, så kanske. 

Förutsatt att vi börjar 
omedelbart. Det kommer 
att kosta, men det blir 
inte billigare om vi vän-
tar. Vi måste med verkligt 
allvar och på allvar börja 
minska utsläppen av växt-
husgaser.

Tajmingen kunde onek-
ligen varit bättre, för FN:s 
klimatpanel. Även om 
det inte är fred och frihet 
i resten av världen har 
även Ryssland, och återi-
gen, blivit ett av världs-
problemen. Med ett utsatt 
Ukraina så pass nära oss 
att det känns som alldeles 
intill.

Men det är ju inte heller 
så att världen skulle vara 
helt utan andra jättepro-
blem att ta itu med. 

Där ingen kommer 
undan, även om världens 
länder vill göra olika.

Utsläppen måste mins-
ka rejält, mellan 40 och 70 
procent. 

För att detta över huvud 
taget ska börja hända 
krävs att alla länder ingår 
internationella avtal som 
förpliktigar alla länder att 
införa samma åtgärder. 
Om detta är nu världens 
experter i FN:s klimatpa-
nel helt överens.

Det som politiken nu och 
utan tvekan måste börja 
göra på allvar är att av-
skaffa subventionerna för 
fossila bränslen, införa 
skatt på koldioxid eller 
möjligen utsläppsrätter 
förutsatt att de ger rätt re-
sultat, och ge förnybar en-
ergi så bra villkor att den 
verkligen kan utvecklas. 

Detta är nu världens 
experter i klimatpanelen 
också helt överens om. 

För om vi fortsätter 
som nu fram till 2030 är 
det mycket osannolikt 
att vi sedan skulle kunna 
vända skutan och klara 
oss under två graders 
uppvärmning. 

För att citera Thomas 
Sterner, professor i mil-
jöekonomi vid Göteborgs 
universitet och en av 
huvudförfattarna till FN:s 
klimatrapport. 

Det är inte klimatpane-
lens uppdrag att lösa kli-
matfrågorna. 

Verkstaden är politi-
kens ansvar. Vilket hit-
tills varit detsamma som 
konflikter och urvattnade 
överenskommelser, och 
trots alla påkostade 
klimatmöten.

Även klimatpanelen har 
genom åren haft en släng 
av samma motstånd. Men 
denna gång är världens 
experter helt överens. Så 
nu är den utvägen stängd. 
Politiken kan inte längre 
skylla förhalningar och 
konfliktytor på att också 
expertisen är oenig. 

När världens samlade 
expertis säger att det fort-
farande är möjligt men 
bara om världen agerar 
snabbt, måste världen 
göra det. 

Det finns bara en sorts 
lösning, och den stavas 
politiska beslut.

Vi klarar ingenting om 
vi inte klarar klimatet. 

ANNACARIN 
LEUFSTEDT

Nu måste 
verkstaden 
komma 
igång

Fi bryter sig in
Feministiskt initiativ, FI, 

etablerar sig som nionde 
största parti. I Sifos mät-
ning i söndags utgörs öv-
riga partier av 2,2 procent. 
De flesta av dem, 1,3 pro-
cent, har Fi som sitt parti. 
Det kan låta lite. Men det 
motsvarar en tredjedel 
av stödet för Centern el-
ler Kristdemokraterna, 
på knappt fyra procent i 
båda fall, i mätningen.

Ledande politikern i Fi 
är Gudrun Schyman. Hon 
siktar på riksdagen med 
partiet. Även om Fi inte 
når dit leder ett röstestöd 
på över två procent till 
fördelar för Fi i nästa riks-
dagsval, gällande distri-
bution av valsedlar.

Problemet för de röd-
gröna partierna är att de 
väljare Fi får skulle rösta 
på något rödgrönt parti 
om Fi inte fanns. Därmed 
drar Fi väljare från de 
rödgröna utan att det ger 
riksdagsmandat om Fi 
inte når över fyra procent.
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14 april 2014

Ökad oro. Ukraina sätter in armén mot de proryska separatister-
na i öster, meddelar president Oleksandr Turtjynov. Proryska se-
paratister, som kräver folkomröstning om anslutning till Ryssland, 
har under helgen ockuperat alltfler myndighetsbyggnader och satt 
upp vägspärrar. Här får en skadad aktivist hjälp av en sjukvårdare 
vid oroligheter i Kharkiv på söndagen. FOTO TT

Krönika

Om vi gör något de närmaste tio femton åren, så

kanske.

Förutsatt att vi börjar omedelbart. Det kommer

att kosta, men det blir inte billigare om vi väntar.

Vi måste med verkligt allvar och på allvar börja

minska utsläppen av växthusgaser.

Tajmingen kunde onekligen varit bättre, för FN:s

klimatpanel. Även om det inte är fred och frihet i

resten av världen har även Ryssland, och

återigen, blivit ett av världsproblemen.

Med ett utsatt Ukraina så pass nära oss att det

känns som alldeles intill.

Men det är ju inte heller så att världen skulle

vara helt utan andra jätteproblem att ta itu med.

Där ingen kommer undan, även om världens

länder vill göra olika.

Utsläppen måste minska rejält, mellan 40 och

70 procent.

För att detta över huvud taget ska börja hända

krävs att alla länder ingår internationella avtal

som förpliktigar alla länder att införa samma

åtgärder.

Om detta är nu världens experter i FN:s

klimatpanel helt överens.

Det som politiken nu och utan tvekan måste

börja göra på allvar är att avskaffa

subventionerna för fossila bränslen, införa skatt

på koldioxid eller möjligen utsläppsrätter förutsatt

att de ger rätt resultat, och ge förnybar energi så

bra villkor att den verkligen kan utvecklas.

Detta är nu världens experter i klimatpanelen

också helt överens om.

För om vi fortsätter som nu fram till 2030 är det

mycket osannolikt att vi sedan skulle kunna

vända skutan och klara oss under två graders

uppvärmning.

För att citera Thomas Sterner, professor i miljöekonomi

vid Göteborgs universitet och en av huvudförfattarna till

FN:s klimatrapport.

Det är inte klimatpanelens uppdrag att lösa

klimatfrågorna.

Verkstaden är politikens ansvar. Vilket hittills varit

detsamma som konflikter och urvattnade

överenskommelser, och trots alla påkostade

klimatmöten. Även klimatpanelen har genom åren haft

en släng av samma motstånd. Men denna gång är

världens experter helt överens. Så nu är den utvägen

stängd.

Politiken kan inte längre skylla förhalningar och

konfliktytor på att också expertisen är oenig.

När världens samlade expertis säger att det fortfarande

är möjligt men bara om världen agerar snabbt, måste

världen göra det.
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Det finns bara en sorts lösning, och den stavas

politiska beslut.

Vi klarar ingenting om vi inte klarar klimatet

© Sydöstran

Nyhetsklipp - Göteborgs Universitet

BIBSAM
Uttag 2014-04-30 Källa: Retriever

Sida 88 av 170



Varmare klot går att undvika
Sydsvenskan. Publicerat på webb 2014-04-14 03:30.

Huvudledare. En klimatkatastrof kan undvikas

och det utan oöverstigliga kostnader. Gårdagens

rapport från FN:s klimatpanel är goda nyheter.

Igår i Berlin presenterade FN:s klimatpanel IPCC

sin tredje klimatrapport på kort tid.

Den tredje och - på sitt sätt - den intressantaste,

eftersom FN-experterna här tar upp frågan om hur

klimathotet kan avvärjas.

Slutsatserna är trots allt positiva.

Även om läget är kritiskt är det inte på något sätt

hopplöst. Det är fullt möjligt att förhindra att

temperaturökningen på jorden överskrider den

enligt forskarna kritiska gränsen på två grader

Celsius. Om viljan finns.

Om det ska vara möjligt måste utsläppen av

växthusgaser minska med 40-70 procent från

dagens nivåer fram till år 2050.

Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, sade Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel, i en kommentar till TT.

Det politiska motståndet beror förstås på att det

inte är gratis att radikalt reducera utsläppen av

växthusgaser. Enligt klimatpanelens rapport

kommer tillväxten i världsekonomin att minska

med omkring 0,06 procentenheter. Men

kostnaderna är inte oöverstigliga och - viktigast

av allt - att vänta, att göra för lite och för sent,

kommer med största sannolikhet att bli mycket

dyrare.

Att gå före och leda omställningen behöver heller

inte vara ett tecken på dumdristighet, tvärtom.

De länder som vågar har mycket att vinna.

Utvecklingen av nya klimatsmarta tekniker kan ge

ekonomin en skjuts, bidra till tillväxt och till att

det skapas många nya, kvalificerade jobb.

Ett inslag i rapporten som säkert uppfattas som

Nyhetsklipp - Göteborgs Universitet

BIBSAM
Uttag 2014-04-30 Källa: Retriever

Sida 89 av 170



kontroversiellt av många renläriga miljövänner är

ett förslag om att satsa på naturgas. Enligt IPCC

kan naturgas fungera som en viktig brygga i

övergången från fossilsamhället till ett samhälle

som hämtar sin energi från förnybara källor. En

förutsättning är att koldioxidutsläppen från gasen

kan fångas upp. Klimatpanelen anser inte heller

att kärnkraft har spelat ut sin roll.

Det är en pragmatisk och klarsynt hållning. Det

goda får inte bli det bästas fiende.

Samtidigt finns många aspekter att väga in.

Tyskland, där gårdagens rapport presenterades,

är ett talande exempel på hur hastiga och

ogenomtänkta beslut på energiområdet kan få

oönskade effekter.

Efter kärnkraftsolyckan i japanska Fukushima för

drygt tre år sedan beslöt den tyska regeringen att

snabbavveckla kärnkraften till år 2022. Sol och

vind skulle in.

Men även om produktionen av el från sol- och

vindkraft ökat kraftigt har det inte räckt till.

Istället har omställningen lett till att Tyskland

ökat sina utsläpp av växthusgaser, blivit mer, inte

mindre beroende av fossila bränslen som gas

och - klimatmässigt ännu värre - kol.

Lägg till detta att tyskarna för sin

energiförsörjning också gjort sig beroende av

gasimport från Vladimir Putins allt aggressivare

Ryssland, som satt i system att använda gasen i

politiska utpressningssyften.

Det är också ett exempel på att det finns andra, tunga

argument för att sträva efter energioberoende än

klimatet.

Kanske blir forskarna aldrig hundraprocentigt säkra på

klimatförändringarnas alla orsaker och följdverkningar.

Kanske är några procents kvardröjande osäkerhet

ofrånkomlig när det gäller ett så komplext

forskningsområde.

Men med tanke på att det kan vara mänsklighetens

framtid som står på spel får denna kvarvarande

osäkerhet inte tillåtas spela någon avgörande roll.

Särskilt som det finns lösningar till hands. Särskilt som

omkostnaderna framstår som klart överkomliga - se det

som en försäkringspremie.

Klimatpanelen har visat vägen. Nu gäller det för

politikerna att följa de goda råden.

Undanflykternas och undvikandets tid är förbi.

© Sydsvenskan

Se webartikeln på http://ret.nu/nWaCu2PS
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Nej, allt är inte regeringens fel
Aftonbladet. Publicerat på webb 2014-04-14 00:12.
Eva Franchell.

14 april 2014. klimatpolitik Mycket kunde vi ha

klarat själva. Men det blev så obegripligt

krångligt. Plötsligt handlade klimatarbetet bara

om utsläppsrätter och internationell

bördefördelning.

Klimatet blev en fråga för viktiga politiker i

internationella förhandlingar.

Så vi slog oss till ro. Tänkte att det här får de

reda upp.

Och där någonstans gick det folkliga miljöarbetet

i träda.

Börjar bli bråttom

Kanske var klimatet också en konjunkturfråga.

När krisen sköljde över oss fick vi så mycket

annat att oroa oss över. Då var det nära hot som

arbetslöshet och nedskärningar som upptog vår

tid.

Klimatet sköts på framtiden.

Men klockan tickar. Om ett år hålls nästa stora

klimatmöte i Paris. De förberedande rapporterna

från FN:s klimatpanel har avlöst varandra denna

vår. Det är förfärliga scenarier som målas upp.

Stormar, orkaner, torka och hetta.

Det börjar bli bråttom. I går presenterade FN:s

forskare en tredje rapport som handlar om vilka

åtgärder som krävs. Den svenska miljöprofessorn

och FN-experten Thomas Sterner skriver på DN

Debatt att det svenska exemplet kan visa vägen

för resten av världen.

Han syftar på den svenska koldioxidskatten som

visar att det verkligen går att minska utsläppen.

Men det internatio nella samfundet känner inte

trycket.

Allt det jävlar anamma som växte fram efter miljömötet i

Rio 1992 har försvunnit. Även i miljövänliga Sverige har

bensinskatten mest blivit en privatekonomisk fråga. När

det blir för dyrt att köra bil är det regeringens fel.

Men allt är inte regeringens fel.

Våra beslut som avgör

Det är fortfarande du och jag som avgör om vi ska ta

bilen. Det är i mångt och mycket vanliga människors

vardagliga beslut som avgör hur det ska gå med

klimatet. Föräldern som väljer att köra barnen till

förskolan och företagaren som packar sina varor på

lastbil i stället för tåg.

Förra året gjorde svenskarna 18 miljoner utlandsresor,

700 000 flög till USA medan 350 000 semestrade i

Thailand.

Kan visa att det är allvar

Det är vi som låter tv:n stå på stand-by, som köper

grönsaker som flugit över halva klotet. Det är vi som

envisas med att lägga importerad biff på grillen trots att

det går lika bra med svensk kyckling.

Det är regeringscheferna som tar besluten i Paris nästa

år, men är det vi som kan sätta tryck på dem och visa

att det är allvar.

Varmare klimat Svenskarna gjorde 18 miljoner

utlandsresor förra året. 350 000 semesterfirare flög till

stränderna i Thailand.

© Aftonbladet

Se webartikeln på http://ret.nu/DX9s5Lh1
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Än lever hoppet
Norra Skåne. Publicerat på webb 2014-04-13 23:54.

OPINION. Hur ska det gå? Den frågan kvarstår

även efter det att FN:s klimatpanel (IPCC)

presenterat sin nya rapport.

Inte för att man förväntade sig en

revolutionerande lösning på frågan, vilket heller

inte hade legat i IPCC:s makt att i så fall

genomföra. Frågan kvarstår och det därför att när

till och med en grupp som denna har svårt att

komma fram till vad, hur och vem - hur svårt blir

det då inte när de riktiga makthavarna ska

försöka komma överens?

Vill man ändå se positivt på frågan finns det

hopp i det som Thomas Sterner, professor i

miljöekonomi, säger med anledning av den nya

rapporten. Sterner har själv varit med i arbetet

och har sett hur svårt det är att få alla att enas

om samma slutsatser; men trots allt, menar han,

har det lyckats. Hoppingivande är det därför

också att FN:s klimatpanel hävdar att klimathotet

kan avvärjas och att det dessutom kan

genomföras med en prislapp som är överkomlig.

Hoppet gäller dock endast om världen enas om

globala åtaganden och kraftiga åtgärder. Inte

minst gäller det att åtgärderna sätts in i tid.

Det ligger som sagt inte i IPCC:s händer att gå

från ord till handling, det ansvaret ligger på

makthavare och den viljeinriktning man kommer

att ha när man nästa år samlas för att skriva ett

slutligt klimatavtal. Och ska man vara ärlig har

möjligheterna för ett sådant avtal försämrats på

grund av stora förändringar i världspolitiken.

Spänningarna mellan Ryssland, EU och USA

kommer tyvärr säkert också märkas av när

klimatåtaganden ska diskuteras. Problemet är

dessutom att klimatet ännu en gång får stå

tillbaka på den politiska agendan.

Frågan om "hur det ska gå" är högst befogad

därför att den innebär också en undran om hur

många ytterligare chanser mänskligheten har på

sig att verkligen ta tag i lösningarna för att

minska effekterna på klimatet. Vill vi lyckas och

samtidgit slippa en allt för stor prislapp är det
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alltså, enligt IPCC, nu och inte sen som gäller.

© Norra Skåne

Se webartikeln på http://ret.nu/QYwyAaOO
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Skatter är bäst för klimatet
Vestmanlands Läns Tidning. Publicerat på webb 2014-04-13 21:11.

FN:s klimatpanel vill ha koldioxidskatt för att

stoppa kol och olja. FN:s klimatpanel är

optimistisk om möjligheterna att stoppa den

globala uppvärmningen.

Den anser att både förnybara energikällor och

kärnkraft behövs för att klara en snabb

utsläppsminskning.

Det finns gott om krav på åtgärder i den senaste

rapporten från FN:s klimatpanel. Det är brått- om

att minska utsläppen från fossila bränslen, men

det handlar det om många bäckar små.

Energisparande är fortsatt viktigt. Förnybara

energikällor behöver goda villkor och här har

utbyggnaden tagit fart.

Kärnkraften har en roll att spela för att göra

elproduktionen fossilfri. Det gäller att forska

vidare kring möjligheter att binda och lagra

koldioxid. Panelen ser också naturgasen, ett

fossilt bränsle med lägre utsläpp än kol och olja,

som en brygga i arbetet för att få utsläppen av

fossilgaser. Det är en kontroversiell ståndpunkt,

som kan öppna för mer användning av den

omdiskuterade frackingstekniken. Den har ökat

USA:s gasproduktion och där konkurrerat ut

kolet.

Panelen vill se mer av ekonomiska styrmedel,

Den svenske experten Thomas Sterner framhåller

den svenska koldioxid- skatten och de höga

drivmedelsskatterna (främst bensin) i Europa och

Japan som föredömen.

Det är ett viktigt påpekande. Skatter är mer

effektiva styrmedel är regleringar eller

utsläppsrätter, men har den politiska nackdelen

att de tydligare syns i priset.

Reaktionerna i Sverige på rapporten är de

vanliga. Regeringen framhåller att Sverige ligger i

framkant. Miljöpartiet tycker att regeringen gör för

lite och nämner mer vegetariskt i skolmaten.

Greenpeace vill ha 100 procent förnybart och

kriti- serar Vattenfalls kolsatsningar i Tyskland,
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vilka ger dubbelt så stora utsläpp som hela

Sveriges. Även Miljöpartiet har kritiserat

Vattenfall.

Kritiken kan dock framstå som hycklande.

Samma grupper brukar berömma Tyskland för

dess forcerade kärnkraftsavveckling. Men den

snabba avvecklingen av kärnkraft ökar det

kolberoende som gör det lönsamt för Vattenfall

att satsa.

Det vore bra om Klimatpanelens förord för

fortsatt kärnkraftsanvändning kunde få

genomslag i svensk debatt. Vi får mycket fossilfri

el från kärnkraften.

Klimatpanelens krav på att snabbt minska kol-

och oljeanvändningen bör dock även få

producenter som Vattenfall att dra öronen åt sig. Det

duger inte längre att bara säga att vi producerar så länge

efterfrågan finns.

Frågan är dock betydligt svårare för Norge. Hur länge kan

de fortsätta att pumpa upp så mycket olja?

Klimathot. FN:s klimat-panel menar att kol- och olje-

användningen måste minska snabbt. Bilden visar ett av

Vattenfalls kolkraftverk. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/

NTB/Scanpix

© Vestmanlands Läns Tidning

Se webartikeln på http://ret.nu/aTAZ4UYr
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Krävs kraftiga åtgärder enligt klimatrapport.
SVT Rapport 19.30. Sänt i radio/tv 2014-04-13 19:30.

08.59 - FN; FN:s klimatpanel; Rachendra

Pachauri, ordförande Klimatpanelen IPCC; Paris;

Thomas Sterner, författare IPCC;

Källa: © Yomando

Se/hör nyheten på http://ret.nu/ZqQbO3ON
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IPCC: Fullt möjligt att avvärja klimathotet
Expressen. Publicerat på webb 2014-04-13 18:00.

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas - utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

Rapporten, presenterad på söndagen i Berlin, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Kostar lite

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

- Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Mer skog

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är också

viktigt att hejda avskogningen i många länder och i

stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar men

ännu befinner sig på försöksstadiet.

- Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de

flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad

för företagen, säger Thomas Sterner.

Positiv ton

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

- Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är tidigare och värre än vad vi trott och vi vet

vad vi måste åtgärda.

Även miljöpartiets språkrör Åsa Romson gillar att fokus

ligger på lösningar:

- Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom de

tidigare rapporterna också har varit tydliga med det stora

hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att allt för

lite händer i världen och Sverige, och ger regeringen en

känga för svag klimatpolitik.
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Ny rapport från FN:s klimatpanel.
SR P1 Dagens eko kvart i fem 16.45. Sänt i radio/tv 2014-04-13 16:45.

03.22 - FN; Leon Clark, rapportförfattare; Thomas

Sterner, professor.
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Nu krävs politisk vilja
Helsingborgs Dagblad. Publicerat på webb 2014-04-13 16:45.

Ingen ekonomisk utveckling utan klimathänsyn.

Goda nyheter från FN:s klimatpanel IPCC;

klimathotet kan avvärjas. Men det krävs kraftiga

minskningar av utsläppen av växthusgaser. Detta

visste vi sedan tidigare.

Det nya är konstaterandet att det går att göra

utan allt för stora ekonomiska uppoffringar.

Tillväxten i världsekonomin behöver bara

påverkas marginellt. Och det ska dessutom

vägas mot kommande kostnader om inget görs

och om följderna av klimatförändringarna blir

katastrofala för delar av jorden. Vad som nu

krävs är en stor dos global politisk vilja.

I Berlin i går presenterade IPCC sin delrapport,

den tredje i denna omgången, om vad världens

länder kan och bör göra för att minska risken för

allvarliga klimatproblem. För att klara att

förhindra att temperaturökningen överstiger två

grader krävs att växthusutsläppen halveras till

2050. "Det låter inte omöjligt, med tanke på vad

Sverige och EU redan har åstadkommit. Men det

blir sannolikt politiskt svårgenomförbart", säger

Thomas Sterner till TT. Sterner är professor i

miljöekonomi vid Göteborgs universitet och en av

författarna bakom den del av rapporten som

handlar om ekonomiska styrmedel.

Vad som behövs göras är i stort sett känt sedan

tidigare, det handlar om satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar.

Avskogningen nämns också i rapporten, i stället

för att minska den skogsbevuxna ytan på jorden

så behöver den öka.

Vad som däremot blir konststycket är att hitta de

rätta ekonomiska styrmedlen. Och att ge den

politiska viljan en välplacerad knuff på vägen. Här

är det viktigt med bred information som visar på

såväl nödvändigheten av en omställning bort från

fossil energi som på möjligheterna i en sådan.

Det behövs skatter på utsläpp av koldioxid men

också stimulans av investeringar i förnybar energi
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och i ny teknik för energianvändning. Det ena blir

dyrare, det andra mer ekonomiskt fördelaktigt.

Världen behöver ekonomiska morötter som leder

till fler klimatsmarta innovationer.

Miljöorganisationer har länge arbetat för att sätta

press på politiker och investerare, i vissa länder i

stark motvind. Men när kraven på en förändring i

allt större utsträckning kommer från vanliga

människor världen över så kommer det att hända

saker. Människor som bland mycket annat också

är konsumenter och väljare har tillsammans stora

möjligheter att knuffa politikerna framför sig.

Hållbarhet har allt mer blivit ett säljande budskap

oavsett om det gäller transportval, kläder eller

mat.

"Rapporten är en väckarklocka", sa en tung

politiker i går. USA:s utrikesminister John Kerry

uppmanade entreprenörer och företagare inom

energisektorn att lägga större vikt vid miljösatsningar

och att öppna ögonen för de ekonomiska möjligheter

detta kan innebära.

John Kerry är en av de politiker som insett vad alla

måste inse: Valet står inte mellan klimathänsyn eller

ekonomisk utveckling. Inte i USA, inte i Kina, inte i

Bangladesh och inte heller i Sverige.

Nya solceller i Stockholm. En bit på väg. FREDRIK

SANDBERG / TT
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Tvågradersmålet ännu inom räckhåll
Sveriges Radio Ekot. Publicerat på webb 2014-04-13 16:41.

Lyssna: "Tillväxt går att förena med ambitiösare

klimatåtgärder" Ännu finns det hopp om att den

globala uppvärmningen stannar vid två grader till

år 2050 - men ju längre världen väntar med att

vidta åtgärder, desto dyrare kommer det att bli.

Det slår FN:s klimatpanel fast i sin nya rapport.

Om de globala utsläppen av växthusgaser

minskas med mellan 40 och 70 procent till

2050, så finns en chans att ökningen av jordens

medeltemperatur stannar vid två grader. Men det

krävs snabb handling, annars kommer det att bli

dyrt.

Det går fortfarande att sänka halterna av

koldioxid bortom år 2030, men då krävs

snabbare åtgärder, det kostar mer och man

riskerar att under tiden låsa fast i ohållbar teknik.

Därför är det bättre agera nu säger Leon Clark,

en av författarna bakom rapporten.

Hans grupp i klimatpanelen har försökt se hundra

år framåt i tiden. För att minska utsläppen av

växthusgaser måste fossila bränslen ersättas

med förnybara. Ett sätt att få bort koldioxid är att

lagra den under jord. Gasboomen kan få ner

kolberoendet ett tag - men är inte hållbar på sikt,

står det bland annat i rapporten

Rapporten sprider viss optimism, en viktig

slutsats är att tillväxt går att förena med

ambitiösare klimatåtgärder. Men det krävs inte

en åtgärd utan många olika och ekonomiska

styrmedel som t ex koldioxidskatter eller väl

fungerande utsläppshandel.

En annan av rapportförfattarna, Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i

Göteborg, säger att rapporten kan locka till

investeringar för bättre klimat.

Jag tror att själva enigheten, att alla världens

regeringar enas om ett det krävs handling,

internationellt samarbete och styrmedel, det

betyder mer för världens investerarare än vad
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enskilda regeringar säger. Här talar världens

samlade regeringar om en inriktning. Det innebär

att man kan tjäna mer på utveckling av

solpaneler och annat, man vet att här växer det

fram en global marknad som kommer att backas

upp av någon form av styrmedel, säger han.

Annika Digréus annika.digreus@sverigesradio.se
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IPCC: Klimathotet kan avvärjas
di.se. Publicerat på webb 2014-04-13 16:18.

Det är fullt möjligt att avvärja klimathotet och

dämpa temperaturökningen på jorden. Men för

att lyckas krävs mycket kraftiga minskningar av

växthusgasutsläppen de närmaste decennierna.

Den slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

I rapporten hävdas också att kostnaderna för de

nödvändiga åtgärderna är överkomliga. Tillväxten

i världsekonomin kommer bara att minska med

cirka 0,06 procentenheter om året.

Rapporten, som presenteras vid en

presskonferens i Berlin, slår fast att det går att

nå tvågradersmålet, det vill säga förhindra att

temperaturökningen på jorden överstiger två

grader Celsius, om växthusgasutsläppen minskar

med 40 till 70 procent till 2050 jämfört med i

dag.

Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

Bland nödvändiga åtgärder för att minska

växthusgasutsläppen nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är

också viktigt att hejda avskogningen i många

länder, och i stället försöka öka den skogbevuxna

ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in

och lagra koldioxid, en teknik som väckt

förhoppningar men ännu bara befinner sig på

försöksstadiet.

Det är en lovande teknik, men den blir svår att

realisera så länge som man inte har någon

koldioxidskatt i de flesta länder. Utan skatt blir lagringen

bara en kostnad för företagen, säger Sterner.

Sterner befarade ett tag att det inte skulle bli någon

rapport alls.

Med tanke på att vi står inför en planetär nödsituation

kändes det som att man fick vara tacksam för att inte

allt bröt samman. Vissa länders representanter kom

med ideliga invändningar. Men kanske mycket av detta

var en del av förhandlingsspelet, säger han.

Miljöminister Lena Ek (C) har precis kommit hem från

världsbanksveckan i Washington och noterade på

mötena där hur viktig klimatfrågan blivit:

Det positiva är att man pekar ut att det går att klara av

kraftiga utsläppsminskningar, säger hon till TT.

Hela temat var hur allvarlig den här frågan är, men också

att enda vägen att ha stabil ekonomi framöver är att

åtgärda växthusgasutsläppen. Det har skett en total

omsvängning bara det senaste året i stora

organisationer som Världsbanken och Internationella

valutafonden.
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Miljöpartiets språkrör Åsa Romson gläds åt att

rapporten slår fast att det faktiskt finns väldigt

mycket som vi kan göra åt klimathotet. Hon

pekar på energieffektivisering, smarta transporter

med tåg och kollektivtrafik, mer vegetariskt i

skolorna med mera.

Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom de

tidigare rapporterna också har varit tydliga med

det stora hotet. Då blir fokuset på lösningar mycket

tydligare och det är välkommet, säger hon.
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IPCC: Klimathotet kan avvärjas
TT Nyhetsbyrån. Publicerat i print 2014-04-13 15:30.
Roland Johansson/TT Lars Pedersen/TT.

Stockholm: Klimathotet kan avvärjas och

temperaturökningen dämpas - utan att

världsekonomin tar skada. Den slutsatsen drar

FN:s klimatpanel (IPCC) i sin senaste delrapport.

Rapporten, presenterad på söndagen i Berlin, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC.

 I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

 I den nya delrapporten är huvudfokus på vad

som kan - och bör - göras för att förhindra de

värsta skadeverkningarna.

 *-- Kostar lite --*

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

 Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

 Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner. *-- Mer skog --*

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är också

viktigt att hejda avskogningen i många länder och i

stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

 Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar men

ännu befinner sig på försöksstadiet.

 Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de

flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad

för företagen, säger Thomas Sterner. *-- Positiv ton --*

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva med

rapporten är budskapet att det går att klara av kraftiga

utsläppsminskningar:

 Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört tydligt

klart för oss att det här har människan skapat, att

effekterna är tidigare och värre än vad vi trott och vi vet

vad vi måste åtgärda.

Även miljöpartiets språkrör Åsa Romson gillar att fokus

ligger på lösningar:

 Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom de

tidigare rapporterna också har varit tydliga med det stora

hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att allt för

lite händer i världen och Sverige, och ger regeringen en

känga för svag klimatpolitik.

© TT Nyhetsbyrån eller artikelförfattaren.
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IPCC: Klimathotet kan avvärjas
Upsala Nya Tidning. Publicerat på webb 2014-04-13 15:11.

Det är fullt möjligt att avvärja klimathotet och

dämpa temperaturökningen på jorden. Men för

att lyckas krävs mycket kraftiga minskningar av

växthusgasutsläppen de närmaste decennierna.

Den slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport.

I rapporten hävdas också att kostnaderna för de

nödvändiga åtgärderna är överkomliga. Tillväxten

i världsekonomin kommer bara att minska med

cirka 0,06 procentenheter om året.

Rapporten, som presenteras vid en

presskonferens i Berlin, slår fast att det går att

nå tvågradersmålet, det vill säga förhindra att

temperaturökningen på jorden överstiger två

grader Celsius, om växthusgasutsläppen minskar

med 40 till 70 procent till 2050 jämfört med i

dag.

-Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

Bland nödvändiga åtgärder för att minska

växthusgasutsläppen nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är

också viktigt att hejda avskogningen i många länder, och

i stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar men

ännu bara befinner sig på försöksstadiet.

-Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de

flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad

för företagen, säger Sterner.

Sterner befarade ett tag att det inte skulle bli någon

rapport alls.

-Med tanke på att vi står inför en planetär nödsituation

kändes det som att man fick vara tacksam för att inte

allt bröt samman. Vissa länders representanter kom

med ideliga invändningar. Men kanske mycket av detta

var en del av förhandlingsspelet, säger han.

Foto: TT + Visa bildtexten
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Inrikescitat helgen
TT Nyhetsbyrån. Publicerat i print 2014-04-13 14:51.

Krigare från hela världen samlas för att festa och

slåss.

Ragnar Wick från vikingasällskapet Skåne Lag om

vad som händer på Irland när the Battle of

Clontarf går av stapeln. Då samlas vikingar från

hela världen för att slåss med riktiga vapen -

eggarna är dock inte skarpslipade. (TT)

Med svaga medier, eller om de inte finns alls,

ökar risken för missförhållanden eller korruption.

Jesper Strömbäck, professor i medie- och

kommunikationsvetenskap, kommenterar TV4:s

beslut att lägga ner den lokala

nyhetsförmedlingen. (TT)

Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid

Göteborgs universitet och medförfattare till FN-

rapporten om miljöhotet, tror att det är möjligt att

förhindra att temperaturökningen på jorden

överstiger två grader Celsius till 2050. (TT)

Det blir allt besvärligare att äta lagom.

Maria Magnusson, dietist, sjuksköterska och forskare,

varnar för påskens mat- och godisorgier, i synnerhet för

de allt större godispåsarna som lockar folk att äta allt

mer godis. (TT)

Det tynger att regera.

Statsministern Fredrik Reinfeldt ser inte valet som

förlorat. Oppositionen gynnas av att inte behöva ge

besked i viktiga frågor vilket avkrävs regeringen. (TT)

Vi ökar mest när det händer positiva saker i

kungafamiljen.

Enligt Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow

Mölleby är det, paradoxalt nog, kungafamiljen själv som

är bäst på att öka intresset för att avskaffa monarkin.

(TT)
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Förnybar energi bara en av lösaningarna -- IPCC
ATL Lantbrukets Affärstidning. Publicerat på webb 2014-04-13 12:44.

Att öka andelen förnybar energi är bara en av

lösningarna för att nå klimatmålen. Det sa FN:s

klimatpanel i sin rapport som presenterades i

Berlin i dag.

Andelen förnybar energi måste öka för att

världens länder ska nå de klimatmål som krävs

för att hejda den globala uppvärmningen, men

fler åtgärder krävs.

Uppgifter har gjorts gällande att andelen förnybar

energi måste tredubblas bekräftades dock inte

vid presskonferensen idag, och förnybar energi är

inte den enda lösningen, menade man.

-- Vi har inte bara tittat på en väg att gå utan flera

och i kombination, och i det ligger också

kärnkraft, energieffektiviseringar med mera, sa

Ottmar Edenhof, en av klimatpanelens

representanter.

På frågan om naturgasen och som nu utvinns

alltmer tack vara skiffergastekniken även kan

ingå, svarade man att i ett övergångsskede kan

den mycket väl göra det, men inte om det bara

leder till att användningen av fossila bränslen

fortsätter på oförändrad nivå. Fossila bränslen

står för 80 procent av ökningen av utsläppen det

senaste decenniet.

De åtgärder som föreslås i den omfångsrika

rapporten kommer att leda till att världen får se

lägre tillväxttal, men kostnaden som sådan, om

det är ett lågt eller högt pris, går inte att säga.

-- Vi har inte kunnat göra någon riktig cost-

benefitanalys i vår rapport, sa Ottmar Edenhof

och IPCC-panelens ordförande Rajendra K.

Pachauri tillade:

-- Vi måste också se det i ett sammanhang om

vad det skulle kosta om vi inte vidtog dessa

åtgärder.

Enligt rapporten måste utsläppen av

växthusgaser med mellan 40 och 70 procent

fram till 2050, men redan 2030 är en viktigt

mätpunkt.
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-- Om vi fortsätter som nu fram till 2030 är det

mycket osannolikt att vi sedan skulle kunna

vända skutan och klarar oss under tvår graders

uppvärmning, säger Thomas Sterner, professor i

miljöekonomi vid Göteborgs universitet och en av

rapportens huvudförfattare till DN.

Man medger att alla länder kommer inte att delta

i det mått de borde, men fyra mål har förmedlats

till politikerna:

-- Avskaffat subventioner för fossila bränslen

-- Infört utsläppsrätter eller skatt på koldioxid

-- stöd och bra villkor för förnybar energi

-- förhandla fram internationella avtal så alla länder

agerar på samma vis.

© ATL Lantbrukets Affärstidning
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IPCC: Klimathotet kan avvärjas
Borås Tidning. Publicerat på webb 2014-04-13 12:39. (Uppdaterad 2014-04-14 14:43)

Klimathotet kan avvärjas och temperaturökningen

dämpas utan att världsekonomin tar skada. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin

senaste delrapport. (Uppdaterad: 2014-04-14

14:43)

Rapporten, presenterad på söndagen i Berlin, är

den tredje i ordningen i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan och bör göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

förhindra att temperaturökningen på jorden i

framtiden överstiger två grader Celsius, om

växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna är

överkomliga för de nödvändiga åtgärderna.

Tillväxten i världsekonomin minskar bara med

cirka 0,06 procentenheter om året.

Kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, påpekar Thomas Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är

också viktigt att hejda avskogningen i många

länder och i stället försöka öka den skogbevuxna

ytan.
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Det talas även om vikten av att försöka samla in

och lagra koldioxid, en teknik som väckt

förhoppningar men ännu befinner sig på

försöksstadiet.

Det är en lovande teknik, men den blir svår att

realisera så länge som man inte har någon

koldioxidskatt i de flesta länder. Utan skatt blir

lagringen bara en kostnad för företagen, säger

Thomas Sterner.

Miljöminister Lena Ek (C) tycker att det positiva

med rapporten är budskapet att det går att klara

av kraftiga utsläppsminskningar:

Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört

tydligt klart för oss att det här har människan

skapat, att effekterna är tidigare och värre än vad

vi trott och vi vet vad vi måste åtgärda.

Även miljöpartiets språkrör Åsa Romson gillar att fokus

ligger på lösningar:

Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom de

tidigare rapporterna också har varit tydliga med det stora

hotet.

Samtidigt skräms hon av rapportens slutsats att allt för

lite händer i världen och Sverige, och ger regeringen en

känga för svag klimatpolitik.

Foto: Michael Sohn

© Borås Tidning
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FN:s klimatpanel optimistisk i tredje delrapporten.
SR P1 Lunchekot 12.30 med Ekonomiekot 12.30. Sänt i radio/tv 2014-04-13 12:30.

00.40 - Berlin; FN; Thomas Sterner, professor i

miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Källa: © Yomando

Se/hör nyheten på http://ret.nu/y8xdhMtU
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IPCC: Klimathotet kan avvärjas
TT Nyhetsbyrån. Publicerat i print 2014-04-13 12:06.
Roland Johansson/TT.

Stockholm: Klimathotet kan avvärjas och

temperaturökningen dämpas - utan att

världsekonomin tar skada. Den slutsatsen drar

FN:s klimatpanel (IPCC) i sin senaste delrapport.

Rapporten, som presenterades på söndagen vid

en presskonferens i Berlin, är den tredje i

ordningen i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna från IPCC.

I höstas lade en expertgrupp fram den rent

vetenskapliga grunden för bedömningarna och för

två veckor sedan redogjorde en annan grupp för

de pågående och framtida konsekvenserna av

klimatförändringarna.

I den nya delrapporten är huvudfokus på vad som

kan - och bör - göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

Man slår fast att det går att nå tvågradersmålet,

det vill säga förhindra att temperaturökningen på

jorden i framtiden överstiger två grader Celsius,

om växthusgasutsläppen minskar med 40 till 70

procent till 2050 jämfört med i dag.

*-- Överkomliga kostnader --*

Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

I rapporten hävdas också att kostnaderna för de

nödvändiga åtgärderna är överkomliga. Tillväxten

i världsekonomin kommer bara att minska med cirka

0,06 procentenheter om året.

Kostnaden är rätt liten. I antal kronor eller dollar kan den

förstår se stor ut, men procentuellt är den rätt marginell.

Och kostnaderna om vi inte gör något, blir självfallet

mycket större, säger Sterner.

Bland nödvändiga åtgärder nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är också

viktigt att hejda avskogningen i många länder, och i

stället försöka öka den skogbevuxna ytan.

*-- Koldioxidskatt behövs --*

Det talas även om vikten av att försöka samla in och

lagra koldioxid, en teknik som väckt förhoppningar men

ännu bara befinner sig på försöksstadiet.

Det är en lovande teknik, men den blir svår att realisera

så länge som man inte har någon koldioxidskatt i de

flesta länder. Utan skatt blir lagringen bara en kostnad

för företagen, säger Sterner.

Han trodde ett tag under natten mellan fredagen och

lördagen att det inte skulle bli någon rapport alls.

Med tanke på att vi står inför en planetär nödsituation

kändes det som att man fick vara tacksam för att inte

allt bröt samman. Vissa länders representanter kom

med ideliga invändningar. Men kanske mycket av detta

var en del av förhandlingsspelet, säger han.

© TT Nyhetsbyrån eller artikelförfattaren.
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Kärnkraft och naturgas kan lindra klimatkrisen
SVT Nyheter. Publicerat på webb 2014-04-13 11:54. (Uppdaterad 2014-04-13 09:45)
Calle Elfström.

Det krävs kraftiga åtgärder för att hejda

klimatförändringarna. Den slutsatsen drar nu

FN:s klimatpanel i den tredje och avslutande

rapporten om vad som behöver göras.

(Uppdaterad: 2014-04-13 09:45)

Men panelen pekar på kärnkraft, naturgas och

lagring av koldioxid som en del av lösningen

vilket är kontroversiellt.

Det går att klara målet om max två graders

temperaturökning det här seklet säger

klimatpanelen IPCC, men det kommer att krävas

kraftiga åtgärder och ny teknik. Den slutsatsen

dras i panelens tredje delrapport som

presenterades i dag i Berlin.

- Snabbtåget mot minskade utsläpp måste avgå

från stationen inom kort, och hela världen måste

komma med ombord, säger Rachendra Pachauri,

ordförande i IPCC.

Utsläppen av klimatgaser har ökat mellan 1970-

2010 till 49 gigaton/år (49 miljarder ton/år).

Ökningen har accelererat de senaste tio åren

med cirka 1 gigaton om året trots insatser för att

minska utsläppen. Mest ökar industrin och

energisektorn sina utsläpp.

Mer kol i industrin

För att nu målet om en koldioxidhalt i atmosfären

på max 450 ppm (miljondelar) kan de mänskliga

utsläppen vara inte vara större än totalt 800-

1000 gigaton. Cirka 515 har redan släppts ut så

nu återstår bara cirka 300-500 gigaton. Det visar

att utsläppen måste upphöra snabbt för att

kolbudgeten ska klaras.

- Ekonomin har blivit mer kolintensiv i takt med

att kol blivit mer konkurrenskraftigt i många delar

av världen, säger Ottmar Edenhoffer, ordförande

för arbetet med IPCC:s tredje rapport.
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- Det finns ett begränsat utrymme, säger

Rachendra Pachauri.

Fossila bränslen bort

Vi är på väg mot fyra graders uppvärmning det

här seklet säger klimatpanelen. Det politiska

målet som alla länder enats om i FN-

förhandlingarna är max två grader. Utsläppen

måste bromsa fort och ha minskat med mellan

40-70 % till 2050 och till nästan noll till seklets

slut för att klara det enligt IPCC. Det handlar om

storskaliga förändringar i energisystemen bort

från fossila bränslen.

- Vi måste få minskningståget på rätt spår, säger

Ottmar Edenhoffer,

Panelen säger inte vad som är rätt eller fel

metoder men säger vad som kan fungera. Men

IPCC undviker frågan om koldioxidskatt liksom

vad priset på koldioxidutsläpp borde vara. I

stället säger man att naturgas kan vara att bra

alternativ om det ersätter kol, och kärnkraft kan

vara en allt större del av lösningen. Det här är

kontroversiella slutsatser för många som vill se

satsningar på förnybar energi istället.

Planetär nödsituation

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid

Göteborgs universitet och huvudförfattare till

rapportens kapitel om styrmedel, trodde ett tag

under natten mellan fredagen och lördagen att det inte

skulle bli någon rapport alls.

- Med tanke på att vi står inför en planetär nödsituation

kändes det som att man fick vara tacksam för att inte

allt bröt samman. Vissa länders representanter kom

med ideliga invändningar. Men kanske mycket av detta

var en del av förhandlingsspelet, säger han.

Fakta: IPCC:s klimatrapport

FN:s klimatpanel (IPCC) presenterade på söndagen, i

Berlin i Tyskland, den tredje av totalt fyra delrapporter

som ingår i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna. Tidigare utvärderingar har lagts

fram 1990, 1996, 2001 och 2007.

Delrapporten tar upp vad som kan göras för att förhindra

allvarliga effekter av förändringarna. Forskarna har

preciserat vad som krävs för att nå tvågradersmålet, det

vill säga hur man ska kunna förhindra att den

kommande temperaturhöjningen överstiger två grader

Celsius. (TT)

© SVT Nyheter
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IPCC:s rapport: Bråttom att minska utsläppen om vi ska klara

klimatmålen
Dagens Nyheter. Publicerat på webb 2014-04-13 11:20. (Uppdaterad 2014-04-14 13:24)
Maria Gunther maria.gunther@dn.se.

Det krävs drastiska åtgärder och det är bråttom.

Men det är fortfarande möjligt att begränsa

uppvärmningen till två grader vid seklets slut

enligt FN:s klimatpanels rapport som presenteras

i dag söndag. (Uppdaterad: 2014-04-14 13:24)

Våra utsläpp av växthusgaser ökade snabbare

mellan år 2000 och 2010 än under något av de

tre föregående decennierna, trots alla försök att

minska dem. Om ingen drastisk förändring sker

kommer medeltemperaturen vid slutet av seklet

att vara mellan tre och mer än fem grader högre

än 1850, enligt klimatpanelen IPCC:s senaste

rapport.

- Vi har endast några få år på oss att börja vidta

åtgärder. Om vi fortsätter som nu fram till 2030

är det mycket osannolikt att vi sedan skulle

kunna vända skutan och klara oss under två

graders uppvärmning, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och en av rapportens huvudförfattare.

Utsläppen måste minska med mellan 40 och 70

procent till 2050, enligt rapporten. Det är framför

allt fyra saker som krävs för att klara målet:

Avskaffa subventionerna för fossila bränslen.

Införa utsläppsrätter eller skatt på koldioxid.

Ge stöd och bra villkor för förnybar energi.

Förhandla fram internationella avtal så att alla

länder inför samma åtgärder.

- Att detta är vad som krävs visste ju många av

oss redan innan. Men det nya är att IPCC nu har

enats om det, säger Thomas Sterner.

Han betonar hur viktigt det är med internationella

avtal.

- Det har ju ingen betydelse om bara Sverige gör

detta, och inte så värst stor betydelse att hela

EU gör det heller. Det vill till att i stort sett alla är

med på det. Vi kommer aldrig att få med oss alla
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världens länder. Men de 20 största länderna

måste snabbt komma med.

Hela veckan har panelen suttit i Berlin och

förhandlat om rapporten och gått igenom,

diskuterat och godkänt varje ord i en 30 sidor

lång sammanfattning för beslutshavare.

Diskussionerna har varit heta. Bland annat fick

flera diagram tas bort ur sammanfattningen,

eftersom de delar in världen i låg-, medel- och

höginkomstländer. De visade tydligt att världens

rikaste länder släpper ut mest växthusgaser, men

också att utsläppen ökar snabbast i länder som

Kina som har haft stor ekonomisk tillväxt. Enligt

Thomas Sterner ville utvecklingsländerna istället

ha kvar indelningen från Kyotoprotokollet, där

bara världens rikaste länder är bundna att

minska sina utsläpp.

- Detta är en storpolitisk konflikt, och den är inte

helt irrelevant. I grunden handlar det om vilka

styrmedel som ska till och vem som ska betala,

säger han.

Användning av fossila bränslen står för hela 80

procent av ökningen av utsläpp under det

senaste decenniet. Enligt IPCC:s rapport måste

länderna effektivisera energianvändningen och satsa på

energikällor med inga eller mycket små utsläpp av

växthusgaser, som sol- och vindkraft och kärnkraft, och

tekniker som samlar in koldioxid från elkraftverk och

lagrar den under marken.

Panelen lyckades till slut enas om sammanfattningen,

trots att det fanns länder som invände sig mot i stort

sett varje mening.

- I grunden är det stötande att länder försöker förhandla

om vetenskap. Men det var ändå mindre allvarligt än jag

hade befarat i mitt värsta scenario. Och forskarna har

verkligen stått på sig och visat vetenskaplig integritet,

säger Thomas Sterner.

Maria Gunther

maria.gunther@dn.se
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(klimatrapport2: "Politiskt svårgenomförbart")
TT Nyhetsbyrån. Publicerat i print 2014-04-13 11:18.

Rapporten, som presenteras vid en

presskonferens i Berlin, slår fast att det går att

nå tvågradersmålet, det vill säga förhindra att

temperaturökningen på jorden överstiger två

grader Celsius, om växthusgasutsläppen minskar

med 40 till 70 procent till

2050 jämfört med i dag.

Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner, professor i

miljöekonomi vid Göteborgs universitet och

huvudförfattare till rapportens kapitel om styrmedel.

© TT Nyhetsbyrån eller artikelförfattaren.
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IPCC: Klimathotet kan avvärjas med kraftig utsläppsminskning
Metro. Publicerat på webb 2014-04-13 11:13. (Uppdaterad 2014-04-14 13:17)
Stockholm TT.

I rapporten hävdas också att kostnaderna för de

nödvändiga åtgärderna är överkomliga. Tillväxten

i världsekonomin kommer bara att minska med

cirka 0,06 procentenheter om året. (Uppdaterad:

2014-04-14 13:17)

Rapporten, som presenteras vid en

presskonferens i Berlin, slår fast att det går att

nå tvågradersmålet, det vill säga förhindra att

temperaturökningen på jorden överstiger två

grader celsius, om växthusgasutsläppen minskar

med 40 till 70 procent till 2050 jämfört med i

dag.

- Det är en halvering på 36 år. Det låter inte

omöjligt, med tanke på vad Sverige och EU redan

har åstadkommit. Men det blir sannolikt politiskt

svårgenomförbart, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och huvudförfattare till rapportens

kapitel om styrmedel.

Bland nödvändiga åtgärder för att minska

växthusgasutsläppen nämns satsningar på

förnyelsebar energi och energibesparingar. Det är

också viktigt att hejda avskogningen i många

länder, och i stället försöka öka den skogbevuxna

ytan.

Det talas även om vikten av att försöka samla in

och lagra koldioxid, en teknik som väckt

förhoppningar men ännu bara befinner sig på

försöksstadiet.

- Det är en lovande teknik, men den blir svår att

realisera så länge som man inte har någon

koldioxidskatt i de flesta länder. Utan skatt blir

lagringen bara en kostnad för företagen, säger

Sterner.

Sterner befarade ett tag att det inte skulle bli

någon rapport alls.

- Med tanke på att vi står inför en planetär

nödsituation kändes det som att man fick vara

tacksam för att inte allt bröt samman. Vissa

länders representanter kom med ideliga
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invändningar. Men kanske mycket av detta var en

del av förhandlingsspelet, säger han.

Hoppas på snabbare politiska beslut

Positivt att IPCC pekar ut möjliga lösningar på

klimatkrisen, tycker både Centerpartiet och

Miljöpartiet. Nu hoppas miljöorganisationer att

den ska leda till handling.

Naturskyddsföreningen hoppas att

klimatrapporten ska leda till snabbare politiska

beslut.

"Lösningarna har vi haft framför oss hela tiden;

förnybar energi, kollektiva transporter, vegetarisk

mat och så vidare. Jag hoppas regeringen läser

IPCC:s rapport i stället för att försena

klimatomställningen med ytterligare en utredning

som hamnar i byrålådorna på regeringskansliet",

säger David Kihlberg, klimatsakkunnig på

Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

- Det positiva är att man pekar ut att det går att

klara av kraftiga utsläppsminskningar, säger

miljöminister Lena Ek (C) till TT.

Hon har precis kommit hem från

världsbanksveckan i Washington och noterade på

mötena där hur viktig klimatfrågan blivit.

- Hela temat var hur allvarlig den här frågan är,

men också att enda vägen att ha stabil ekonomi

framöver är att åtgärda växthusgasutsläppen. Det

har skett en total omsvängning bara det senaste

året i stora organisationer som Världsbanken och

Internationella valutafonden, säger Lena Ek och

fortsätter:

- Just nu står vi vid ett vägskäl. Vi har fått oerhört

tydligt klart för oss att det här har människan

skapat, att effekterna är tidigare och värre än vad

vi trott och vi vet vad vi måste åtgärda.

Den här omsvängningen märker Lena Ek också

från den historiska bromsklossen USA och inom

finansvärlden, vilket hon kopplar till att värderingarna av

fossiltillgångar kommer att ändras.

- Det glädjande är att rapporten slår fast att det faktiskt

finns väldigt mycket som vi kan göra, säger Miljöpartiets

språkrör Åsa Romson till TT.

Hon pekar på energieffektivisering, smarta transporter

med tåg och kollektivtrafik, mer vegetariskt i skolorna

med mera.

- Den här rapporten har fått mer tyngd eftersom de

tidigare rapporterna också har varit tydliga med det stora

hotet. Då blir fokuset på lösningar mycket tydligare och

det är välkommet.

Samtidigt tycker hon det är skrämmande hur rapporten

visar att allt för lite händer i världen, även i Sverige.

- Vi fick senast i veckan i regeringens vårbudget och

infrastrukturplan klar indikation på att det inte finns

någon kursändring i sikte för klimatpolitiken.

Miljöminister Lena Ek (C) bemöter Åsa Romsons kritik

med två exempel:

- Det innehåller en historiskt hög järnvägssatsning med

en enorm klimatnytta samt medel till omstrukturering av

trafiksystem i Stockholm och Göteborg som handlar om

klimatanpassning.

Stockholm TT Tweet Dela

Det är fullt möjligt att avvärja klimathotet och dämpa

temperaturökningen på jorden. Och kostnaderna för att

genomföra utsläppsminskningen är överkomliga. Den

slutsatsen drar FN:s klimatpanel (IPCC) i sin senaste

delrapport.

© Metro
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FN:s klimatpanel optimistisk i tredje delrapporten
Sveriges Radio Ekot. Publicerat på webb 2014-04-13 11:04.

Lyssna: "Det ska kosta att släppa ut koldioxid" I

dag presenterar FN:s klimatpanel sin tredje

delrapport, det sker i Berlin, där forskare och

delegater från alla länder igår enades om

slutformuleringarna.

Nyligen kom klimatpanelens rapport om hur svåra

effekterna kan bli av klimatförändringar. Dagens

rapport handlar om hur klimatförändringarna kan

begränsas.

Om jordens medeltemperatur fortsätter stiga med

mer än två grader får det oöverskådliga följder,

det har klimatpanelen varnat för.

Det leder till exempel till torka, översvämningar

och svårigheter att odla mat och förstört fiske.

Men panelen är optimistisk om möjligheterna att

hejda den utvecklingen.

Bland annat genom att ersätta fossila drivmedel

med förnybar energi och genom att planera våra

städer och transporter och matproduktion, så att

det inte skadar klimatet.

Det finns många olika förslag på tekniska

åtgärder och ekonomiska styrmedel, men

klimatpanelen anger inte vilka alternativ som ska

användas, utan bollen går till de politiker och

andra beslutsfattare som får rapporten som

underlag.

Thomas Sterner är professor i miljöekonomi vid

Handelshögskolan i Göteborg, och en av

författarna till ett kapitel i rapporten:

Det är bra att det slås fast i den här rapporten

att det krävs ett internationellt samarbete. Det är

ju trots allt en av de punkter där det har gått

riktigt långsamt hittills. Sedan slås det också

fast att det behövs tydliga och lite kraftfullare

styrmedel så att det ska kosta att släppa ut

koldioxid, och att man behöver rimliga och bra

villkor för förnybar energi så att det kan fortsätta

att växa.
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Annika Digréus, miljöreporter

annika.digreus@sverigesradio.se
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Få skarpa förslag från klimatpanelen att vänta
SVT Nyheter. Publicerat på webb 2014-04-13 08:00.
Calle Elfström.

Trots varningar från klimatpanelen om

klimathotet, väntas få konkreta förslag om hur

klimatkrisen ska lösas när IPCC i dag presenterar

sin tredje delrapport i Berlin.

I den första delrapporten som presenterades i

Stockholm i september slog FN:s klimatpanel

IPCC fast att det inte råder någon tvekan om att

människans utsläpp påverkar klimatet och att

jorden är kanske på väg mot mer än 4 graders

uppvärmning det här seklet. I delrapport två som

lades fram i Japan nyligen visade IPCC att

klimatförändringarna redan är här och kommer

att bli ännu värre om inte utsläppen minskas.

I klimatpanelens tredje rapport som presenteras i

Berlin i dag ska lösningarna presenteras. Vilka

åtgärder behövs för att stoppa

klimatförändringarna? Risken är att många

kommer att bli besvikna. Få särskilt konkreta

förslag är att vänta enligt Thomas Sterner som är

professor i miljöekonomi på Handelshögskolan i

Göteborg, och en av huvudförfattarna till

rapporten.

- Det kommer inte att stå något om

koldioxidskatt. Inte heller något om hur högt

priset på kol behöver vara, även om jag har

kämpat för att få in det. Det är känsligt för

många länder, säger Thomas Sterner som under

veckan har varit med i Berlin och förhandlat om

hur de sammanfattande slutsatserna ska

formuleras.

Pris på kol

Sternrapporten 2006 föreslog ett pris på

koldioxid på 50 dollar per ton, vilket är en

tredjedel av den svenska koldioxidskatten enligt

Sterner. Men oenigheten inom forskningen om

vilket pris som krävs för att pressa ner utsläppen

är för stor för att panelen ska kunna enas.

Dessutom kan det variera från land till land. Men
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att det måste kosta att släppa ut kommer att stå

i rapportens slutsatser.

- Det är ett framsteg att vi nu har konsensus

kring att det krävs ett pris på kol, säger Thomas

Sterner.

I dag är jorden på väg mot en uppvärmning på

närmare 4 grader med dagens ökande

koldioxidutsläpp. Rapporten kommer enligt

Sterner att säga att det behövs tuffare styrmedel

för att minska utsläppen.'

- Vi kommer också att säga att det behövs större

satsningar på förnybara bränslen än på fossila

bränslen.

Stöd till olja bort?

Vad rapporten säger om kärnkraften betydelse för

att minska klimatförändringarna kan komma att

bli en het potatis. Detsamma gäller betydelsen

av kollagring, CCS, en teknik som inte alls infriat

de förhoppningar som fanns för några år sedan.

När det gäller den omstridda frågan om fossila

subventioner kommer klimatpanelen inte heller

komma med särskilt konkreta

rekommendationer. Formuleringarna i

slutsatserna handlar om att "det vore bra att

minska" enligt Thomas Sterner.

- Det är känsligt för många länder. Det är inte

säkert att de formuleringarna överlever.

Under veckan har det varit väldigt osäkert om

klimatpanelen ska kunna komma överens om texten i

den 25-sidiga sammanfattningen. Forskarna har till och

med slagit vad om man ska hinna till fredag eller om

man ska vara klar på söndag i tid till presskonferensen

på förmiddagen. Vissa forskare har till och med satsat

på att panelen inte alls kan enas om gemensamma

slutsatser.

Minsta gemensam nämnare

Medan ett avtal om att minska utsläppen förhandlas

mellan länder inom FN i UNFCCC, så lägger IPCC fram

ett vetenskapligt underlag till dessa förhandlingar. I

Berlin har forskare från många länder nu enats med

representanter från alla länders regeringar om en minsta

gemensam nämnare för vad som kan göras för att

minska utsläppen. Men olikheterna är stora och därför

blir det försiktigt formulerat säger Sterner. Forskarnas

uppgift har varit att visa på vilka styrmedel som faktiskt

fungerar.

Men är det inte egentligen en helt politisk fråga vilka

åtgärder man ska använda?

- Ja, så är det, avslutar Thomas Sterner.

© SVT Nyheter
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"Det svenska exemplet visar vägen för världen"
Dagens IPCC-rapport.
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2014-04-13.
Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, coordinating lead author chapter 15, IPCC AR5 WGIII. Sektion: Debatt.
Sida: 6.
Del: 1.

söndag 13 april 20146

•A5

Dagens IPCC-rapport.

”Det svenska exemplet  
visar vägen för världen”
Sverige har visat att det går. Vad vi gör för klimatet i Sverige är nästan bara  
betydelsefullt som exempel. Därför är det viktigt att vi berättar för resten av världen 
om Sveriges höga koldioxidskatt och Europas och Japans höga drivmedelsskatter, 
skriver Thomas Sterner, medförfattare till dagens IPCC-rapport. 

I dag offentliggörs tredje och sista delen av 
IPCCs senaste rapport. Det är fortfarande 
möjligt att undvika en omfattande klimat-
förändring men det brådskar att införa 
mycket kraftfulla styrmedel – ett exempel 
är den svenska koldioxidsskatten. 

Arbetsgrupp I, som samlades i fjol i Stock-
holm, slog fast att uppvärmningen sker och att 
den med allra högsta grad av säkerhet beror på 
mänsklig aktivitet. Att minska uppvärmingen 
kommer kräva en kraftig minskning i utsläppen 
av växthusgaser. 

Arbetsgrupp II presenterade nyligen sin 
rapport i Yokohama och visade att vi redan ser 
många effekter: Utbredningen av djur, växter 
och hela ekosystem förändras, skördar av vissa 
grödor minskar och vattenknapphet på grund 
av klimatförändringar börjar märkas på fler 
ställen och på samtliga kontinenter. 

Klimatmodeller visar att  vad vi än gör så kom-
mer vi att drabbas av ytterligare förändringar 
under 2020–40 – då vi ser effekterna av den 
uppvärmning som redan är oundviklig. Vad 
som händer därefter – om vi lyckas hålla oss 
nära 2 graders uppvärmning eller om vi går 
mot 3–4 eller fler grader – det beror på hur vi 
handlar nu. 

Om detta handlar delrapport III som 
diskuterar underliggande orsaker, möjliga 
åtgärder och styrmedel. Den visar tydligt att 
eftersom detta är ett globalt problem kommer 
det krävas global handling, något som faktiskt 
är en kontroversiell men viktig lärdom för 
klimatförhandlingarna. Vidare slår rapporten 
fast att det kommer krävas starkare styrmedel 
för att påverka våra konsumtionsvanor, våra 
teknologival, investeringar och andra faktorer 
som bestämmer utsläppen av klimatgaser. Alla 
alternativ kan behövas, exempelvis biobränsle-
eldade kraftverk med koldioxidsinfångning och 
lagring. Dessutom krävs det effektiva och starka 
styrmedel för att forska kring nya energikällor 
såsom förnybar energi, med låga utsläpp av 
klimatgaser. En skillnad mot den tidigare rap-
porten (AR4 från 2007) är att vi nu har haft fler 
politiska institutioner och klimatekonomiska 
styrmedel att analysera. 

Rapporten visar hur  antalet styrmedel växer 
över världen. Man skall dock inte vara för entu-
siastisk. Utsläppen ökar fortfarande och vad vi 
behöver är inte många styrmedel utan starka 
styrmedel som gör det dyrt för företag och indi-
vider att släppa ut växthusgaser – och som gör 
det lönsamt att utveckla alternativa teknologier 
som inte innebär utsläpp. 

Sverige har visat att det går. Vi har en koldi-
oxidsskatt på över tusen kronor per ton. De 
flesta jag talar med utomlands har svårt att tro 
att den kan vara så hög. Likadant är det med 
drivmedelsskatterna i hela Europa och i Japan. 
Den svenska skatten har bidragit till att utsläp-

pen minskat medan BNP växt. Men Sverige är 
mycket litet och vad vi gör är bara betydelse-
fullt som ett exempel – effekten beror helt på 
om vi lyckas berätta för världen vad vi gjort! 
Dessutom behöver vi försvara skatten, i fjol 
sänktes den för kraftvärme och då ökade genast 
kolanvändningen.

Jag har många gånger  varit frustrerad över att 
vi inte kunnat enas om att uttrycka oss tydligare 
kring vad som behövs, så låt mig säga det här: 

För att undvika klimatförändringar långt 
bortom 2 grader behövs långtgående interna-
tionellt samarbete. Det behövs ett rejält pris på 
koldioxidutsläpp och fördelaktiga villkor för 
förnybar energi. Utvecklingen när det gäller 
styrmedel och internationella avtal går alltför 
långsamt och om världens framtid endast 
berodde på denna utveckling skulle läget vara 
nattsvart. 

Vi har dock tur: utvecklingen för förnybar 
energi går oväntat fort, inte minst i värdlandet 
för denna konferens, Tyskland, men också 
i Spanien, Kina, Indien och även Texas. Det 
senare är nog så viktigt om man skall vinna litet 
entusiasm för klimatpolitik i exempelvis det 
republikanska partiet i USA. Kan den förny-
bara energin utvecklas och bli än billigare, kan 
motståndet mot en kraftfullare klimatpolitik 
övervinnas. Som ett första steg måste subven-
tioner till fossil energi tas bort, annars får inte 
förnybar energi en ärlig chans!

Många klagar på den  långsamma IPCC-proces-
sen, men jag tycker trots allt att det är en ganska 
fin process. Det finns inget annat område där 
man anstränger sig att sammanfatta hela forsk-
ningen inom ett område för att sedan ha ett 
omfattande remissförfarande och en hel vecka 
där alla världens regeringar försöker kontrol-
lera att de förstår varje ord i sammanfattningen. 
Detta är unikt och visar på vilket allvar världs-
samfundet tar klimatfrågan. 

Ibland tillkommer misstro mellan parter som 
till vardags har handelskonflikter, gamla oför-
rätter eller rent av krig. Man hör kommentarer 
eller förslag som kan bottna i nationella intres-
sen och jag avstår för den goda sakens skull från 
att återberätta en del roliga exempel. 

Ett illustrativt exempel (som vi ägnade nästan 
en dag åt) var om tillväxten i utsläpp berodde 
på ekonomisk aktivitet eller tillväxt. Utveck-
lingsländerna stödde generellt ordet ”aktivitet” 
(vilket pekar på att rika länder har ansvaret), 
medan de rika länderna föredrog ordet ”till-
växt” (vilket ju snarare pekar ut snabbväxande 
utvecklingsländer som ”problemet”). 

Flera avsnitt om internationellt samarbete 
ströks ur sammanfattningen och ett antal bra 
diagram – därför att de byggde på en uppdel-
ning mellan låg-, medel- och höginkomstländer. 
Flera mäktiga länder kan, av politiska skäl, inte 
tolerera att man har någon annan uppdelning 

än ”utvecklingsländer”. Klockan 6 på natten 
mellan fredag och lördag var sammanbrottet 
nära men klockan 8 på morgonen godkändes 
dokumentet.

Vi författare får ständigt  frågan vad som är 
nytt i IPCC-rapporten. Bortsett från aktuell 
statistik är det relativt få idéer som är nya. Det 
är inte meningen. Syftet är att syntetisera kun-
skapen och informera beslutsfattare. IPCC blir 
därmed en djupt konservativ organisation. 
Forskare är normalt försiktiga. 

Refereegranskning innebär ytterligare en 
nivå av prövning (det är många som vittnat om 
hur svårt det är för nya idéer att bli publice-
rade). Vi inom IPCC lägger på ytterligare en 
mantel av försiktighet genom att försöka väga 
samman all publicerad forskning. Arbets-
grupp III:s rapport på 1 600 sidor är författad 
gemensamt av bortåt 500 författare som 
övervakats av cirka 40 vetenskapliga redaktö-
rer. Vi citerar 10 000 vetenskapliga referenser 
och har fått och skriftligen besvarat 38 315 
kommentarer från 879 expertgranskare från 
ett sjuttiotal länder. 

Efter det har vi suttit i Berlin i en vecka och 
gått igenom sammanfattningen rad för rad, 
ord för ord. Det har kärvat ibland och en del 
bra text har tagits bort för att den uppfattats 
som kontroversiell av några länder. Det är 
synd men påverkar bara sammanfattningen 
och i gengäld ger det en viss styrka: har en 
mening klarat sig genom den granskningen 
kan man vara säker på att det stämmer – och 
troligen är ett ”understatement”. 

Det finns förslag  om att revidera och kanske 
förenkla IPCC-processen. Det vore angeläget 
med ett närmare samarbete mellan arbets-
grupperna. Arbetsgrupp II studerar effekter 
– och den informationen behöver vi för att 
beräkna kostnaderna som klimatförändring-
arna kommer medföra, vilket i sin tur hjälper 
oss förstå hur tuffa styrmedlen bör vara: hur 
mycket vi måste begränsa utsläppen – och 
hur snabbt vi bör bygga ut den förnybara 
energi som förhoppningsvis ger oss en hållbar 
tillväxt. 

Utvecklingen av förnybar en-
ergi går oväntat fort, inte minst i 
värdlandet för IPCC-konferensen, 
Tyskland.  Kan den förnybara ener-
gin utvecklas och bli ännu billigare, 
kan motståndet mot en kraftful-
lare klimatpolitik övervinnas.
 Foto: Jens Meyer

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid 
Göteborgs universitet, coordinating lead author 
chapter 15, IPCC AR5 WGIII
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Dagens IPCC-rapport
 ○dagens rapport kommer från 

ipCC:s Working group iii och 
är den sista av de tre delarna 
i  ipCC:s senaste rapport (Fifth 
assessment report). 

 ○den presenteras i dag i Berlin. 
Flera tusen personer har varit 
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ta fram den. 
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för de internationella UnFCCC-
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the parties, COp20 i december 
i lima och framför allt COp21 
i  Paris 2015.
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Sverige har visat att det går. Vad vi gör för

klimatet i Sverige är nästan bara betydelsefullt

som exempel. Därför är det viktigt att vi berättar

för resten av världen om Sveriges höga

koldioxidskatt och Europas och Japans höga

drivmedelsskatter, skriver Thomas Sterner,

medförfattare till dagens

...IPCC-rapport. Idag offentliggörs tredje och sista

delen av IPCCs senaste rapport. Det är

fortfarande möjligt att undvika en omfattande

klimatförändring men det brådskar att införa

mycket kraftfulla styrmedel - ett exempel är den

svenska koldioxidsskatten. Arbetsgrupp I, som

samlades i fjol i Stockholm, slog fast att

uppvärmningen sker och att den med allra högsta

grad av säkerhet beror på mänsklig aktivitet. Att

minska uppvärmingen kommer kräva en kraftig

minskning i utsläppen av växthusgaser.

Arbetsgrupp II presenterade nyligen sin rapport i

Yokohama och visade att vi redan ser många

effekter: Utbredningen av djur, växter och hela

ekosystem förändras, skördar av vissa grödor

minskar och vattenknapphet på grund av

klimatförändringar börjar märkas på fler ställen

och på samtliga kontinenter.

Klimatmodeller visar att vad vi än gör så kommer

vi att drabbas av ytterligare förändringar under

2020-40 - då vi ser effekterna av den

uppvärmning som redan är oundviklig. Vad som

händer därefter - om vi lyckas hålla oss nära 2

graders uppvärmning eller om vi går mot 3-4 eller

fler grader - det beror på hur vi handlar nu.

Om detta handlar delrapport III som diskuterar

underliggande orsaker, möjliga åtgärder och

styrmedel. Den visar tydligt att eftersom detta är

ett globalt problem kommer det krävas global

handling, något som faktiskt är en kontroversiell

men viktig lärdom för klimatförhandlingarna. Vidare slår

rapporten fast att det kommer krävas starkare styrmedel

för att påverka våra konsumtionsvanor, våra

teknologival, investeringar och andra faktorer som

bestämmer utsläppen av klimatgaser. Alla alternativ kan

behövas, exempelvis biobränsleeldade kraftverk med

koldioxidsinfångning och lagring. Dessutom krävs det

effektiva och starka styrmedel för att forska kring nya

energikällor såsom förnybar energi, med låga utsläpp av

klimatgaser. En skillnad mot den tidigare rapporten (AR4

från 2007) är att vi nu har haft fler politiska institutioner

och klimatekonomiska styrmedel att analysera.

Rapporten visar hur antalet styrmedel växer över världen.

Man skall dock inte vara för entusiastisk. Utsläppen

ökar fortfarande och vad vi behöver är inte många

styrmedel utan starka styrmedel som gör det dyrt för
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företag och individer att släppa ut växthusgaser -

och som gör det lönsamt att utveckla alternativa

teknologier som inte innebär utsläpp.

Sverige har visat att det går. Vi har en

koldioxidsskatt på över tusen kronor per ton. De

flesta jag talar med utomlands har svårt att tro

att den kan vara så hög. Likadant är det med

drivmedelsskatterna i hela Europa och i Japan.

Den svenska skatten har bidragit till att

utsläppen minskat medan BNP växt. Men Sverige

är mycket litet och vad vi gör är bara

betydelsefullt som ett exempel - effekten beror

helt på om vi lyckas berätta för världen vad vi

gjort! Dessutom behöver vi försvara skatten, i fjol

sänktes den för kraftvärme och då ökade genast

kolanvändningen.

Jag har många gånger varit frustrerad över att vi

inte kunnat enas om att uttrycka oss tydligare

kring vad som behövs, så låt mig säga det här:

För att undvika klimatförändringar långt bortom 2

grader behövs långtgående internationellt

samarbete. Det behövs ett rejält pris på

koldioxidutsläpp och fördelaktiga villkor för

förnybar energi. Utvecklingen när det gäller

styrmedel och internationella avtal går alltför

långsamt och om världens framtid endast

berodde på denna utveckling skulle läget vara

nattsvart.

Vi har dock tur: utvecklingen för förnybar energi

går oväntat fort, inte minst i värdlandet för denna

konferens, Tyskland, men också i Spanien, Kina,

Indien och även Texas. Det senare är nog så

viktigt om man skall vinna litet entusiasm för

klimatpolitik i exempelvis det republikanska

partiet i USA. Kan den förnybara energin

utvecklas och bli än billigare, kan motståndet

mot en kraftfullare klimatpolitik övervinnas. Som

ett första steg måste subventioner till fossil

energi tas bort, annars får inte förnybar energi en

ärlig chans!

Många klagar på den långsamma IPCC-proces-

sen, men jag tycker trots allt att det är en ganska

fin process. Det finns inget annat område där

man anstränger sig att sammanfatta hela

forskningen inom ett område för att sedan ha ett

omfattande remissförfarande och en hel vecka där alla

världens regeringar försöker kontrollera att de förstår

varje ord i sammanfattningen. Detta är unikt och visar på

vilket allvar världssamfundet tar klimatfrågan.

Ibland tillkommer misstro mellan parter som till vardags

har handelskonflikter, gamla oförrätter eller rent av krig.

Man hör kommentarer eller förslag som kan bottna i

nationella intressen och jag avstår för den goda sakens

skull från att återberätta en del roliga exempel.

Ett illustrativt exempel (som vi ägnade nästan en dag åt)

var om tillväxten i utsläpp berodde på ekonomisk

aktivitet eller tillväxt. Utvecklingsländerna stödde

generellt ordet "aktivitet" (vilket pekar på att rika länder

har ansvaret), medan de rika länderna föredrog ordet

"tillväxt" (vilket ju snarare pekar ut snabbväxande

utvecklingsländer som "problemet").

Flera avsnitt om internationellt samarbete ströks ur

sammanfattningen och ett antal bra diagram - därför att

de byggde på en uppdelning mellan låg-, medel- och

höginkomstländer. Flera mäktiga länder kan, av politiska

skäl, inte tolerera att man har någon annan uppdelning

än "utvecklingsländer". Klockan 6 på natten mellan

fredag och lördag var sammanbrottet nära men klockan

8 på morgonen godkändes dokumentet.

Vi författare får ständigt frågan vad som är nytt i IPCC-

rapporten. Bortsett från aktuell statistik är det relativt få

idéer som är nya. Det är inte meningen. Syftet är att

syntetisera kunskapen och informera beslutsfattare.

IPCC blir därmed en djupt konservativ organisation.

Forskare är normalt försiktiga.

Refereegranskning innebär ytterligare en nivå av

prövning (det är många som vittnat om hur svårt det är

för nya idéer att bli publicerade). Vi inom IPCC lägger på

ytterligare en mantel av försiktighet genom att försöka

väga samman all publicerad forskning. Arbetsgrupp III:s

rapport på 1 600 sidor är författad gemensamt av bortåt

500 författare som övervakats av cirka 40 vetenskapliga

redaktörer. Vi citerar 10 000 vetenskapliga referenser

och har fått och skriftligen besvarat 38 315

kommentarer från 879 expertgranskare från ett sjuttiotal

länder.

Efter det har vi suttit i Berlin i en vecka och gått igenom

sammanfattningen rad för rad, ord för ord. Det har kärvat
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ibland och en del bra text har tagits bort för att

den uppfattats som kontroversiell av några

länder. Det är synd men påverkar bara

sammanfattningen och i gengäld ger det en viss

styrka: har en mening klarat sig genom den

granskningen kan man vara säker på att det

stämmer - och troligen är ett "understatement".

Det finns förslag om att revidera och kanske

förenkla IPCC-processen. Det vore angeläget med

ett närmare samarbete mellan arbetsgrupperna.

Arbetsgrupp II studerar effekter - och den

informationen behöver vi för att beräkna

kostnaderna som klimatförändringarna kommer

medföra, vilket i sin tur hjälper oss förstå hur

tuffa styrmedlen bör vara: hur mycket vi måste

begränsa utsläppen - och hur snabbt vi bör bygga

ut den förnybara energi som förhoppningsvis ger

oss en hållbar tillväxt.

Bakgrund

Dagens IPCC-rapport

 Dagens rapport kommer från IPCC:s Working Group III

och är den sista av de tre delarna i IPCC:s senaste

rapport (Fifth Assessment Report).

 Den presenteras i dag i Berlin. Flera tusen personer har

varit engagerade under fyra år för att ta fram den.

 Den skall utgöra underlag för de internationella

UNFCCC-förhandlingarna, Conference of the Parties,

COP20 i december i Lima och framför allt COP21 i Paris

2015.

Bildtext: Utvecklingen av förnybar energi går oväntat fort,

inte minst i värdlandet för IPCC-konferensen, Tyskland.

Kan den förnybara energin utvecklas och bli ännu

billigare, kan motståndet mot en kraftfullare klimatpolitik

övervinnas.

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.
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Varning för alltför snabba slutsatser
○○Förskolevärlden och ett helt samhälle skakas av 

vad som verkar vara ännu en pedofilskandal. Men 
det är just i dessa lägen som det gäller att hålla 
huvudet kallt. Ledare 4

”sverige visar vägen”
○○det är viktigt att vi berättar för resten av värl-

den om sveriges höga koldioxidskatt och Europas 
och Japans höga drivmedelsskatter, skriver 
Thomas sterner, medförfattare till dagens ipCC-
rapport. Debatt 6

Namnet avgör om du får jobbet
○○En ny rapport från diskrimineringsombuds-

mannen visar att ditt namn spelar roll när du 
söker jobb. nu inleds ett nytt projekt för att före-
bygga diskriminering i samband med rekrytering. 
Jobb • Ekonomi 32–33

”Bara vetenskapen  
kan rädda oss”

○○den vetenskaplige super-
stjärnan Craig Venter tycker 
att rädslan för genmodifierad 
mat är överdriven, och att vi är 
beroende av vetenskapen för 
vår överlevnad.  
Vetenskap 22–23

stumfilmsdvärgen 
som blev storstjärna 

○○Mickey rooney var 
huvudet kortare än alla 
andra, men fick den längsta 
karriären i Hollywood. dn:s 
Ove säverman minns en 
skådespelare med okuvlig 
energi. Familj • Kultur 43

Allan Svensson som Göran Lindberg. 

Kaptenens sexbrott 
vidriga att skildra
Med ”Fallet Kapten Klänning” bidrar Uppsala 
stadsteater till trenden att göra ”löpsedelstea-
ter”, pjäser om brännande aktuella ämnen. I 
sin recension menar Maina Arvas att sexbrotten 
som skildras är så motbjudande att skådespelar-
na får svårt att gestalta dem. Kultur 32

Efter dödsmisshandeln: Bollstanäs saknar ”Myggan”
På ett bord i kafeterian på Bollstanäs IP står ett inramat foto på Stefan ”Myggan” Isaksson.   Foto: lotta Härdelin
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”Ju längre mördandet i Syrien  
pågår, desto svårare tycks  
det vara att göra något åt  
det.”
Peter Wolodarski • Söndagskrönikan 5

Stefan ”Myggan” Isaksson var fotbollspappan som misshandlades 
till döds i Helsingborg för två veckor sedan. I fotbollsklubben Boll-
stanäs SK var han en omtyckt tränare. I går spelade a-laget sin första 

match i elitettan och i laguppställningen fanns fem tjejer födda 1997, 
det flicklag som Stefan Isaksson en gång tränade. Nu startar klubben 
en fond i hans namn. Sport • Nyheter 44–45

 Det är viktigt att vi berättar för resten av världen

om Sveriges höga koldioxidskatt och Europas och

Japans höga drivmedelsskatter, skriver Thomas

Sterner, medförfattare till dagens IPCC-rapport.

Debatt 6
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Det svenska exemplet visar vägen för resten av världen
Dagens Nyheter. Publicerat på webb 2014-04-13 01:55.

Sverige har visat att det går. Vad vi gör för

klimatet i Sverige är nästan bara betydelsefullt

som exempel.

Därför är det viktigt att vi berättar för resten av

världen om Sveriges höga koldioxidskatt och

Europas och Japans höga drivmedelsskatter,

skriver Thomas Sterner, medförfattare till dagens

IPCC-rapport.

Sverige har visat att det går. Vad vi gör för

klimatet i Sverige är nästan bara betydelsefullt

som exempel. Därför är det viktigt att vi berättar

för resten av världen om Sveriges höga

koldioxidskatt och Europas och Japans höga

drivmedelsskatter, skriver Thomas Sterner,

medförfattare till dagens IPCC-rapport.

I dag offentliggörs tredje och sista delen av

IPCCs senaste rapport. Det är fortfarande möjligt

att undvika en omfattande klimatförändring men

det brådskar att införa mycket kraftfulla

styrmedel - ett exempel är den svenska

koldioxidsskatten.

Arbetsgrupp I, som samlades i fjol i Stockholm,

slog fast att uppvärmningen sker och att den

med allra högsta grad av säkerhet beror på

mänsklig aktivitet. Att minska uppvärmingen

kommer kräva en kraftig minskning i utsläppen av

växthusgaser.

Arbetsgrupp II presenterade nyligen sin rapport i

Yokohama och visade att vi redan ser många

effekter: Utbredningen av djur, växter och hela

ekosystem förändras, skördar av vissa grödor

minskar och vattenknapphet på grund av

klimatförändringar börjar märkas på fler ställen

och på samtliga kontinenter.

Klimatmodeller visar att vad vi än gör så kommer

vi att drabbas av ytterligare förändringar under

2020-40 - då vi ser effekterna av den

uppvärmning som redan är oundviklig. Vad som

händer därefter - om vi lyckas hålla oss nära 2

graders uppvärmning eller om vi går mot 3-4 eller

fler grader - det beror på hur vi handlar nu.
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Om detta handlar delrapport III som diskuterar

underliggande orsaker, möjliga åtgärder och

styrmedel. Den visar tydligt att eftersom detta är

ett globalt problem kommer det krävas global

handling, något som faktiskt är en kontroversiell

men viktig lärdom för klimatförhandlingarna.

Vidare slår rapporten fast att det kommer krävas

starkare styrmedel för att påverka våra

konsumtionsvanor, våra teknologival,

investeringar och andra faktorer som bestämmer

utsläppen av klimatgaser. Alla alternativ kan

behövas, exempelvis biobränsleeldade kraftverk

med koldioxidsinfångning och lagring. Dessutom

krävs det effektiva och starka styrmedel för att

forska kring nya energikällor såsom förnybar

energi, med låga utsläpp av klimatgaser. En

skillnad mot den tidigare rapporten (AR4 från

2007) är att vi nu har haft fler politiska

institutioner och klimatekonomiska styrmedel att

analysera.

Rapporten visar hur antalet styrmedel växer över

världen. Man skall dock inte vara för

entusiastisk. Utsläppen ökar fortfarande och vad

vi behöver är inte många styrmedel utan starka

styrmedel som gör det dyrt för företag och

individer att släppa ut växthusgaser - och som

gör det lönsamt att utveckla alternativa

teknologier som inte innebär utsläpp.

Sverige har visat att det går. Vi har en

koldioxidsskatt på över tusen kronor per ton. De

flesta jag talar med utomlands har svårt att tro

att den kan vara så hög. Likadant är det med

drivmedelsskatterna i hela Europa och i Japan.

Den svenska skatten har bidragit till att

utsläppen minskat medan BNP växt. Men Sverige

är mycket litet och vad vi gör är bara

betydelsefullt som ett exempel - effekten beror

helt på om vi lyckas berätta för världen vad vi

gjort! Dessutom behöver vi försvara skatten, i fjol

sänktes den för kraftvärme och då ökade genast

kolanvändningen.

Jag har många gånger varit frustrerad över att vi

inte kunnat enas om att uttrycka oss tydligare

kring vad som behövs, så låt mig säga det här:

För att undvika klimatförändringar långt bortom 2 grader

behövs långtgående internationellt samarbete. Det

behövs ett rejält pris på koldioxidutsläpp och

fördelaktiga villkor för förnybar energi. Utvecklingen när

det gäller styrmedel och internationella avtal går alltför

långsamt och om världens framtid endast berodde på

denna utveckling skulle läget vara nattsvart.

Vi har dock tur: utvecklingen för förnybar energi går

oväntat fort, inte minst i värdlandet för denna konferens,

Tyskland, men också i Spanien, Kina, Indien och även

Texas. Det senare är nog så viktigt om man skall vinna

litet entusiasm för klimatpolitik i exempelvis det

republikanska partiet i USA. Kan den förnybara energin

utvecklas och bli än billigare, kan motståndet mot en

kraftfullare klimatpolitik övervinnas. Som ett första steg

måste subventioner till fossil energi tas bort, annars får

inte förnybar energi en ärlig chans!

Många klagar på den långsamma IPCC-processen, men

jag tycker trots allt att det är en ganska fin process. Det

finns inget annat område där man anstränger sig att

sammanfatta hela forskningen inom ett område för att

sedan ha ett omfattande remissförfarande och en hel

vecka där alla världens regeringar försöker kontrollera

att de förstår varje ord i sammanfattningen. Detta är

unikt och visar på vilket allvar världssamfundet tar

klimatfrågan.

Ibland tillkommer misstro mellan parter som till vardags

har handelskonflikter, gamla oförrätter eller rent av krig.

Man hör kommentarer eller förslag som kan bottna i

nationella intressen och jag avstår för den goda sakens

skull från att återberätta en del roliga exempel.

Ett illustrativt exempel (som vi ägnade nästan en dag åt)

var om tillväxten i utsläpp berodde på ekonomisk

aktivitet eller tillväxt. Utvecklingsländerna stödde

generellt ordet aktivitet (vilket pekar på att rika länder

har ansvaret), medan de rika länderna föredrog ordet

tillväxt (vilket ju snarare pekar ut snabbväxande

utvecklingsländer som problemet).

Flera avsnitt om internationellt samarbete ströks ur

sammanfattningen och ett antal bra diagram - därför att

de byggde på en uppdelning mellan låg-, medel- och

höginkomstländer. Flera mäktiga länder kan, av politiska

skäl, inte tolerera att man har någon annan uppdelning

än utvecklingsländer. Klockan 6 på natten mellan fredag
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och lördag var sammanbrottet nära men klockan

8 på morgonen godkändes dokumentet.

Vi författare får ständigt frågan vad som är nytt i

IPCC-rapporten. Bortsett från aktuell statistik är

det relativt få idéer som är nya. Det är inte

meningen. Syftet är att syntetisera kunskapen

och informera beslutsfattare. IPCC blir därmed en

djupt konservativ organisation. Forskare är

normalt försiktiga.

Refereegranskning innebär ytterligare en nivå av

prövning (det är många som vittnat om hur svårt

det är för nya idéer att bli publicerade). Vi inom

IPCC lägger på ytterligare en mantel av

försiktighet genom att försöka väga samman all

publicerad forskning. Arbetsgrupp III:s rapport på

1.600 sidor är författad gemensamt av bortåt

500 författare som övervakats av cirka 40

vetenskapliga redaktörer. Vi citerar 10.000

vetenskapliga referenser och har fått och

skriftligen besvarat 38.315 kommentarer från

879 expertgranskare från ett sjuttiotal länder.

Efter det har vi suttit i Berlin i en vecka och gått

igenom sammanfattningen rad för rad, ord för

ord. Det har kärvat ibland och en del bra text har

tagits bort för att den uppfattats som

kontroversiell av några länder. Det är synd men påverkar

bara sammanfattningen och i gengäld ger det en viss

styrka: har en mening klarat sig genom den

granskningen kan man vara säker på att det stämmer -

och troligen är ett understatement.

Det finns förslag om att revidera och kanske förenkla

IPCC-processen. Det vore angeläget med ett närmare

samarbete mellan arbetsgrupperna. Arbetsgrupp II

studerar effekter - och den informationen behöver vi för

att beräkna kostnaderna som klimatförändringarna

kommer medföra, vilket i sin tur hjälper oss förstå hur

tuffa styrmedlen bör vara: hur mycket vi måste begränsa

utsläppen - och hur snabbt vi bör bygga ut den förnybara

energi som förhoppningsvis ger oss en hållbar tillväxt.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet, coordinating lead author chapter 15, IPCC

AR5 WGIII

© Dagens Nyheter
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Nya klimatrapporten godkänd
SVT Nyheter. Publicerat på webb 2014-04-12 15:43. (Uppdaterad 2014-04-12 13:34)

Den senaste delrapporten från FN:s klimatpanel

(IPCC) godkändes på lördagen av de närvarande

ländernas regeringsrepresentanter, när panelen

avslutade sitt pågående möte i Berlin i Tyskland.

(Uppdaterad: 2014-04-12 13:34)

Rapporten, eller den 30-sidiga

sammanfattningen, som tar upp vad som krävs

för att temperaturökningen på jorden inte ska

överstiga två grader Celsius, offentliggörs vid en

presskonferens på söndag. Det är den tredje av

totalt fyra delrapporter som ingår i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna.

Detta måste göras

Tidigare utvärderingar har lagts fram 1990,

1996, 2001 och 2007. Delrapporten tar upp vad

som kan göras för att förhindra allvarliga effekter

av förändringarna. Forskarna måste alltså

precisera vilka åtgärder som krävs för att nå

tvågradersmålet, det vill säga hur man ska kunna

förhindra att den kommande temperaturökningen

stiger över två grader Celsius.

Nödvändigt för den ekonomiska tillväxten

Samtidigt i Washington pågår ett möte med

Internationella valutafondens (IMF) och

Världbanken där man uttryckte sina farhågor för

jordens klimat. Världens länder måste sätta ett

pris på att släppa ut koldioxid - annars kan det bli

för sent att undvika förödande konsekvenser för

klimatet. Den uppmaningen ger cheferna för IMF

och Världsbanken.

-Vi vet att klimatförändringar kommer att hota

den ekonomiska tillväxten, särskilt i de fattigaste

länderna, men överallt annars också, säger

Världsbankschefen Jim Yong Kim.

Koldioxidutsläpp ska kosta

- Egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett

rejält pris på koldioxiden, plus satsningar på

förnyelsebar energi, säger Thomas Sterner,
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professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och panelens huvudförfattare till

kapitlet om styrmedel.

- Det är väl kanske det mest kontroversiella

kapitlet, tillägger han.

Han påpekar att Sverige, med en koldioxidskatt

på 150 dollar per ton koldioxid, redan har gått

mycket långt när det gäller att sätta pris på

utsläppen.

-Så mycket kanske inte behövs i världen i stort. I

USA diskuterar man att sätta ett pris på 37 dollar.

Kanske 50 till 100 dollar per ton skulle räcka. Problemet

är att det finns ganska många som tycker att detta är för

mycket, säger professor Sterner.
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– varje steg du tar gör nytta. 
Det säger miljösamordnare 
Ann olsson och tillägger att det 
viktiga är ett långsiktigt ändrat 
beteende.

klimat. Växthusgaser, global 
uppvärmning, hastigt smäl
tande isar, arter som dör ut. 
Hotet mot vårt klimat är stän
digt överhängande och ökan
de och diskussionerna förs 
ofta på en nivå som kan kän
nas alltför hög. Det kan vara 
lätt att känna att det inte spe
lar någon roll vad just jag gör i 
min vardag för att ”rädda pla
neten”.

– Javisst, att byta ut till led
lampor är bra för din ekono
mi men det spelar ingen som 
helst roll i den globala upp
värmningen. Att du föränd
rar ditt beteende, det är det 
viktiga. Då får man med tan
ken i bakhuvudet. Om du till 
exempel byter ut till solceller 
för att värma huset, då kan
ske du börjar tänka på vad du 
gör i övrigt. Vi blir medvet
na om vad vi gör, säger miljö
samordnare Ann Olsson, 
Vänersborgs kommun.

Men det är viktigt med stimu
lans, konstaterar hon vidare. 
Till exempel kommer ett fem 
gånger högre bensinpris att 
skynda på utvecklingen med 
bilar som inte drivs av fossila 
bränslen.

– För, och detta är jätte
viktigt, det faller inte helt på 
individen. Staten, kommu
nen, myndigheter, individen, 
alla måste ta sitt ansvar. Ofta 
i debatten faller det på oss, 
men vi kan bara göra vår del. 
Alla måste göra sin hemläxa.

För egen del säger Ann Ols
son att hon försöker ta fe
ra steg. Hon berättar att hon 
har bytt till biogasbil och att 
det nu känns som ”lite av ett 
misslyckande” när hon ett par 
gånger om året måste tanka 
bensin. 

– Det var en övertygelse

fråga och har förändrat mitt 
sätt att tänka.

Den stora frågan för FN:s 
klimat panel nu är hur värl
den ska nå målet att hålla 
den kommande temperatur
ökningen under två grader 
Celsius.

– Det är enkelt. Det hand
lar om att vi måste bli av med 
det fossila bränslet. Vi är mitt 
i det och det går inte att skju
ta fram det. Har vi inte börjat 
än måste vi börja nu.

Klimatförändringen märks 
i det stora perspektivet i  blöta 
vintrar och torrare somrar.

– För oss lokalt, vi som är så 
beroende av Vänern, märks 
det på att det inte är samma 
vårfod nu. Om det blir min
dre snö blir det inte samma 
vårfod och inte samma rytm 
i årstiderna. Hur det påverkar, 
till exempel i jordbruket, vet 
vi inte än.

De lokala myndigheterna kan, 
som exempelvis kommu
nerna i Fyrbodal, arbeta mot 
målet fossilfri fordonsfotta 
2030. Ett exempel är Infra
green, där Fyrbodal, med 
kunskap på biogasområ
det, samarbetar med Norges 
expertis på elfordon.

– Ett annat område är kol
lektivtrafken, där vi har fått 
dubbelspåret som betyder 
mycket. Fler pendlar, men de 
som pendlar reser bättre.

Wiveca StröM
wiveca.strom@ttela.se
0521-57 59 10

Hotet mot vårt klimat

”Vi kan alla ta ett förs
Miljösamordnaren betonar att det är viktigt med en långsiktig beteendeförändring

klimathot. Efter att ha konstaterat att människan så gott som säkert ligger bakom den globala uppvärmningen fyttar nu FN:s klimatpanel fokus 
har sammanträtt i Berlin under veckan för att lista åtgärder för hur världen ska kunna minska utsläppen av växthusgaser. Bilden är tagen när

imorgon presenterar FN:s 
vetenskapliga klimatpanel, 
iPcc, en ny delrapport om 
klimathotet.

klimat. I höstas presenterades 
den rent vetenskapliga grun
den för klimatförändringarna, 
och för ett par veckor sedan 
lade en annan forskargrupp 
fram de senaste rönen om 
 vilka efekter förändringarna 
får på människor och natur.

FN-pane
När man i klimatfrågan 
pratar om växthuseffekten 
menar man egentligen en 
förstärkt växthuseffekt.

klimat. I atmosfären fnns en 
naturlig växthusefekt som 
gör klimatet så behagligt att 
växter, djur och människor 
kan överleva på jorden. Utan 
den naturliga växthusefek
ten hade det varit 35 grader 
kallare vid jordytan än vad 

det är idag, enligt nätsidan 
Miljöportalen som drivs av 
Chalmers och Göteborgs uni
versitet.

De skriver vidare att de pro
blem som orsakas av ett för
ändrat klimat beror på att 
utsläpp av olika gaser bidrar 
till den förstärkta växthus
efekten. De så kallade växt
husgaserna släpper igenom 
solens kortvågiga strålning, 

men absorberar delar av jor
dens värmestrålning.  Högre 
halter av gaserna medför där
för ett högre klimat vid jord
ytan.

De vanligaste växthus
gaserna är vattenånga och 
koldioxid som båda finns 
naturligt i jordens atmosfär. 

Den främsta orsaken till 
högre halter av växthusgaser 
är utsläpp av koldioxid. Bak
om utsläppen ligger förbrän

ning av fossila bränslen som 
olja, kol och naturgas. Även 
avskogning medför ökade 
koldioxidhalter i atmosfären.

I Sverige utgör koldiox
id merparten, eller ungefär 
80 procent, av växthusgas
utsläppen, enligt Miljö
portalen.

Wiveca StröM
wiveca.strom@ttela.se
0521-57 59 10

Så fungerar växthusefekten

 ’’ För, och detta 
är jätteviktigt, 

det faller inte helt på 
individen.
Ann Olsson, miljösamordnare

 ’’ Fler  pendlar, 
men de som 

pendlar reser  bättre.
Ann Olsson, miljösamordnare
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sta steg”
ändring

fokus till frågan om vad som måste göras åt problemet. Klimatpanelen 
nära staden Grevenbroich i västra Tyskland. Bild: Martin Meissner

1 Sänk inomhustemperatu-
ren en grad och minska däri-
genom uppvärmningskostna-
den med cirka fem procent. 

2 Installera snålspolande 
duschmunstycke för att mins-
ka vattenåtgången.

3 Lämna inte apparater som 
tv och dator i standbyläge, 
då de drar onödig el. Använd 
grenuttag med strömbrytare 
som du stänger av när appa-
raterna inte används. 

4 Använd vattenkokare för 
att värma vatten eftersom 
den drar upp till tre gånger 
mindre el än en spisplatta. 
Läck på locket på kastrullen 
för att minska elförbruk-
ningen.

5 När du köper nya produkter, 
till exempel frysbox, bör du 
alltid välja bra energimärk-
ning. Helst A eller A+, men 
absolut lägst D.

6 Använd lågenergi- och led-
lampor, dessa är fem gånger 
effektivare än glödlampor. 
De håller också 8-25 gånger 
längre.

7 Diska och tvätta bara med 
fyllda maskiner. Om du också 
har en låg vattentemperatur 
sänks elanvändningen. Stäng 
av diskmaskinens torkfunk-
tion om det är möjligt.

8 Om golvvärme installeras 
i äldre hus kan uppvärm-
ningskostnaden öka. Minst 30 
centimeter isolering krävs om 
golvvärme installeras i golv 
mot mark eller i källaren.

9 ”Solpanel är det som folk 
frågar efter mest nu. Första 
juli i år kommer möjligheten 
till skatteavdrag med 60 öre/
kWh”, säger Roger Fredriks-
son.

10 Om det är möjligt att till-
läggsisolera vinden är detta 
en av de mest lönsamma 
åtgärderna för att spara 
energi. 

Källa: Energirådgivare Roger Fredriksson, 
Energi råd Väst 

■■ Så  bidrar du

el om klimathotet
I den nya delrapporten, som 

läggs fram i Berlin i Tyskland, 
ska forskarna presentera vad 
som krävs av olika åtgärder för 
att världen ska kunna nå målet 
att hålla den kommande tem-
peraturökningen under två 
grader Celsius. 

–  Egentligen är det gan-
ska enkelt. Det krävs ett rejält 
pris på koldioxiden, plus sats-
ningar på förnyelsebar energi, 
säger Thomas Sterner, profes-

sor i miljöekonomi vid Göte-
borgs universitet och panelens 
huvudförfattare till kapitlet om 
styrmedel.

– Det är väl kanske det mest 
kontroversiella kapitlet, tilläg-
ger han.

Han påpekar att Sverige, med 
en koldioxidskatt på 150 dollar 
per ton koldioxid, redan har 
gått mycket långt när det gäl-
ler att sätta pris på utsläppen.

Rapporten som läggs fram 

imorgon är den tredje av totalt 
fyra delrapporter som ingår i 
den senaste utvärderingen av 
klimatförändringarna. Tidiga-
re utvärderingar har lagts fram 
1990, 1996, 2001 och 2007.
TT

 ’’ Egentligen 
är det ganska 

enkelt.
Thomas Sterner, miljöekonom

Barn och ungdoms
nämnden i Vänersborg har 
fått en utökad ram på 14 
miljoner kronor inför nästa 
år. Fyra av dessa är vikta till 
grundskolan. 
Men lärarfacken tycker inte 
att det räcker. 
– Vi upplever att pengarna 
läggs på fel saker, säger 
Henrik Månsby, Lärarnas 
riksförbund.

VänErsborg. Förslaget till 
budgetram för barn- och 
utbildningsnämnden 2015 
är 697,5 miljoner kronor. 
Ramen har ökats med 14 
miljoner kronor, varav tio 
miljoner går till förskolan. 
940 000 kronor går till ökad 
undervisning i matematik 
och cirka tre miljoner kro-
nor till fastighetsunderhåll, 
enligt förslaget. 

De 940 000 kronorna är 
dock statliga pengar, och 
 ligger utanför den kommu-
nala budgeten.

Det må låta mycket, men 
räcker enligt lärarfacken 
inte särskilt långt. Det är   
just när det gäller tid till 
under visning som det inte 

räcker till, menar de.
– Elevantalet har sjun-

kit med tusen elever sedan 
2002, ändå har kostnader-
na ökat med 40 miljoner om 
man jämför 2002 med 2012. 
Vi undrar vart pengarna tar 
vägen, säger Henrik Månsby.

Han tittar i statistiken från 
Siris, Skolverkets uppgifter.

– Kostnaden för lokaler, 
och skolmåltider har också 
ökat, visar han.

Henrik Månsby, samt 
Anna Edenstrand och Karin 
Einevik från Lärarförbun-
det, återkommer hela tiden 

till samma önskemål – mer 
pengar – och därmed tid – till 
undervisning.

Men om ni får välja, hur 
mycket pengar skulle ni 
vilja ha?
– Alltid svårt att svara på 

så där på rak arm. Men säg 
att vi ökar lärartätheten med 
en lärare per hundra elever. 
Det blir en halv miljon kro-
nor per tjänst, det vill säga 
16 miljoner kronor, säger de.

Leonore norDin
leonore.nordin@ttela.se
0521 - 57 59 09

Lärarfack vill 
se mer pengar
”Vi behöver tid till att undervisa”

Skolan

missnöjda. Anna Edenstrand och Karin Eidevik från Lärar
förbundet samt Henrik Månsby från Lärarnas riksförbund, vill 
att det satsas på mer personal i skolan. Bild: leonore Nordin

Zuki ramosajs bil anses 
trafksäker. Besikta, som 
tidigare i veckan underkänt 
bilen två gånger, återkallar 
nu sitt beslut att dra till
baka sin godkända besikt
ning.

UddEValla. Turerna gällande 
Zuki Ramosajs Renault fort-
sätter. Det var i tisdags som 
han först fck bilen under-
känd hos bilprovnings-
företaget Besikta i Udde-
valla. Då åkte han till Besikta 
i Trollhättan som godkände 
bilen. Han åkte då tillbaka 
till Uddevalla för att klaga. 
Då drog Besikta tillbaka god-
kännandet från Trollhättan.

När Zuki Ramosaj själv 
sökte efter sitt fordon i 
Transportstyrelsens väg-
trafikregister såg han på 
onsdagen att hans bil inte 
var godkänd.

osäker över vilket beslut 
som gällde kontaktade han 
då den statliga myndig-
heten Swedac, som ackre-
diterar och ger tillstånd till 
företag att utföra fordons-
besiktning.

Jan Olof Hansson är tek-
nisk bedömare på Swedac.

– Eftersom besiktnings-
organet kallat tillbaka sitt 
godkännande och kunden 

tidigare erhållit ett proto-
koll med godkänt resultat 
rekommenderades en snabb 
handläggning då kunden 
annars hade kunnat få pro-
blem om han blev stoppad i 
en poliskontroll, säger Jan-
Olof Hansson.

Zuki ramosajs samtal till 
Swedac betraktades inte 
som ett klagomål vilket hade 
fått till följd att myndighet 
själva fått utreda ärendet. 
Istället kontaktade Jan-Olof 
Hansson själv Besikta per 
telefon. Enligt en paragraf i 
fordonslagen får ett besikt-
ningsorgan kalla tillbaka ett 
felaktigt beslut om det kan 
ske snabbt och enkelt och 
inte drabbar någon enskild.

– Jag har ju inte kollat 
bilen själv utan bara tagit 
del av uppgifter via telefon-
samtal samt protokollen, 
som visar att bland annat 
bromsvärden verkar vara 
jämna och bra. Vid kontakt 
med Besikta undrade jag om 
de hade beaktat paragrafen 
i fordonslagen och rådgjort 
med sin jurist om vilket stöd 
de hade för att återkalla den 
godkända besiktningen, 
säger Jan-Olof Hansson.

Enligt Hansson ska Besik-
ta efter samtalet meddelat 
att det återkallat sitt åter-
kallande av den godkända 
besiktningen. De berätta-
de även att de skulle ersät-
ta kunden för den underkän-
da besiktningen i Uddevalla.

Vid en sökning på Zuki Ramo-
sajs bil i vägtrafkregistret på 
fredagen står det nu att den 
senaste godkända besikt-
ningen av bilen är genom-
förd den 8 april 2014. 

– Jag är jätteglad. Det visar 
att jag hade rätt och att dom 
gjorde fel i Uddevalla när 
de inte ville göra ett riktigt 
jobb genom att testa bilen, 
som de gjorde i Trollhättan, 
säger Zuki Ramosaj.

AnDers ABrAHAMsson
anders.abrahamsson@bohuslaningen.se
070-5923066

Zuki får rätt mot Besikta

Zukis bil farlig i Uddevalla 
men godkänd i Trollhättan
Ombesiktningen i Udde-
valla gick inte bra. Bilen 
gick inte igenom. Då åkte 
Zuki Ramosaj till samma 
företag i Trollhättan där 
bilen godkändes utan 
anmärkning. Nu återkallas 
det beslutet.

UDDEVALLA. Tisdagsförmid-
dagen blev en känslo-
mässig bergochdalbana för 
Zuki Ramosaj från Udde-
valla. Efter att hans bil 
tidigare hade underkänts 
för en rostig bromsskiva
och en trasig stopplykta
på Besiktas bilprovning 
i Uddevalla åkte han till 
samma företag i Trollhättan, 
där bilen godkändes.

– Jag har lämnat in bilen på 
en verkstad som har svarvat 
och f xat bilen. Killen som 
kollade min bil i Uddevalla
kan inte ha sovit speciellt
bra. Han kontrollerade 
knappt bilen och sa bara att 
den inte var godkänd, säger 
Zuki Ramosaj.

När ingen annan på 
Besikta i Uddevalla, enligt 
Zuki Ramosaj, ville kon-

ollera hans bil närmare 

åkte han hem och drack en 
kopp kaf e för att samla sig. 
Sedan körde han raka vägen 
till Trollhättan.

Efter en genomgång av 
bilen, med bland annat 
broms tester, som inte 
utfördes i Uddevalla, f ck 
hans Renault godkänt utan 
anmärkning.

– Jag känner mig lurad. 
Kolla här är beviset! säger 
Zuki Ramosaj. 

I sina händer håller han 
upp både det godkända 
protokollet från Trollhättan 
och besiktningsprotokollet
från Uddevalla, som han 
under morgonen rev sönder 
i ren frustration.

Dokumenten är snarlika. 
Med en avgörande skillnad. 
Under rubriken ”Godkända
poster” i protokollet från 
Trollhättan står det ”färd-
broms bromsskiva” och 
”extra stopplykta”.

I protokollet från Udde-
valla hamnar ”färdbroms 
bromskiva” och ”extra 
stopplykta, ur funktion” 
istället under rubriken 
”Fordonet har följade fel.”

Protokollen gäller samma 

bil, besiktigad samma dag av 
samma företag.

När tidningen träffar Zuki 
Ramosaj är han tillbaka vid 
bilprovningen i Udde valla 
för att få tillbaka sina 250 
kronor det kostade honom 
att besiktiga bilen.

– De har inte gjort en riktig
besiktning och det är inget
fel på min bil. Titta på 
garagen, de ser precis lika-
dana ut som i Trollhättan, 
det är samma företag som 
arbetar enligt samma skola 
och när de testade bilen så är 
det inget fel på den.

När vi väntat på parke-
ringen utanför verksta-
den en stund kommer Zuki 
Ramosaj tillbaka tomhänt.

– De sa att jag kunde 
glömma pengarna, så vad 
ska jag göra? Jag vet inte 
ens om det går att överklaga 
och är det värt det för 250 
kronor, frågar han sig.

Mats Pettersson är platschef 
för Besiktas anläggningar 
i både Uddevalla och Troll-
hättan. Han tittade själv 
på den aktuella bilen och 
menar att det var ett riktigt

beslut att underkänna den. 
– Den ska av traf ksäker-

hetssynpunkt inte rulla på 
vägarna. Jag har inte hunnit 
prata med teknikern i Troll-
hättan. Men det har skett ett 
mänskligt misstag eftersom 
vi godkände bilen och jag 
förstår att man kan bli både 
arg och irriterad över att få 
två olika besked, säger Mats 
Pettersson.

Han säger sig därför vara 
beredd att betala tillbaka de 
250 kronorna från besikt-
ningen i Trollhättan.

När det gäller Zuki Ramo-
sajs bil kommer det god-
kända besiktningsprotokol-
let att återkallas av Besikta. 
De kommer även att 
dra tillbaka godkännandet 
som skickats till Transport-
styrelsen.

Så just 

protokollet från Troll-
hättan som gäller?
– Ja, men vi är glada för att 

han kom tillbaka och berät-
tade det här för oss. Annars 
hade vi inte fått reda på det 
och då hade vi inte kunnat
återkalla den godkända 
besiktningen i Trollhättan 
och därmed haft en traf k-
farlig bil på vägarna. 

Så om man får underkänt 
å en b

nästa bilprovning tills 
man kanske har tur och 
ett godkänt protokoll? 
– Efter ett tag kostar

det nog väldigt mycket 
de f esta lär göra samma
bedömning, men ren
teoretiskt så skulle det nog
kunna funka, säger Ma
Pettersson.

ANDERS ABRAHAMSSON
anders.abrahamsson@bohuslaningen.se

FÖRVIRRANDE BESKED.  När Zuki Ramosajs bil inte blev godkänd vid besiktningen i Uddevalla åkte han samma dag till Trollhättan. Där hittade de inget fel på bilen.  Foto: Cia Wedberg 

 ’’Jag känner 
mig lurad, 

kolla här är beviset.
Zuki Ramosaj

OLIKA BESKED. Medan bilprovningen i Uddevalla underkände 
Zuki Ramosajs bromsskiva godkände anställda på samma före-
tag bilen i Trollhättan.

TTELA i torsdags.

imorgon presenterar FN:s vetenskapliga

klimatpanel, iPcc, en ny delrapport om

klimathotet.

KLIMAT. I höstas presenterades den rent

vetenskapliga grunden för klimatförändringarna,

och för ett par veckor sedan lade en annan

forskargrupp fram de senaste rönen om vilka

efekter förändringarna får på människor och

natur.

I den nya delrapporten, som läggs fram i Berlin i

Tyskland, ska forskarna presentera vad som

krävs av olika åtgärder för att världen ska kunna

nå målet att hålla den kommande

temperaturökningen under två grader Celsius.

- Egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett

rejält pris på koldioxiden, plus satsningar på

förnyelsebar energi, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och panelens huvudförfattare till

kapitlet om styrmedel.

- Det är väl kanske det mest kontroversiella

kapitlet, tillägger han.

Han påpekar att Sverige, med en koldioxidskatt

på 150 dollar per ton koldioxid, redan har gått

mycket långt när det gäller att sätta pris på

utsläppen.

Rapporten som läggs fram imorgon är den tredje

av totalt fyra delrapporter som ingår i den

senaste utvärderingen av klimatförändringarna.

Tidigare utvärderingar har lagts fram 1990,1996,

2001 och 2007.

"Egentligen är det ganska enkelt." Thomas

Sterner, miljöekonom
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Välj rätt - handla bilar
med kvalitet hos oss!
Cirka 100 st beg. bilar, därav 40 st Mercedes och Nissan. 
Stor sort. Last, King Cab, Skåp, Leasing och Biluthyrning.

Vimmerby 0492-131 00, 131 04 • Västervik 0490-132 50
www.holmstrombil.se

Öppnast?  Må, On, Fre 8-17, Ti, To 8-19, Lörd 10-15, Extraöppet i April: Söndagar 10-15
Östantorp, mellan Vimmerby & Ankarsrum 5 km norr om rv40

  0492-44000
eriksdack@yahoo.com

Köp nya däck eller 
serva bilen!  Betala 
efter midsommar! 
I samarbete med 
Resursbank. Gäller köp 
24/3-30/4.

Service med bibehållen garanti
-precis som på märkesvärkstäderna

Dessutom får du alltid en 
ASSISTANSFÖRSÄKRING på köpet

Giltig i 1 år, Max 20 år / 30000 mil

För dig som helst gör 
något annat än att åka 

till bilverkstaden
Hos oss hittar du däck till 

"nätpriser", allt ifrån 
årets testvinnare till rena 

budgetdäck

Vi hjälper dig med ALLT som har 
med bilen att göra oavsett vilket 
märke du har.
Alltid Drop in i mån av tid
Korta väntetider, Bred kompetens
Däck & Fälg, AC, Hjulinställning
Webasto, Diagnos och elektronik
Mindre lackreparationer
Rutbyten, stenskottslagning m.m.
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 GUSTAFSSON    OLSSON    SVENSSON

PREMIÄR 26 JUNI PÅ KRUSENSTIERNSKA TEATERN
SPELAS T O M 3  AUGUSTI. KALMAR BILJETTCENTRUM:

0480-42 10 10, TICNET 077 170 70 70,
WWW.TICNET.SE Hotellpaket: KALMAR.COM 
WWW.KRUSENSTIERNSKATEATERN.SE

V I C K Y  V O N  D E R  L A N C K E N  O C H  T E A T E R S V I T E N  P R E S E N T E R A R

����EGGERS  �������� CARLSSON �����VÄRINGER ���������CAPOCCI
����ANDERSSON
����ARRABI

MISSA INTE SOMMARENS KOMEDI I KALMAR!

Service
Reservdelar • tillbehör

Förmånlig
märkesförsäkring

Förmånlig
märkesförsäkring
Service • Reservdelar • Tillbehör

Service
Reservdelar • tillbehör

Förmånlig
märkesförsäkring

Service
Reservdelar • tillbehör

Förmånlig
märkesförsäkring

begagnade

bilbatterier
55-63 amp

300:- /st
www.vimmerbybildemontering.se

0492-200 28

NÖJE

MOTORMARKNADEN

BRIS 
Vuxentelefon 
– om barn
För dig som vill prata 
om dina egna eller 
andras barn.

Öppettider: 
måndag–fredag 
kl.10–13

Telefonnummer: 
077-150 50 50

1 av 3 får cancer. 
Men alla drabbas.
Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se 
eller ring oss på 020-59 59 59. 

Mikael, 70 
Prostatacancer 

Stefan 
Mikaels son

Alexandra
Mikaels barnbarn

Idag drabbas 68 personer i  
Sverige av Alzheimers sjukdom.
Hjälp forskarna lösa våra stora 
hjärnsjukdomar.

Alzheimers

Personlig service: 020-523 523
Plusgiro 90 11 25-5  www.hjarnfonden.se

HjärnfondenIT-oro kan påverka Kinajättar

Alibaba och Tencent är verksamma inom mobilbetal-
ningar och båda har ansökt om att delta i ett försök 
kring privatägda banker. Kina har i dag 500 miljoner 
smartphoneanvändare, samtidigt som bankmarknaden 
håller på att öppnas upp för privata aktörer.
Alipay, Alibabas mobilbetalningsföretag, hanterade 
900 miljarder yuan i transaktioner i fjol, från mer än 
100 miljoner användare. Det är mer än amerikanska 
Paypal och Square tillsammans.
Alibaba och Tencent är hårda konkurrenter, men har en 
sak gemensamt: de riskerar att drabbas av vissa bak-
slag i sin expansion om staten plötsligt får för sig att 
stoppa någon del av den snabba teknikutvecklingen i 
landet för att den exempelvis hotar statliga monopol.
Exempelvis stoppade Kinas centralbank nyligen betal-
ning med QR-koder, vilket slog mot bolagen som båda 
hade tänkt att lansera egna kreditkort som fungerade 
med QR-koder. (TT-Reuters)

Så ska klimathotet avvärjas
Stockholm TT

Vad krävs av världens 
länder för att hålla klimat-
förändringarna på en ac-
ceptabel nivå?

På söndagen presenterar 
FN:s klimatpanel (IPCC) en 
ny delrapport som tar upp 
frågan om hur klimathotet 
ska avvärjas.

Det är den tredje del-
rapporten i den senaste 
utvärderingen av klimat-
situationen i världen.

I höstas presentera-
des den rent vetenskapli-
ga grunden för klimatför-
ändringarna, och för ett 
par veckor sedan lade en 
annan forskargrupp fram 
de senaste rönen om vil-
ka effekter förändringar-
na får på människor och 
natur.

Nu handlar det om vad 
som kan och bör göras för 
att förhindra de värsta 
skadeverkningarna.

Pris på utsläppen
– Egentligen är det gan-

ska enkelt. Det krävs ett 
rejält pris på koldioxiden, 
plus satsningar på förny-
elsebar energi, säger Tho-
mas Sterner, professor i 
miljöekonomi vid Göte-
borgs universitet och pa-
nelens huvudförfattare 

till kapitlet om styrmedel.
– Det är väl kanske det 

mest kontroversiella ka-
pitlet, tillägger han.

Han påpekar att Sve-
rige, med en koldioxids-
katt på 150 dollar per ton 
koldioxid, redan har gått 
mycket långt när det gäl-
ler att sätta pris på ut-
släppen.

– Så mycket kanske in-
te behövs i världen i stort. 
I USA diskuterar man att 
sätta ett pris på 37 dollar. 

Kanske 50 till 100 dollar 
per ton skulle räcka. Pro-
blemet är att det finns 
ganska många som tyck-
er att detta är för mycket, 
säger han.

Oeniga forskare
I den nya delrapporten, 

som presenteras i Berlin i 
Tyskland, ska forskarna 
presentera vad som krävs 
av olika åtgärder för att 
världen ska kunna nå 
tvågradersmålet, det vill 

säga hålla den komman-
de temperaturökningen 
under två grader Celsi-
us. Sterner tror själv att 
målet går att nå, men på-
pekar att det finns en del 
oenighet i panelen om åt-
gärderna.

– Det finns några bland 
författarna som inte vill 
säga tydligt vad som be-
höver göras för att nå må-
let, kanske av ideologiska 
skäl.

Roland Johansson/TT

Stockholm TT
IT-aktier sjunker på bör-

serna och det finns viss 
oro kring en ny bubbla. Det 
återstår att se hur det på-
verkar planerna för flera ki-
nesiska internetjättar som 
vill in på börsen i år.

Börsoron har gjort att 
värderingen för Sina Wei-
bo, ”Kinas Twitter”, som 
snart ska noteras på Nas-
daq-börsen, har fått sän-
kas. Frågan är om det på-
verkar planerna för Ali-
baba, Kinas största inter-
netbolag, som nu i april 
väntas ansöka om note-
ring på New York-bör-
sen, i vad som kan bli den 
största noteringen sedan 
Facebook.

Största 
e-handelsmarknaden

Kina har gått om USA:s 
som världens största e-
handelsmarknad, och Ali-
baba dominerar Kinas e-
handel, samtidigt som 
Alibaba och dess huvud-
konkurrent Tencent tar 
plats inom allt fler områ-
den, exempelvis fondspa-
rande och mobilbetal-
ningar.

– Det stressar mer och 
mer de etablerade ban-
kerna. Finanssektorn i 
Kina kommer att genom-
gå drastiska förändringar 
på grund av det här, sä-
ger Frédéric Cho, Kina-
expert på Handelsbanken 
Capital Markets.

Alibaba är ett intres-
sant bolag att följa efter-
som det har förgrening-
ar in i olika delar av Ki-
nas ekonomi, framför allt 
i konsumtionsekonomin, 
anser Cho. Alibaba kan 
beskrivas som en kombi-
nation av Paypal, Ebay 
och Amazon, med en om-
sättning som är större än 
de två sistnämnda till-
sammans. Konkurren-
ten JD.com, nummer två 
inom kinesisk e-handel, 
planerar också en note-
ring i år.

Växande konsumtion 
lockar

– Jag kan tänka mig 
att det kommer att finnas 
ett intresse bland svensk-
ar av att köpa aktier i 
dessa för att få en expo-
nering mot den stigande 
konsumtionsdelen av Ki-
nas ekonomi, säger Nick-

las Fhärm, detaljhandels-
analytiker på SEB.

Både kinesiska och väs-
terländska detaljhandels-
kedjor satsar på att växa 
i Kina, däribland H&M. 
I förra veckan köpte Ali-
baba kinesiska varuhus-
kedjan Intime, ett viktigt 
steg för att ta onlineshop-
ping offline.

– Den kinesiska kon-

sumtionsekonomin har 
seglat upp som ett för-
staval. Gap stänger ner 
butiker i USA och satsar 
mer i Kina, Esprit stäng-
er ner helt och hållet i 
USA men satsar på fran-
chise i Kina, och Zara/In-
ditex satsar också där, sä-
ger Fhärm.

Amanda Billner/TT

Fakta Internetjättar vill driva banker

Innovationslustan gror i hårda tider
Malmö TT

Kris kan verkligen vara lika med utveckling, visar 
forskning från Lunds universitet. I slutet av 70- och 
början på 80-talet präglades den svenska ekonomin av 
kris och stagnation. Samtidigt var det en blomstran-
de tid, ur innovationssynpunkt. Karolin Sjöö, doktor i 
ekonomisk historia, har undersökt innovationsförmå-
gan hos svenska företag mellan åren 1970 och 2007 och 

upptäckt att innovationerna inte bara var fler förr - de 
var också mer nyskapande.

”I början av 80-talet fick man ut nästan fyra gånger 
fler innovationer per investerad krona i forskning och 
utveckling jämfört med åren av stark tillväxt efter att 
it-bubblan sprack i början av 00-talet. Innovationerna 
var också i högre utsträckning världsnyheter, det vill sä-
ga helt nya för världsmarknaden”, säger Karolin Sjöö.

Stockholm TT Vad krävs av världens länder för att

hålla klimatförändringarna på en acceptabel

nivå? På söndagen presenterar FN:s klimatpanel

(IPCC) en ny delrapport som tar upp frågan om

hur klimathotet ska avvärjas.

Det är den tredje delrapporten i den senaste

utvärderingen av klimatsituationen i världen.

I höstas presenterades den rent vetenskapliga

grunden för klimatförändringarna, och för ett par

veckor sedan lade en annan forskargrupp fram

de senaste rönen om vilka effekter

förändringarna får på människor och natur.

Nu handlar det om vad som kan och bör göras för

att förhindra de värsta skadeverkningarna.

Pris på utsläppen

- Egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett

rejält pris på koldioxiden, plus satsningar på

förnyelsebar energi, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och panelens huvudförfattare till

kapitlet om styrmedel.

- Det är väl kanske det mest kontroversiella

kapitlet, tillägger han.

Han påpekar att Sverige, med en koldioxidskatt

på 150 dollar per ton koldioxid, redan har gått

mycket långt när det gäller att sätta pris på

utsläppen.

- Så mycket kanske inte behövs i världen i stort.

I USA diskuterar man att sätta ett pris på 37

dollar.

Kanske 50 till 100 dollar per ton skulle räcka.

Problemet är att det finns ganska många som

tycker att detta är för mycket, säger han.

Oeniga forskare

I den nya delrapporten, som presenteras i Berlin i

Tyskland, ska forskarna presentera vad som

krävs av olika åtgärder för att världen ska kunna nå

tvågradersmålet, det vill säga hålla den kommande

temperaturökningen under två grader Celsius.

Sterner tror själv att målet går att nå, men påpekar att

det finns en del oenighet i panelen om åtgärderna.

- Det finns några bland författarna som inte vill säga

tydligt vad som behöver göras för att nå målet, kanske

av ideologiska skäl.

© Vimmerby Tidning
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BORNHOLM
Välkomna till Danmarks skönaste ö! 

Kom och upplev vår speciella natur 
med långa, vita sandstränder och dra-
matiska klippor. Upplev vår pittoreska 
städer med mysiga bostäder och små 
vindlande gator. Talrika aktiviteter och 
attraktioner för båda barn och vuxna 
väntar er här. Endast 1 tim 20 min med 
snabbfärjan från Ystad.

Vi syns på solskensön!

Ja - vi gör!

CYKEL-TOUR (ACP1)

Ön runt i lugnt tempo. Upplev båda klippkust, 
sandstrand, stad och land.

• 2 nätter på mysigt hotell i Hasle
• 2 nätter på charmant pensionat i Allinge
• 3 nätter på mysigt hotell i Snogebæk
• 7 x frukost
• Färja Ystad-Rönne t/r med egen cykel
• Cykelguidebok inkl. karta

SENIOR-TOUR MED
UPPLEVELSER  (PS10)

Upplev Bornholm i eget tempo med gratis entré
till öns största sevärdheter.

• 1 vecka vid vackra Balka Strand, i moderna 
campingstugor med DU/toalett

• Entré till 6 museer och sevärdheter
• Guidet vandring med naturguide
• Färja Ystad-Rönne t/r i egen bil
• Försäkring

Valfri ankomst 13/5-10/9. Max. pris 3.885:- 
(4/7-3/8).

Ank. mån- el. torsdag, 28/4-5/6 & 16/6-26/6
& 25/8-8/9, för max. 2 pers., där min. 1 pers.
måste vara min. 65 år.

Från 

3.445:- 
/pers. vid 2 pers

 1.890:- 
/pers. vid 2 pers  

Beställ din semester på www.bornholmtours.se eller Tel. +45 5649 3200
nu Bornholms största utbud!

Så ska hotet mot 
klimatet avvärjas
■ Vad krävs av världens länder för 
att  hålla klimat förändringarna på en 
 acceptabel nivå?

På söndagen presenterar FN:s klimat-
panel (IPCC) en ny delrapport som tar 
upp frågan.
Det är den tredje delrap
porten i den senaste utvär
deringen av klimatsituatio
nen i världen.

I höstas presenterades 
den rent vetenskapliga grun
den för klimatförändringar
na, och för ett par veckor se
dan lade en annan forskar
grupp fram de senaste rönen 
om vilka effekter föränd
ringarna får på människor 
och natur. Nu handlar det 
om vad som kan och bör gö
ras för att förhindra de vär
sta skadeverkningarna.

– Egentligen är det gan
ska enkelt. Det krävs ett 
rejält pris på koldioxiden, 
plus satsningar på förnyel

sebar energi, säger Thomas 
Sterner, professor i miljö
ekonomi vid Göteborgs 
universitet och panelens 
huvudförfattare till kapit
let om styrmedel.

– Det är väl kanske det 
mest kontroversiella kapit
let, tillägger han.

Han påpekar att  Sve
rige, med en koldioxid
skatt på 150 dollar per ton 
 koldioxid, redan har gått 
mycket långt när det gäller 
att sätta pris på utsläppen.

– Så mycket kanske inte 
behövs i världen i stort. 
I USA diskuterar man att 
sätta ett pris på 37 dollar. 

Kanske 50 till 100 dollar 
per ton skulle räcka. Pro
blemet är att det finns gan
ska många som tycker att 
detta är för mycket, säger 
han.

I den nya  delrapporten, 
som presenteras i Berlin 
i Tyskland, ska forskarna 
presentera vad som krävs 
av olika åtgärder för att 
världen ska kunna nå två
gradersmålet, det vill säga 

hålla den kommande tem
peraturökningen under två 
grader Celsius. Sterner tror 
själv att målet går att nå, 
men påpekar att det finns 
en del oenighet i panelen 
om åtgärderna.

– Det finns några bland 
författarna som inte vill 
säga tydligt vad som behö
ver göras för att nå målet, 
kanske av ideologiska skäl.

 ROLAND JOHANSSON/TT

KLIMAT

FAKTA

Presenteras  
på söndag
■ FN:s klimatpanel (IPCC) pre-
senterar på söndagen, i Berlin 
i Tyskland, den tredje av totalt 
fyra delrapporter som ingår 
i den senaste utvärderingen av 
klimatförändringarna. Tidigare 
utvärderingar har lagts fram 
1990, 1996, 2001 och 2007.

■ Delrapporten tar upp vad som 
kan göras för att förhindra all-
varliga effekter av förändringar-
na. Forskarna måste alltså pre-
cisera vilka åtgärder som krävs 
för att nå tvågradersmålet, det 
vill säga hur man ska kunna 
förhindra att den kommande 
temperaturökningen stiger över 
två grader Celsius.

På söndag ska forskarna presentera vad som behöver  göras 
för att nå tvågradersmålet.   ARKIVFOTO: HUSSEIN EL-ALAWI 2012

Redigering: Maria BengtssonA16

SVERIGE SKÅNE

Lördag 12 april 2014

Vad krävs av världens länder för att hålla

klimatförändringarna på en acceptabel nivå? På

söndagen presenterar FN:s klimatpanel (IPCC) en

ny delrapport som tar upp frågan. Det är den

tredje delrapporten i den senaste utvärderingen

av

klimatsituationen i världen.

I höstas presenterades den rent vetenskapliga

grunden för

klimatförändringarna, och för ett par veckor

sedan lade en annan

forskargrupp fram de senaste rönen om vilka

effekter

förändringarna får på människor och natur. Nu

handlar det om vad

som kan och bör göras för att förhindra de värsta

skadeverkningarna.

- Egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett

rejält pris på

koldioxiden, plus satsningar på förnyelsebar

energi, säger Thomas

Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och

panelens huvudförfattare till kapitlet om

styrmedel.

- Det är väl kanske det mest kontroversiella

kapitlet, tillägger

han.

Han påpekar att Sverige, med en koldioxidskatt

på 150 dollar per

ton koldioxid, redan har gått mycket långt när det

gäller att

sätta pris på utsläppen.

- Så mycket kanske inte behövs i världen i stort. I

USA diskuterar

man att sätta ett pris på 37 dollar. Kanske 50 till

100 dollar per

ton skulle räcka. Problemet är att det finns ganska

många som

tycker att detta är för mycket, säger han.

I den nya delrapporten, som presenteras i Berlin i

Tyskland, ska

forskarna presentera vad som krävs av olika åtgärder för

att

världen ska kunna nå tvågradersmålet, det vill säga hålla

den

kommande temperaturökningen under två grader

Celsius. Sterner tror

själv att målet går att nå, men påpekar att det finns en

del

oenighet i panelen om åtgärderna.
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- Det finns några bland författarna som inte vill

säga tydligt vad

som behöver göras för att nå målet, kanske av

ideologiska skäl.

Hussein El-Alawi

FAKTA

Presenteras på söndag

FN:s klimatpanel (IPCC) presenterar på

söndagen, i Berlin i

Tyskland, den tredje av totalt fyra delrapporter

som ingår i den

senaste utvärderingen av klimatförändringarna.

Tidigare

utvärderingar har lagts fram 1990, 1996, 2001

och 2007.

Delrapporten tar upp vad som kan göras för att förhindra

allvarliga effekter av förändringarna. Forskarna måste

alltså

precisera vilka åtgärder som krävs för att nå

tvågradersmålet, det

vill säga hur man ska kunna förhindra att den

kommande

temperaturökningen stiger över två grader Celsius.

Bildtext: På söndag ska forskarna presentera vad som

behöver göras för att nå tvågradersmålet.

© Sydsvenskan eller artikelförfattaren.
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Så ska hotet mot klimatet avvärjas
Sydsvenskan. Publicerat på webb 2014-04-12 03:30.

Sverige. Vad krävs av världens länder för att hålla

klimatförändringarna på en acceptabel nivå? På

söndagen presenterar FN:s klimatpanel (IPCC) en

ny delrapport som tar upp frågan.

Det är den tredje delrapporten i den senaste

utvärderingen av klimatsituationen i världen.

I höstas presenterades den rent vetenskapliga

grunden för klimatförändringarna, och för ett par

veckor sedan lade en annan forskargrupp fram

de senaste rönen om vilka effekter

förändringarna får på människor och natur. Nu

handlar det om vad som kan och bör göras för att

förhindra de värsta skadeverkningarna.

- Egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett

rejält pris på koldioxiden, plus satsningar på

förnyelsebar energi, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och panelens huvudförfattare till

kapitlet om styrmedel.

- Det är väl kanske det mest kontroversiella

kapitlet, tillägger han.

Han påpekar att Sverige, med en koldioxidskatt

på 150 dollar per ton koldioxid, redan har gått

mycket långt när det gäller att sätta pris på

utsläppen.

- Så mycket kanske inte behövs i världen i stort. I

USA diskuterar man att sätta ett pris på 37

dollar. Kanske 50 till 100 dollar per ton skulle

räcka. Problemet är att det finns ganska många

som tycker att detta är för mycket, säger han.

I den nya delrapporten, som presenteras i Berlin i

Tyskland, ska forskarna presentera vad som

krävs av olika åtgärder för att världen ska kunna

nå tvågradersmålet, det vill säga hålla den

kommande temperaturökningen under två grader

Celsius. Sterner tror själv att målet går att nå,

men påpekar att det finns en del oenighet i

panelen om åtgärderna.

- Det finns några bland författarna som inte vill

säga tydligt vad som behöver göras för att nå
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målet, kanske av ideologiska skäl.

Presenteras på söndag

FN:s klimatpanel (IPCC) presenterar på

söndagen, i Berlin i Tyskland, den tredje av totalt

fyra delrapporter som ingår i den senaste

utvärderingen av klimatförändringarna. Tidigare

utvärderingar har lagts fram 1990, 1996, 2001

och 2007.

Delrapporten tar upp vad som kan göras för att

förhindra allvarliga effekter av förändringarna.

Forskarna måste alltså precisera vilka åtgärder som

krävs för att nå tvågradersmålet, det vill säga hur man

ska kunna förhindra att den kommande

temperaturökningen stiger över två grader Celsius.
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12.30: Chatta med klimatexperterna
Sveriges Radio. Publicerat på webb 2014-04-11 18:00.

Chatta med experterna idag om FN:s

klimatpanels arbete och senaste rapport som

fokuserar på åtgärder för att hålla tillbaka

klimatförändringen.

Lars Bärring, Sveriges representant i panelen,

och miljöekonomen Thomas Sterner som skrivit

en del av rapporten, svarar på frågorna. Chatten

startar klockan 12.30, men du kan ställa din

fråga redan nu!

Dela
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Tuffa förhandlingar om lämpliga klimatåtgärder
Miljöaktuellt. Publicerat på webb 2014-04-11 15:57.
Miljöaktuellt, redaktionen.

För närvarande sitter forskarna i intensiva

överläggningar om den slutgiltiga versionen av

den tredje delen av FNs klimatrapport som

handlar om vad som kan göras för att minska

den globala uppvärmningen.

Under veckan har forskare och beslutsfattare från

hela världen mötts i Berlin för att försöka enas

om en slutversion av den sista delen av IPCCs

klimatrapport som handlar om vad som kan

göras för att minska den globala uppvärmningen.

Utveckling av förnybar energi, som bioenergi, sol-,

vind- och vattenkraft kommer att vara

huvudalternativen i delrapporten. Nya tekniker

som CCS, där koldioxid från kolkraftverk fångas

upp och lagras i hålrum, eller BECCS, där

koldioxid från förbränning av biomassa fångas

upp, kan också bli viktiga som en

överbryggningsteknik innan vi har förnybara och

hållbara energisystem som fungerar i full skala

säger Thomas Sterner, svensk miljöekonom och

en av huvudförfattarna av rapporten till Sveriges

Radio

Trots att forskarna nu sitter i intensiva

överläggningar om den slutgiltiga versionen är det

inte helt säkert att man kommer överens.

Det finns en risk för att det inte blir någon

rapport alls. Det kan hända att världens

regeringar inte godkänner den. Det är en öppen

fråga ända fram till helgen, säger Thomas Sterner

som påpekar att det är väldigt viktigt att

sluttexten blir klar och tydlig.

facebook0 twitter0 linkedin0 googleplus0 totalt 0

Tipsa

© Miljöaktuellt

Se webartikeln på http://ret.nu/s6HwSsmW

Nyhetsklipp - Göteborgs Universitet

BIBSAM
Uttag 2014-04-30 Källa: Retriever

Sida 141 av 170



Tillståndet i miljön 2014
Offentliga Affärer. Publicerat på webb 2014-04-11 15:56.
FORES.

För tionde året i rad anordnas Tillståndet i miljön

- konferensen där IVL Svenska Miljöinstitutet

samlar beslutsfattare och ledande aktörer för att

diskutera viktiga miljöfrågor.

I år fokuserar vi på globala utmaningar, tar upp

praktikfall från textil- och livsmedelsindustrin,

diskuterar ekosystemtjänster samt låter

miljöminister Lena Ek (C) och språkröret Åsa

Romson (MP) mötas i en debatt. Vill du få nya

kunskaper, inspireras av andras

framgångsrecept? Kom då till mötesplatsen där

ni kan diskutera aktuella frågeställningar med

sakkunniga och knyta kontakter med andra som

står inför samma utmaningar som ni. Missa inte

årets upplaga av den mycket uppskattade

konferensen. Se fullständigt program och

information om medverkande talare på

konferensens hemsida, www.tim.ivl.se. Exklusivt

för Fores! Uppge kod Fores vid anmälan och gå

för priset 2995 kr. Moderator: Eva Krutmeijer

Medverkande: Lena Ek, miljöminister,

Miljödepartementet; Åsa Romson, språkrör

Miljöpartiet; Mattias Goldmann, vd Fores;

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi,

Göteborgs Universitet; Klas Eklund,

seniorekonom, SEB; Emma Ihre, nationalekonom,

Finansdepartementet; John Munthe,

forskningschef IVL Svenska Miljöinstitutet; Johan

L. Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment

Institute; Peter Odemark, Nordenchef, vd,

Danone; Eva Karlsson, vd, Houdini Sportswear;

Björn Söderberg, Entreprenör; Anders Wijkman,

Författare och samhällsdebattör; Pär Larshans,

Hållbarhetschef, MAX Hamburgerrestauranger;

Markus Wråke, forskare, IVL Svenska

Miljöinstitutet; Marcus Bergman, Hållbarhetschef,

Gina Tricot; Peringe Grennfelt, Professor, f.d

forskningschef IVL Svenska Miljöinstitutet;

Svante Axelsson, Generalsekreterare,

Naturskyddsföreningen; Louise Hård af

Segerstad, Verksamhetschef, Albaeco Tid: 27

maj, 8:30-17:30, konferensen [ ]
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Klimatrapport om att minska klimatgasutsläppen
Sveriges Radio Vetenskapsradion. Publicerat på webb 2014-04-11 15:16. (Uppdaterad 2014-04-11 15:18)

Vetenskapsradions Camilla Widebeck är på plats

i Berlin där FN:s klimatpanel sammanträder för

att få till den tredje delen i den nya rapporten

från FN:s klimatpanel IPCC. (Uppdaterad: 2014-

04-11 15:18)

CHATTA med experterna om FN:s klimatpanels

arbete och senaste rapport som fokuserar på

åtgärder för att hålla tillbaka klimatförändringen.

Lars Bärring, Sveriges representant i panelen,

och miljöekonomen Thomas Sterner som skrivit

en del av rapporten, ger svar. Chatten startar

klockan 12.30 måndag 14/4. Vill du ställa din

fråga redan nu, mejla till vet@sverigesradio.se

Dela
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Chatt 12.30: Ställ din fråga till klimatexperterna
Sveriges Radio Vetenskapsradion. Publicerat på webb 2014-04-11 14:39.

Chatta med experterna idag om FN:s

klimatpanels arbete och senaste rapport som

fokuserar på åtgärder för att hålla tillbaka

klimatförändringen.

Lars Bärring, Sveriges representant i panelen,

och miljöekonomen Thomas Sterner som skrivit

en del av rapporten, svarar på frågorna. Chatten

startar klockan 12.30, men du kan ställa din

fråga redan nu!

Dela
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Klimatåtgärder ska formuleras i FN:s rapport
Sveriges Radio Vetenskapsradion. Publicerat på webb 2014-04-11 07:10. (Uppdaterad 2014-04-12 09:13)

På söndag ska FN:s klimatpanel IPCC vara klar

med den sista delen i den senaste

klimatrapporten, den som behandlar vad som

kan göras för att minska den globala

uppvärmningen. Men det är inte säkert att man

lyckas enas kring en slutversion. (Uppdaterad:

2014-04-12 09:13)

Under veckan har forskare och beslutsfattare från

hela världen mötts i Berlin för att försöka enas

om en slutversion av IPCC:s senaste rapport.

Den svenske miljöekonomen Thomas Sterner är

en av huvudförfattarna och han menar att det

finns en risk för att det blir en för tam slutversion

av texten, eller i värsta fall ingen rapport alls.

Ja, det finns en sådan risk, det finns en risk för

att det inte blir någon rapport alls. Det kan hända

att världens regeringar inte godkänner den. Det

är en öppen fråga ända fram till helgen här.

När vi når Thomas Sterner på telefon befinner

han sig alltså i Berlin där forskare och

beslutsfattare just nu går igenom texten, rad för

rad, ord för ord. Den första delrapporten

fokuserade på det vetenskapliga forskningsläget

när det gäller klimatförändringarna, delrapport två

beskrev sen hur våra samhällen drabbas. Nu

handlar det om att ta fram ett policydokument

med åtgärder som politikerna ska förhålla sig till i

sitt beslutsfattande. Sterner menar att det trots

alla svårigheter är väldigt viktigt att det går att

enas om en klar och tydlig sluttext.

Utveckling av förnybar energi, som bioenergi, sol,

vind och vatten, ser ut att finnas med som ett av

huvudalternativen i delrapporten. Sterner tror

också att kärnkraft och nya tekniker som CCS

och BECCS kommer att vara med som viktiga

delar. CCS är en teknik där koldioxid från

exempelvis kolkraftverk skiljs från rökgaser.

Koldioxiden lagras därefter i hålrum långt ner i

berggrunden eller under havsbotten. BECCS går

ut på att fånga in koldioxid från förbränning av
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biomassa.

Koldioxidinlagring är en både lovordad och

kritiserad teknik för att ta hand om

koldioxidutsläppen från fossila

förbränningsanläggningar, speciellt kolkraftverk.

Det är bättre att använda fossila bränslen med

CCS än fossila bränslen utan CCS. De innebär i

viss mån en överbryggningsteknik som gör att vi

tjänar tid innan vi har utvecklat i full skala

förnybara och hållbara energisystem, säger

Thomas Sterner, miljöekonom vid Göteborgs

universitet, och en av huvudförfattarna till

delrapport tre i FN:s klimatrapport.

CHATTA med experterna om FN:s klimatpanels

arbete och senaste rapport som fokuserar på

åtgärder för att hålla tillbaka klimatförändringen. Lars

Bärring, Sveriges representant i panelen, och

miljöekonomen Thomas Sterner som skrivit en del av

rapporten, ger svar. Chatten startar klockan 12.30

måndag 14/4. Vill du ställa din fråga redan nu, mejla till

vet@sverigesradio.se

Reporter: Petra Olsson

Nyckelord

Dela
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"egentligen är det ganska
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Carl Milles bronsskulptur 
Sjöfartsmonumentet” blickar ut 
över Sundet från Hamntorget 
i Helsingborg sedan år 1923.
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Vi hejar på vårt lag – och av-
står från att nedvärdera 
domarna, motståndarna 
och deras supportrar.

Vi respekterar och följer 
klubbfunktionärernas, ordningsper-
sonalens och polisens uppmaningar.

Vi har ett språkbruk som vi vill att 
våra barn och unga ska använda – och 
vi använder inte hatiska ramsor och 
slogans.

Vi accepterar inte pyroteknik, in-
kastade föremål och andra spelförstö-
rande inslag.

Vi vill se varandra och är aldrig 
maskerade.

Det här är fem av de totalt elva 
punkter som HIF nu vill att de som 
går på söndagens fotbollsmatch på 
Olympia skriver under på.

Från supporterklubben Kärnan, 
som för övrigt meddelat att man nu 

lägger verksamheten på is, säger led-
ningen att reglerna är godtyckliga och 
luddiga. På HIF:s Facebookssida har 
det också vädrats en del invändningar 
mot kontraktsskrivandet.

Men varför tveka – är det inte bara 
att skriva på? 

Varje skola måste hålla sig med ord-
ningsregler. Varje arbetsplats utveck-
lar sina, kanske för det mesta oskriv-
na, men dock regler. Så varför kan inte 
en fotbollsklubb göra det? Är det inte 
så att det är precis ett kontrakt som 
behövs just nu mellan publiken på 
Olympia och klubben HIF? 

Det finns säkert gränsdragningar 
som man kan tvista om, men är det i 
den änden man ska börja? Det är tro-
ligt att reglerna inte alltid kommer att 
följas till punkt och pricka. Ändå är 
det nödvändigt med en omstart och en 

viktig signal. Det är precis en sådan 
tydlig markering som behövs i det läge 
som uppstått efter den ödesdigra sista 
söndagen i mars när HIF skulle möta 
Djurgården i den allsvenska premiä-
ren.

Mycket har skrivits efter Djurgårds-
supporterns död. Massor av helsing-
borgare har uttryckt åsikter om det 
nödvändiga i att få stopp på våldet, bå-
de det som sker ute på stan och det 
som händer på arenorna. Gårdags-
kvällens debatt, arrangerad av denna 
tidning, var ännu ett led i detta.

Tidningen har blivit den kanal ge-
nom vilken många har kunnat berätta 
om egna upplevelser, uttrycka sin 
sorg, sin ilska och ge förslag på åtgär-
der.

Hif har sent omsider också vaknat, 
naturligtvis helt enkelt tvungna där-
till. Manifestet med de elva punkterna 
är, som sagt, en god början. Publiken 
måste dra sitt strå till stacken. Vakter 
och polis ska göra sitt jobb. 

Samtidigt har det hittills varit förvå-
nansvärt tyst från stadens ledande po-
litiker. Det har förvisso getts kom-
mentarer, det har twittrats och så vi-
dare. Men vilka konsekvenser drar 
den politiska ledningen – både i makt-
ställning och opposition – av det som 
hände den 30 mars? 

Kopplingen mellan staden och 
herrfotbollslaget har varit stark på 
många plan. HIF har inte sällan lyfts 
fram som en stor tillgång för Helsing-
borg. Men är laget det fortfarande? 

De så kallade fotbollsfesterna har 
satt sina spår utanför arenan och på-
verkat många fler än de som gillar fot-
boll. I ett sådant läge måste också de 
högst ansvariga politikerna säga ifrån 
och ge prov på politiskt ledarskap.

Många bollar – och många bidrag krävs för att få bukt med fotbollsvåldet. Foto: BRITT-MARI OLSSON

Avslöjande
 X När två av de högsta tjänstemännen i 

Region i Skåne, Jonas Rastad och Ingrid 
Bengtsson-Rijavec, i går skrev en de-
battartikel i Sydsvenskan konstaterade 
de att ”många av sjukvårdens svagheter 
hänger samman med att patientens be-
hov inte sammanfaller med det vårdper-
sonalen tror är bäst”.

Det här kan man tolka på många sätt. 
Har patienterna bättre medicinska 
kunskaper? Förstår inte personalen att 
omorganisationer och andra föränd-
ringar gynnar patienterna?

Oavsett, det avslöjar en ledning i otakt 
med sin personal.

”egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett rejält pris på koldioxiden,  
plus satsningar på förnyelsebar energi.”
THOMAS STERNER, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, om vad som kan göras för att förhindra de  
värsta skadeverkningar av klimatförändringarna.

problemanalys 
levererad.  

 Foto: TT

”Trafikverket har en hel 
del att stå till svars för, 
dom jobbar inte för håll-
bar utveckling, tvärtom!”

Läsarkommentar på nätet.

 XVad tycker du?
Välkommen med synpunkter 
se hd.se/ledare

   Från nätetXRikta åtgärderna
 X Regeringen vill sänka arbetsgivar- 

avgiften för unga ytterligare. Redan  
i dag är den lägre för de som är under 
26. Det nya skulle vara att den skulle bli 
ännu lägre för alla under 23 år.

Förslaget har stött på patrull i 
socialförsäkringsutskottet. Oppositio-
nen är redan kritisk till den rådande 
ordningen.

Det är kanske dags att rikta den här 
typen av åtgärder mot de som har 
svårast att få ett jobb, inte enbart utgå 
från en åldersgräns.

Det är som att använda en allt för 
grov ammunition.

Politiskt mod 
efterlyses
lotta Hördin
lotta.hordin@hd.se
042 - 489 90 61

Välkomna 
HIF:s  
regler men 
vad gör  
politikerna 
i Helsing-
borg?

enkelt. Det krävs ett rejält pris på koldioxiden,

plus satsningar på förnyelsebar energi.

" THOMAS STERNER, professor i miljöekonomi

vid Göteborgs universitet, om vad som kan göras

för att förhindra de värsta skadeverkningar av

klimatförändringarna.
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debattredaktion, e-post: debatt@hd.se  

Vi hejar på vårt lag – och av-
står från att nedvärdera 
domarna, motståndarna 
och deras supportrar.

Vi respekterar och följer 
klubbfunktionärernas, ordningsper-
sonalens och polisens uppmaningar.

Vi har ett språkbruk som vi vill att 
våra barn och unga ska använda – och 
vi använder inte hatiska ramsor och 
slogans.

Vi accepterar inte pyroteknik, in-
kastade föremål och andra spelförstö-
rande inslag.

Vi vill se varandra och är aldrig 
maskerade.

Det här är fem av de totalt elva 
punkter som HIF nu vill att de som 
går på söndagens fotbollsmatch på 
Olympia skriver under på.

Från supporterklubben Kärnan, 
som för övrigt meddelat att man nu 

lägger verksamheten på is, säger led-
ningen att reglerna är godtyckliga och 
luddiga. På HIF:s Facebookssida har 
det också vädrats en del invändningar 
mot kontraktsskrivandet.

Men varför tveka – är det inte bara 
att skriva på? 

Varje skola måste hålla sig med ord-
ningsregler. Varje arbetsplats utveck-
lar sina, kanske för det mesta oskriv-
na, men dock regler. Så varför kan inte 
en fotbollsklubb göra det? Är det inte 
så att det är precis ett kontrakt som 
behövs just nu mellan publiken på 
Olympia och klubben HIF? 

Det finns säkert gränsdragningar 
som man kan tvista om, men är det i 
den änden man ska börja? Det är tro-
ligt att reglerna inte alltid kommer att 
följas till punkt och pricka. Ändå är 
det nödvändigt med en omstart och en 

viktig signal. Det är precis en sådan 
tydlig markering som behövs i det läge 
som uppstått efter den ödesdigra sista 
söndagen i mars när HIF skulle möta 
Djurgården i den allsvenska premiä-
ren.

Mycket har skrivits efter Djurgårds-
supporterns död. Massor av helsing-
borgare har uttryckt åsikter om det 
nödvändiga i att få stopp på våldet, bå-
de det som sker ute på stan och det 
som händer på arenorna. Gårdags-
kvällens debatt, arrangerad av denna 
tidning, var ännu ett led i detta.

Tidningen har blivit den kanal ge-
nom vilken många har kunnat berätta 
om egna upplevelser, uttrycka sin 
sorg, sin ilska och ge förslag på åtgär-
der.

Hif har sent omsider också vaknat, 
naturligtvis helt enkelt tvungna där-
till. Manifestet med de elva punkterna 
är, som sagt, en god början. Publiken 
måste dra sitt strå till stacken. Vakter 
och polis ska göra sitt jobb. 

Samtidigt har det hittills varit förvå-
nansvärt tyst från stadens ledande po-
litiker. Det har förvisso getts kom-
mentarer, det har twittrats och så vi-
dare. Men vilka konsekvenser drar 
den politiska ledningen – både i makt-
ställning och opposition – av det som 
hände den 30 mars? 

Kopplingen mellan staden och 
herrfotbollslaget har varit stark på 
många plan. HIF har inte sällan lyfts 
fram som en stor tillgång för Helsing-
borg. Men är laget det fortfarande? 

De så kallade fotbollsfesterna har 
satt sina spår utanför arenan och på-
verkat många fler än de som gillar fot-
boll. I ett sådant läge måste också de 
högst ansvariga politikerna säga ifrån 
och ge prov på politiskt ledarskap.

Många bollar – och många bidrag krävs för att få bukt med fotbollsvåldet. Foto: BRITT-MARI OLSSON

Avslöjande
 X När två av de högsta tjänstemännen i 

Region i Skåne, Jonas Rastad och Ingrid 
Bengtsson-Rijavec, i går skrev en de-
battartikel i Sydsvenskan konstaterade 
de att ”många av sjukvårdens svagheter 
hänger samman med att patientens be-
hov inte sammanfaller med det vårdper-
sonalen tror är bäst”.

Det här kan man tolka på många sätt. 
Har patienterna bättre medicinska 
kunskaper? Förstår inte personalen att 
omorganisationer och andra föränd-
ringar gynnar patienterna?

Oavsett, det avslöjar en ledning i otakt 
med sin personal.

”egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett rejält pris på koldioxiden,  
plus satsningar på förnyelsebar energi.”
THOMAS STERNER, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet, om vad som kan göras för att förhindra de  
värsta skadeverkningar av klimatförändringarna.

problemanalys 
levererad.  

 Foto: TT

”Trafikverket har en hel 
del att stå till svars för, 
dom jobbar inte för håll-
bar utveckling, tvärtom!”

Läsarkommentar på nätet.

 XVad tycker du?
Välkommen med synpunkter 
se hd.se/ledare

   Från nätetXRikta åtgärderna
 X Regeringen vill sänka arbetsgivar- 

avgiften för unga ytterligare. Redan  
i dag är den lägre för de som är under 
26. Det nya skulle vara att den skulle bli 
ännu lägre för alla under 23 år.

Förslaget har stött på patrull i 
socialförsäkringsutskottet. Oppositio-
nen är redan kritisk till den rådande 
ordningen.

Det är kanske dags att rikta den här 
typen av åtgärder mot de som har 
svårast att få ett jobb, inte enbart utgå 
från en åldersgräns.

Det är som att använda en allt för 
grov ammunition.

Politiskt mod 
efterlyses
lotta Hördin
lotta.hordin@hd.se
042 - 489 90 61

Välkomna 
HIF:s  
regler men 
vad gör  
politikerna 
i Helsing-
borg?

"Egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett

rejält pris på koldioxiden, plus satsningar på

förnyelsebar energi.

"

THOMAS STERNER, professor i miljöekonomi vid

Göteborgs universitet, om vad som kan göras för

att förhindra de värsta skadeverkningar av

klimatförändringarna.
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Stor ohälsa i barnomsorgen
”Orimlig arbetssituation som kostar samhället mycket”
Stockholm Fritidspe-
dagoger och förskollä-
rare är kraftigt överre-
presenterade när det 
gäller sjukskrivningar 
för psykiska diagnoser.

Socialförsäkringsmi-
nistern Ulf Kristers-
son ser en oroväckan-
de utveckling.
Siffrorna har tagits fram 
för TT:s räkning av Lärar-
förbundet. När det gäller 
sjukfall i kategorin psy-
kiska sjukdomar handlar 
det för fritidspedagoger/
förskollärare om 36 fall 
per 1 000 anställda 2012. 
Det kan jämföras med 
20 för arbetsmarknaden 
totalt, vilket betyder att 
det är 80 procent vanli-
gare bland förskollärare/
fritidspedagoger.

På fem år har det också 
skett en dramatisk ök-
ning med 27 procent.

–  Här får vi svart på 
vitt för en situation som 
vi larmat om länge. Man 
går på knäna och jag är 
orolig, säger Eva-Lis Si-
rén, ordförande i Lärar-
förbundet.

–  Det är en orimlig ar-
betssituation som kostar 
samhället mycket.

Allvarlig utveckling
Ulf Kristersson (M) ser all-
varligt på utvecklingen.

– En del yrken har sti-
gande sjukfrånvaro och 
det bekymrar oss, säger 
han.

– Forskare talar om att 
de som har störst risk att 
bli sjukskrivna i stress 
och utmattning är de i 
kontaktyrken och där det 
finns höga förväntningar 
på vad medarbetarna ska 
åstadkomma.

Förra veckan varnade 
också Skolverket för en 
allvarlig utveckling när 
ny statistik presentera-
des för fritidshemmen. 
Den visade på barngrup-
per som aldrig varit stör-
re.

–  Jag kan mycket 
väl tänka mig att man 
hamnar i utmattnings-
syndrom i takt med att 
arbetsbelastningen för-
sämrats, säger Birgit An-
dersson, lektor vid Umeå 
universitet.

Tufft klimat
Hon ser flera skäl till ett 
allt tuffare arbetsklimat.

–  Man vill och försö-
ker jobba på samma sätt 

men det är en omöjlighet 
när barngrupperna är så 
stora att man inte kan 
garantera barnens säker-
het.

Ullrika Modin, fritids-
pedagog vid Mälarhöj-
dens skola i södra Stock-
holm, är inte överraskad 
över siffrorna även om 
hon själv aldrig känt sig 
utsatt.

– Generellt kan jag tän-
ka mig att det är slitigt 
att jobba på fritids. Du 
jobbar åtta timmar med 
barngrupper och har in-
te tid för planering, säger 
hon.

Eva-Lis Sirén vill se en 
maxgräns beträffande 
antalet barn i en grupp, 

något Ullrika Modin 
stödjer.

– Nu kan vi säga oss ta 

in max 25 men det blir 29 
i slutändan. (TT)

Ullrika Modin, fritidspedagog vid Mälarhöjdens skola i södra Stockholm. Foto: TT

FakTa: Sjukskrivningar
Kategorin försKollärare/fritidspedagoger  är överre-
presenterade när det gäller sjukskrivningar 14 dagar och längre 
för psykiska diagnoser. av antal startade sjukfall per 1 000 
anställda var det 36,3 fall 2012 jämfört med 20,2 för arbets-
marknaden i helhet.
de fem senaste årens  siffror för förskollärare/fritidspedago-
ger, med samma siffra hela arbetsmarknaden inom parentes:
2012: 36,3 (20,2)
2011: 33,8 (18,5)
2010: 31,2 (17,8)
2009: 27,4 (15,7)
2008: 28,5 (16,7)
Källa: försäkringskassan (TT)

Stockholm Mobil- 
och bredbandsopera-
törer kan sluta lagra 
data utan att riskera 
att få myndigheten 
PTS efter sig.

Torsdagens unika 
beslut sätter press på 
regeringen att ändra 
lagen om elektronisk 
kommunikation.
–  Vår analys av EU-dom-
stolens dom visar att det 
finns stora svårigheter 
med att tillämpa lagen så 
som den är utformad i dag, 
säger Post- och telestyrel-
sens generaldirektör Gö-
ran Marby till TT.

Flera operatörer har vänt 
sig till PTS för vägledning 
sedan EU-domstolen ogil-
tigförklarat datalagrings-
direktivet. Svaret kom på 
torsdagen i form av ett be-

slut av Göran Marby efter 
en analys inom myndighe-
ten. Han talar om ”en unik 
situation”.

Egen tolkning. . .
Beslutet innebär att PTS 
inte kommer att vidta 
några åtgärder mot de ope-
ratörer som väljer att inte 
lagra data.

– I och med att vi medde-
lat regeringen beslutet kan 
man säga att vi har tagit 
initiativ till att lagen (om 
elektronisk kommunika-
tion) behöver ses över.

Göran Marby ser ingen 
möjlighet för PTS att age-
ra utifrån dagens bestäm-
melser om trafikdatalag-
ring.

TT: Vad blir det praktiska 
följderna av beslutet för 
dem som datalagrar?

– Jag föreslår att de en-
skilda kunderna ställer 

den frågan till sin operatör, 
svarar han.

. . .gav amnesti
Så snart EU-domstolens 
utslag blev känt bestämde 
sig internetleverantören 
Bahnhof för att omedel-
bart sluta lagra trafikupp-
gifter om sina kunder. An-
dra operatörer efterlyste 
klara och snabba besked 
från justitiedepartemen-
tet om vad som gäller.

–  Svensk lagstiftning 
gäller i Sverige, sade jus-
titieminister Beatrice Ask 
(M) häromdagen.

TT har bett henne om en 
kommentar efter PTS:s be-
slut. Enligt EU-domstolen 
strider datalagringsdi-
rektivet mot EU:s stadga 
om grundläggande rättig-
heter, främst genom att 
trafikuppgifter sparas ur-
skillningslöst oavsett om 

det finns en brottsmiss-
tanke eller inte mot den 
vars uppgifter lagras.

Men fram till nu har det 
varit oklart hur svenska 

myndigheter skulle till-
lämpa Europadomstolens 
utslag. PTS visade vägen 
på torsdagen. (TT)

Lars Pedersen

Fritt fram sluta lagra data
Bakgrund: Datalagring
mobil- och bredbandsbolag  är enligt lagen om elektronisk 
kommunikation skyldiga att lagra trafikuppgifter om data- och 
teletrafik i sex månader, även när det handlar om att en person 
ringer upp en annan utan att få svar, och lämna ut dem till 
bland andra Säpo.
Uppgifter om  var personerna befann sig när ett samtal 
inleddes ska lagras, liksom var de befann sig när samtalet eller 
kommunikationen avslutades.
däremot sKa  inte uppgifter om själva innehållet i sms, epost 
eller telefonsamtal lagras.
den svensKa lagen  är en anpassning till eU:s datalagrings-
direktiv från 2006, som kom till efter terrorattackerna i Madrid 
2004 och london 2005. Sverige var sent med att införliva 
direktivet på grund av regeringens tvekan kring utformningen 
av reglerna och bötfälldes därför av eU. först i maj 2012 började 
reglerna gälla i Sverige. Såväl här som i andra eU-länder har di-
rektivet skapat en hätsk debatt om övervakningssamhället. (TT)

riksdagen 
stoppar  
regeringen
Stockholm Ännu en 
gång har Alliansen fått 
erfara att den är en minori-
tetsregering. Oppositionen 
stoppar nu det nya jobbför-
slaget för unga.

Efter gårdagens sam-
manträde i socialförsäk-
ringsutskottet står det 
klart att majoriteten kom-
mer att avvisa förslaget 
om att ytterligare sänka 
arbetsgivaravgifterna för 
ungdomar under 23 år.

– Alla expertmyndig-
heter har konstaterat att 
halveringen av arbetsgi-
varavgiften för unga är en 
mycket ineffektiv och dyr 
åtgärd, säger utskottets 
vice ordförande Tomas 
Eneroth (S). (TT)

så ska  
klimathotet 
avvärjas
Stockholm Vad krävs av 
världens länder för att hål-
la klimatförändringarna på 
en acceptabel nivå?

På söndagen presenterar 
FN:s klimatpanel en ny del-
rapport i Berlin i Tyskland 
som tar upp frågan om hur 
klimathotet ska avvärjas.

– Egentligen är det gan-
ska enkelt. Det krävs ett 
rejält pris på koldioxiden, 
plus satsningar på förnyel-
sebar energi, säger Thomas 
Sterner, professor i mil-
jöekonomi vid Göteborgs 
universitet och panelens 
huvudförfattare till kapit-
let om styrmedel. (TT)

arbetskrafts-
invandring 
stramas upp 
Stockholm Regeringen 
och Miljöpartiet föreslår 
skärpta regler för att stop-
pa missbruk av systemet 
med arbetskraftsinvand-
ring från länder utanför 
EU. Arbetsgivare ska 
kunna straffas om de lju-
ger om löner och villkor. 
Men Socialdemokraterna 
anser att det som föreslås 
i den remiss som nu går 
till lagrådet inte räcker.

– Det är bra att man har 
erkänt att det finns pro-
blem med lagen, men det 
jag har sett är otillräck-
ligt, säger Fredrik Lundh 
Sammeli, migrationspoli-
tisk talesperson för S. (TT)

strid kring      
läkemedel
Stockholm Det stora 
lager av influensaläkemed-
let Tamiflu som Sverige 
har byggt upp är mer eller 
mindre värdelöst. Tablet-
terna är nästan verk-
ningslösa. Det konstaterar 
det oberoende brittiska 
forskarnätverket Cochrane 
tillsammans med tidskrif-
ten British Medical Journal 
efter att ha fått tillgång till 
tidigare dolda data från den 
schweiziska tillverkaren 
Roche. (TT)

STOCKHOLM Vad krävs av världens länder för att

hålla klimatförändringarna på en acceptabel

nivå? På söndagen presenterar FN:s klimatpanel

en ny delrapport i Berlin i Tyskland som tar upp

frågan om hur klimathotet ska avvärjas.

- Egentligen är det ganska enkelt.Det krävs ett

rejält pris på koldioxiden, plus satsningar på

förnyelsebar energi, säger Thomas

Sterner,professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och panelens huvudförfattare till

kapitlet om styrmedel.
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Vill strama åt regler Moderater vill ha fotoförbud Nya textilprotester i Kambodja
n Regeringen och Miljö-
partiet är överens om att 
skärpa reglerna för att 
hejda missbruk av reg-
lerna för invandring av 
arbetskraft från länder 
utanför EU. Arbetsgiva-
re ska kunna straffas om 
de ljuger om löner och 
anställningsvillkor.

– Vi vill inte att männi- 
skor ska få dåliga vill-
kor när de kommer till 
Sverige eller att arbets-
givare utnyttjar arbets-
kraft, säger migrations- 
minister  Tobias Bill-
ström (på bilden) och 
talar om kraftfulla åtgär-
der. (TT)

n Förbjud ljud- och bildin-
spelningar på kommun-
fullmäktiges möten. Så 
lyder en motion från Bro-
möllas moderater, som 
tröttnat på att förlöjligande 
bilder sprids i sociala medi-
er. Enligt förslaget bör den 
som vill filma i fullmäkti-
gesalen söka tillstånd, där 

det redovisas hur materia-
let ska användas. Ansökan 
ska dessutom innehålla ett 
löfte om att enbart filma 
mot talarstolen. Förslaget 
rimmar illa med Sveriges 
grundlagsskyddade yttran-
defrihet, säger journalisten 
och yttrandefrihetsexper-
ten Nils Funcke till P4.  (TT)

n Hennes &  Mauritz har 
satt som mål att ge fler 
arbetare löner som går att 
leva på. Men i Kambodja, 
ett viktigt tillverknings-
land för klädjätten, är tex-
tilarbetarna långt ifrån 
nöjda med minimilönen 
och planerar nya protes-
ter, samtidigt som löner-

na i nya tillverkningslan-
det Etiopien är betydligt 
lägre.H&M satte i fjol ett 
nytt mål om att 850 000 
textilarbetare 2018 ska 
betalas skäliga löner, ett 
mål som omfattar cirka 60 
procent av bolagets pro-
duktion.  
 (TT)
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arbetskraftsinvandring bromölla • kommunfullmäktige hennes & mauritz

Sverige • i korthet

Frivilliga ska rädda liv efter sms

Så ska klimathotet avvärjas

Strid kring influensamedel

Kvinnojourerna tvingas avvisa

oroväckande utveckling • sjukskrivningar

Stockholm (tt)

Fritidspedagoger och 
förskollärare är kraftigt 
överrepresenterade när 
det gäller sjukskrivningar 
för psykiska diagnoser. 
Socialförsäkringsminis-
tern Ulf Kristersson ser 
en oroväckande utveck-
ling.

Siffrorna har tagits fram 
för TT:s räkning av Lärar-
förbundet. När det gäller 
sjukfall i kategorin psy-
kiska sjukdomar handlar 
det för fritidspedagoger/
förskollärare om 36 fall per 
1 000 anställda 2012. Det 
kan jämföras med 20 för 
arbetsmarknaden totalt, 
vilket betyder att det är 80 
procent vanligare bland 
förskollärare/fritidspeda-
goger.

På fem år har det också 
skett en dramatisk ökning 
med 27 procent.

– Här får vi svart på vitt 
för en situation som vi har 
larmat om länge. Man går 
på knäna och jag är orolig, 
säger Eva-Lis Sirén, ord-
förande i Lärarförbundet.

– Det är en orimlig 
arbetssituation som kos-
tar samhället mycket.

Ulf Kristersson (M) ser all-
varligt på utvecklingen.

– En del yrken har sti-

gande sjukfrånvaro och 
det bekymrar oss, säger 
han.

– Forskare talar om att 
de som har störst risk att 
bli sjukskrivna i stress och 
utmattning är de i kontak-
tyrken och där det finns 
höga förväntningar på vad 
medarbetarna ska åstad-
komma.

Förra veckan varnade 
också Skolverket för en all-
varlig utveckling när ny 
statistik presenterades för 
fritidshemmen. Den visa-
de att barngrupperna ald-
rig varit större.

– Jag kan mycket väl 
tänka mig att man ham-
nar i utmattningssyn-
drom i takt med att arbets-
belastningen ökar, säger 
Birgit Andersson, lektor 
vid Umeå universitet.

Hon ser flera skäl till ett allt 
tuffare arbetsklimat.

–  Man vill och försöker 
jobba på samma sätt men 
det är en omöjlighet när 
barngrupperna är så stora 
att man inte kan garantera 
barnens säkerhet.

Ullrika Modin, fritids-
pedagog vid Mälarhöjdens 

skola i södra Stockholm, är 
inte överraskad över siff-
rorna även om hon själv 
aldrig känt sig utsatt.

– Generellt kan jag tän-
ka mig att det är slitigt att 
jobba på fritids. Du jobbar 
åtta timmar med barn-
grupper och har inte tid 
för planering, säger hon.

Eva-Lis Sirén vill se en 
maxgräns beträffande 
antalet barn i en grupp, 
något Ullrika Modin stödjer.

–  Nu kan vi säga oss ta 
in max 25 men det blir 29 i 
slutändan.
 tobias österberg

n   Frivilliga ska framöver 
mer än i dag försöka räd-
da liv i väntan på att sjuk-
vårdspersonal når fram 
vid olyckor. SOS Alarm 
tänker larma ut frivilliga  
via sms, vilket ett pro-
jekt redan visat är fram-
gångsrikt. I maj sjösätter 
SOS Alarm, på räddnings-

tjänsten Väst, ett system 
kallat dynamisk resurs-
hantering som tidigare 
använts av professionell 
sjukvårds- och räddnings-
personal men också av 
väktare eller distriktsskö-
terskor. I slutet av året kan 
tester sedan börja.
 (TT)

n  På söndagen presente-
rar FN:s klimatpanel en ny 
delrapport i Berlin i Tysk-
land som tar upp frågan 
om hur klimathotet ska 
avvärjas.

– Egentligen är det gan-
ska enkelt. Det krävs ett 

rejält pris på koldioxiden, 
plus satsningar på förnyel-
sebar energi, säger Thomas 
Sterner, professor i miljö-
ekonomi vid Göteborgs 
universitet och panelens 
huvudförfattare till kapit-
let om styrmedel. (TT)

n Det stora lager av influ-
ensaläkemedlet Tamiflu 
som Sverige har byggt upp 
är mer eller mindre vär-
delöst. Tabletterna är näs-
tan verkningslösa. Det 
konstaterar det oberoen-
de brittiska forskarnät-
verket Cochrane tillsam-
mans med tidskriften Bri-
tish Medical Journal efter 

att ha fått tillgång till tidi-
gare dolda data från den 
schweiziska tillverkaren 
Roche.

– Allmänheten har bli-
vit vilseledd, säger Carl 
Heneghan, professor i evi-
densbaserad medicin vid 
University of Oxford, till 
BBC News.
 (TT)

n  Trots att kvinnojour-
erna utförde fler stödin-
satser i fjol tvingades de 
ändå att avvisa 2 212 kvin-
nor, enligt Riksorganisa-
tionen för kvinnojourer 
och tjejjourer (Roks). Det 
kan jämföras med 1 738 år 
2012. Grundproblemet är 
att kommunerna saknar 
bostäder, enligt Roks.

–  Kvinnorna som kom-
mer till oss kan inte åter-
vända hem. Saknas det 
bostäder i samhället blir 
hon fast på jouren, trots 
att det ska vara en akut 
åtgärd, och så stoppar det 
upp hela systemet, säger 
ordförande Angela Beau-
sang.
 (TT)

Stor psykisk ohälsa  
i svensk barnomsorg 

sverige fredag
tipsa nyhetschefen 

tel 0470-77 06 07 e-post: nyheter@smp.se

Sjukskrivningarna för psykiska diagnoser ökar bland fritidspedagogerna och förskollä-
rarna. Foto: hasse holmberg/tt

SVERIGE • I KORTHET

 På söndagen presenterar FN:s klimatpanel en ny

delrapport i Berlin i Tyskland som tar upp frågan

om hur klimathotet ska avvärjas.

- Egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett

rejält pris på koldioxiden, plus satsningar på

förnyelsebar energi, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och panelens huvudförfattare till

kapitlet om styrmedel. (TT)
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Honduras toppar 
dyster statistik
StockHolm. Störst risk att 
mördas i världen löper 
man i Honduras. Och allra 
farligast är det för den som 
är under 30 år, och man.

Utöver alla som dog i 
krig och konflikter 2012, 
föll nästan en halv miljon 
människor världen över 
offer för mördare, enligt en 
rapport från FN:s narkoti-
kaorgan UNODC. 437 000 
människor utsattes för 
mord 2012, och av dessa 
dödades över en tredjedel i 
Nord- och Sydamerika. 
Det gör att regionen puttar 
ner Afrika från förstaplat-
sen i mordtoppen.

allra farligast är det i Hon-
duras, där gängkrig och in-
filtration från mexikanska 
drogkarteller bidrog till 
att 90,4 av 100 000 invå-
nare mördades 2012. Det 
är dubbelt så många som 

i näst värsta landet, Vene-
zuela. 

Visserligen tyder senare 
statistik på att mordfrek-
vensen i Honduras mins-
kade något under 2013, 
men samtidigt ökade bru-
tala mord med halshugg-
ningar och stympningar 
markant.

Åtta av tio mordoffer i värl-
den är män och över hälf-
ten är under 30 år gamla. 
När det gäller mord i en 
nära relation däremot, är 
två tredjedelar av offren 
kvinnor. 

I 95 procent av alla fall 
var förövaren en man.

Globalt sett ligger mord-
frekvensen på 6,1 per 
100 000 invånare. I Ocea-
nien, den säkraste delen av 
världen, är motsvarande 
siffra blott 0,3. TT

anna roxvall

ny signal ur Indiska oceanen 
Sydney/PertH. I jakten på 
det försvunna trafikflyg-
planet från Malaysia har 
en ny signal uppsnappats 
som kan komma från flyg-
planets så kallade svarta 
lådor. 

Sammanlagt fem signa-
ler har fångats upp i sam-
ma sökområde i södra In-
diska oceanen.

De fyra första ”pingen” 
upptäcktes ombord på ett 
av den australiska mari-
nens fartyg Ocean Shield, 

som försetts med ameri-
kanska flottans specialut-
rustning. 

Det femte ljudet regist-
rerades i går ombord på 
ett flygplan i närheten; sig-
nalerna hade förmedlats 
via en boj med hydrofon 
för ljudupptagning under 
vatten som lagts ut i farty-
gets närhet någon dag tidi-
gare. 

En poäng med bojen är 
att slippa bakgrundsljud 
från fartyget. TT-Reuters

Ryssland fråntaget rösträtt
StockHolm. Ryssland har, 
som en följd av agerandet på 
Krim, fråntagits sin rösträtt 
vid Europarådets parlamen-
tariska församling (Pace).

Beslutet, som ska gälla 
året ut, var väntat. Den ryska 
delegationen svarade med 
att lämna den pågående ses-
sionen i Strasbourg och hota 
med att lämna Pace helt och 
hållet.

De 18 ryska ledamöterna 
förlorar också rätten att del-
ta i visst utskottsarbete och 
att delta i valobservatörs-
uppdrag.

Europarådet är inte ett 
EU-organ. Rådet ska främja 
samarbete kring bland an-

nat mänskliga rättigheter 
och demokrati bland Euro-
pas alla länder, även de som 
inte är EU-medlemmar.

Även det militära läget bjöd 
på tillspetsningar under 
torsdagen.

Om Ryssland vill ha dia-
log, så måste ”första steget” 
vara att dra tillbaka de 
40 000 man som samlats vid 
gränsen mot Ukraina, sade 
Natos generalsekreterare 
Anders Fogh Rasmussen 
under ett framträdande i 
Prag.

–  Ryssland använder sin 
militärmakt för att diktera 
att Ukraina bör omvandlas 

till en federal och neutral 
stat. Men det är ett beslut 
som endast Ukraina, såsom 
en suverän stat, kan ta. Ing-
en annan, fortsatte han.

– Ni har ett val: Att sluta 
beskylla andra för handling-
ar ni själva begått. Att sluta 
samla era trupper. Att sluta 
med att trappa upp denna 
kris och börja ägna er åt en 
verklig dialog, sade Fogh 
Rasmussen och hotade med 
”allvarliga konsekvenser” 
om Moskva fortsätter sin in-
blandning i Ukraina.

Sveriges försvarsmakt vill 
inte kommentera det rådan-
de militära läget i svenskt 

närområde, exempelvis Ös-
tersjön.

– Vi har förstås god över-
blick över vad som sker men 
det är inget som vi för närva-
rande går ut med, säger För-
svarsmaktens presstales-
man Philip Simon till TT.

Mitt i den värsta politiska 
och militära krisen har 
Rysslands president Vladi-
mir Putin brevledes vädjat 
till EU:s ledare om att hitta 
en lösning på Ukrainas obe-
talda gasleveranser. Ryss-
land har tidigare hotat med 
att kräva förskottsbetalning 
för leveranser av gas till 
Ukraina. TT

Jan Winter

fartyg och flygplan från australiens försvarsmakt deltar i 
arbetet med att lägga ut bojar med hydrofoner.
 Foto: AustRALiAn DeFense FoRce/tt

”Krävs rejält pris 
på koldioxiden”
Vad krävs av världens 
länder för att hålla kli-
matförändringarna på 
en acceptabel nivå? på 
söndag presenterar fN:s 
klimatpanel (ipCC) en 
ny delrapport som tar 
upp frågan om hur kli-
mathotet ska avvärjas.

StockHolm. Det är den 
tredje delrapporten i den se-
naste utvärderingen av kli-
matsituationen i världen.

I höstas presenterades 
den rent vetenskapliga 
grunden för klimatföränd-
ringarna, och för ett par 

veckor sedan lade en annan 
forskargrupp fram de senas-
te rönen om vilka effekter 
förändringarna får på män-
niskor och natur.

Nu handlar det om vad 
som kan och bör göras för 
att förhindra de värsta ska-
deverkningarna.

–  egentligen är det ganska 
enkelt. Det krävs ett rejält 
pris på koldioxiden, plus 
satsningar på förnyelsebar 
energi, säger Thomas Ster-
ner, professor i miljöekono-
mi vid Göteborgs universitet 
och panelens huvudförfatta-
re till kapitlet om styrmedel.

–  Det är väl kanske det 
mest kontroversiella kapit-
let, tillägger han.

Han påpekar att Sverige, 
med en koldioxidskatt på 
150 dollar per ton koldioxid, 
redan har gått mycket långt 
när det gäller att sätta pris på 
utsläppen.

–  Så mycket kanske inte 
behövs i världen i stort. I 
USA diskuterar man att sät-
ta ett pris på 37 dollar. Kan-
ske 50 till 100 dollar per ton 
skulle räcka. Problemet är 
att det finns ganska många 
som tycker att detta är för 
mycket, säger han.

I den nya delrapporten, 
som presenteras i Berlin i 
Tyskland, ska forskarna pre-
sentera vad som krävs av 
olika åtgärder för att världen 
ska kunna nå tvågradersmå-
let, det vill säga hålla den 
kommande temperaturök-
ningen under två grader Cel-
sius. Sterner tror själv att 
målet går att nå, men påpe-
kar att det finns en del oenig-
het i panelen om åtgärderna.

–  Det finns några bland 
författarna som inte vill säga 
tydligt vad som behöver gö-
ras för att nå målet, kanske 
av ideologiska skäl. TT

roland Johansson

 X Fn SkIckAr trUPPer. ett enhälligt Fn:s säkerhetsråd 
beslutade på torsdagen att sända 12 000 fredsbevarande 
soldater till centralafrikanska republiken, där etniska och 
religiösa konflikter sargar landet. Resolutionen lades fram 
av Frankrike, som är redo att skicka upp emot 10 000 solda-
ter och 1 800 poliser till dess forna koloni. TT-AFP

När klimatpanelen om några dagar presenterar sin rapport handlar det om vad som kan och bör göras för att förhindra de 
värsta skadeverkningarna.  Arkivfoto: FRAnk Augstein/tt

Dags presentera ny rapport om klimatförändringarna

CITATET

”Fantastiskt bra för Grekland. men 
man kan inte låta bli att fundera 
över vem som köper detta.” 

JOHAN HAGBARTH, placeringsstrateg på 
SEB. Totalt inkom order värda 20 miljar- 
der euro (180 miljarder kronor) från 550 
investerare, när Grekland i går tog sitt första 
obligationslån på kapitalmarknaden på fyra 
år. Greklands riksgäld nöjde sig med att låna 
3 miljarder euro och kunde därmed pressa 
snitträntan till 4,95 procent. TT

Vad krävs av världens länder för att hålla

klimatförändringarna på en acceptabel nivå? på

söndag presenterar fN:s klimatpanel (ipCC) en ny

delrapport som tar upp frågan om hur klimathotet

ska avvärjas.

STOCKHOLM. Det är den tredje delrapporten i

den senaste utvärderingen av klimatsituationen i

världen.

I höstas presenterades den rent vetenskapliga

grunden för klimatförändringarna, och för ett par

veckor sedan lade en annan forskargrupp fram

de senaste rönen om vilka effekter

förändringarna får på människor och natur.

Nu handlar det om vad som kan och bör göras för

att förhindra de värsta skadeverkningarna.

- egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett

rejält pris på koldioxiden, plus satsningar på

förnyelsebar energi, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och panelens huvudförfattare till

kapitlet om styrmedel.

- Det är väl kanske det mest kontroversiella

kapitlet, tillägger han.

Han påpekar att Sverige, med en koldioxidskatt

på 150 dollar per ton koldioxid, redan har gått

mycket långt när det gäller att sätta pris på

utsläppen.

- Så mycket kanske inte behövs i världen i stort. I

USA diskuterar man att sätta ett pris på 37

dollar. Kanske 50 till 100 dollar per ton skulle

räcka. Problemet är att det finns ganska många

som tycker att detta är för mycket, säger han.

I den nya delrapporten, som presenteras i Berlin i

Tyskland, ska forskarna presentera vad som

krävs av olika åtgärder för att världen ska kunna

nå tvågradersmålet, det vill säga hålla den

kommande temperaturökningen under två grader

Celsius.

Sterner tror själv att målet går att nå, men påpekar att

det finns en del oenighet i panelen om åtgärderna.

- Det finns några bland författarna som inte vill säga

tydligt vad som behöver göras för att nå målet, kanske

av ideologiska skäl.

Bildtext: När klimatpanelen om några dagar presenterar

sin rapport handlar det om vad som kan och bör göras

för att förhindra de värsta skadeverkningarna.
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Stor ohälsa i barnomsorgen
”Orimlig arbetssituation som kostar samhället mycket”
Stockholm Fritids-
pedagoger och förskol-
lärare är kraftigt över-
representerade när det 
gäller sjukskrivningar 
för psykiska diagnoser.

Socialförsäkringsmi-
nistern Ulf Kristersson 
ser en oroväckande ut-
veckling.
Siffrorna har tagits fram 
för TT:s räkning av Lärar-
förbundet. När det gäller 
sjukfall i kategorin psy-
kiska sjukdomar handlar 
det för fritidspedagoger/
förskollärare om 36 fall 
per 1 000 anställda 2012. 
Det kan jämföras med 
20 för arbetsmarknaden 
totalt, vilket betyder att 
det är 80 procent vanli-
gare bland förskollärare/
fritidspedagoger.

På fem år har det också 
skett en dramatisk ök-
ning med 27 procent.

–  Här får vi svart på 
vitt för en situation som 
vi larmat om länge. Man 
går på knäna och jag är 
orolig, säger Eva-Lis Si-
rén, ordförande i Lärar-
förbundet.

–  Det är en orimlig ar-
betssituation som kostar 
samhället mycket.

Allvarlig utveckling
Ulf Kristersson (M) ser all-
varligt på utvecklingen.

– En del yrken har sti-
gande sjukfrånvaro och 
det bekymrar oss, säger 
han.

– Forskare talar om att 
de som har störst risk att 
bli sjukskrivna i stress 
och utmattning är de i 
kontaktyrken och där det 
finns höga förväntningar 
på vad medarbetarna ska 
åstadkomma.

Förra veckan varnade 
också Skolverket för en 
allvarlig utveckling när 
ny statistik presentera-
des för fritidshemmen. 
Den visade på barngrup-
per som aldrig varit stör-
re.

–  Jag kan mycket 
väl tänka mig att man 
hamnar i utmattnings-
syndrom i takt med att 
arbetsbelastningen för-
sämrats, säger Birgit An-
dersson, lektor vid Umeå 
universitet.

Tufft klimat
Hon ser flera skäl till ett 
allt tuffare arbetsklimat.

–  Man vill och försö-
ker jobba på samma sätt 

men det är en omöjlighet 
när barngrupperna är så 
stora att man inte kan 
garantera barnens säker-
het.

Ullrika Modin, fritids-
pedagog vid Mälarhöj-
dens skola i södra Stock-
holm, är inte överraskad 
över siffrorna även om 
hon själv aldrig känt sig 
utsatt.

– Generellt kan jag tän-
ka mig att det är slitigt 
att jobba på fritids. Du 
jobbar åtta timmar med 
barngrupper och har in-
te tid för planering, säger 
hon.

Eva-Lis Sirén vill se en 
maxgräns beträffande 
antalet barn i en grupp, 

något Ullrika Modin 
stödjer.

– Nu kan vi säga oss ta 

in max 25 men det blir 29 
i slutändan. (TT)

Ullrika modin, fritidspedagog vid Mälarhöjdens skola i södra Stockholm. Foto: TT

Fakta: Sjukskrivningar
Kategorin FörSKollärare/FritidSpedagoger  är överre-
presenterade när det gäller sjukskrivningar 14 dagar och längre 
för psykiska diagnoser. av antal startade sjukfall per 1 000 
anställda var det 36,3 fall 2012 jämfört med 20,2 för arbets-
marknaden i helhet.
de Fem SenaSte årenS  siffror för förskollärare/fritidspedago-
ger, med samma siffra hela arbetsmarknaden inom parentes:
2012: 36,3 (20,2)
2011: 33,8 (18,5)
2010: 31,2 (17,8)
2009: 27,4 (15,7)
2008: 28,5 (16,7)
Källa: försäkringskassan (TT)

Stockholm Vad 
krävs av världens län-
der för att hålla klimat-
förändringarna på en 
acceptabel nivå?

på söndagen presen-
terar Fn:s klimatpanel 
(ipCC) en ny delrapport 
som tar upp frågan om 
hur klimathotet ska av-
värjas.
Det är den tredje delrap-
porten i den senaste ut-
värderingen av klimatsi-
tuationen i världen.

I höstas presenterades 
den rent vetenskapliga 
grunden för klimatföränd-
ringarna, och för ett par 
veckor sedan lade en an-
nan forskargrupp fram de 
senaste rönen om vilka ef-
fekter förändringarna får 
på människor och natur.

Nu handlar det om vad 

som kan och bör göras för 
att förhindra de värsta ska-
deverkningarna.

Pris på utsläppen
– Egentligen är det ganska 
enkelt. Det krävs ett rejält 
pris på koldioxiden, plus 
satsningar på förnyelse-
bar energi, säger Thomas 
Sterner, professor i mil-
jöekonomi vid Göteborgs 
universitet och panelens 
huvudförfattare till kapit-
let om styrmedel.

–  Det är väl kanske det 
mest kontroversiella ka-
pitlet, tillägger han.

Han påpekar att Sverige, 
med en koldioxidskatt på 
150 dollar per ton koldiox-
id, redan har gått mycket 
långt när det gäller att sät-
ta pris på utsläppen.

– Så mycket kanske inte 
behövs i världen i stort. I 
USA diskuterar man att 

sätta ett pris på 37 dollar. 
Kanske 50 till 100 dollar per 
ton skulle räcka. Proble-
met är att det finns ganska 
många som tycker att detta 
är för mycket, säger han.

Oeniga forskare
I den nya delrapporten, 
som presenteras i Berlin 
i Tyskland, ska forskarna 
presentera vad som krävs 
av olika åtgärder för att 
världen ska kunna nå två-

gradersmålet, det vill säga 
hålla den kommande tem-
peraturökningen under två 
grader Celsius. Sterner tror 
själv att målet går att nå, 
men påpekar att det finns 
en del oenighet i panelen 
om åtgärderna.

–  Det finns några bland 
författarna som inte vill sä-
ga tydligt vad som behöver 
göras för att nå målet,  kan-
ske av ideologiska skäl. (TT)

Roland Johansson

Så ska klimathotet avvärjas
Fakta: IPCC:s klimatrapport
Fn:s klimatpanel (ipCC) presenterar på söndagen, i Berlin i 
Tyskland, den tredje av totalt fyra delrapporter som ingår i den 
senaste utvärderingen av klimatförändringarna. Tidigare utvär-
deringar har lagts fram 1990, 1996, 2001 och 2007.
delrapporten tar Upp  vad som kan göras för att förhindra 
allvarliga effekter av förändringarna. forskarna måste alltså 
precisera vilka åtgärder som krävs för att nå tvågradersmålet, 
det vill säga hur man ska kunna förhindra att den kommande 
temperaturökningen stiger över två grader Celsius. (TT)

Fängelse 
för ex-politiker
karlStad Två års fäng-
else blev även hovrättens 
dom mot en före detta 
värmländsk kommunpo-
litiker och överförmyn-
dare som lurade till sig 
miljonbelopp från äldre 
män. Kvinnan överkla-
gade och ville frias helt 
men hovrätten anser att 
hon gjort sig skyldig till 
grov trolöshet mot hu-
vudman, uppger lokala 
medier.

Med hjälp av en full-
makt svindlade kvinnan 
till sig 2,25 miljoner kro-
nor från en dement änke-
man i Stockholm. Även en 
85-årig värmlänning blev 
av med närmare en halv 
miljon.

Enligt hovrätten har 
kvinnan utnyttjat män-
nens utsatta position. 
Totalt ska kvinnan betala 
2,7 miljoner kronor i ska-
destånd. (TT)

åtal för 
experiment  
i köket
Ängelholm En 33-årig 
man kokade ihop radio-
aktiva ämnen på spisen i 
ett försök att åstadkomma 
en kärnreaktion hemma i 
köket i en lägenhet i Äng-
elholm. Nu åtalas han för 
brott mot strålskyddslagen. 
Han har också tillverkat 
ricin, ett kemiskt stridsme-
del, och abrin, som är ett 
biologiskt stridsmedel.

Kammaråklagare Lars 
Magnusson lämnade in 
stämningsansökan till 
Helsingborgs tingsrätt på 
torsdagen. Han framhåller 
att avsikten inte tycks ha 
varit att skada andra män-
niskor.

– Han gjorde det för att se 
om det gick, säger åklaga-
ren.

Men det hade kunnat 
sluta illa. De båda strids-
medlen som mannen till-
verkade skulle potentiellt 
kunna döda ”hundratals 
personer”, enligt åklagaren.

Mannen kontaktade 
själv Strålsäkerhetsmyn-
digheten när experimentet 
gick snett och han medger 
de faktiska omständighe-
terna. (TT)

Fängelse 
för övergrepp 
mot barnbarn
Varberg En man i 60-års-
åldern ofredade två av sina 
barnbarn vid flera tillfäl-
len. Nu döms mannen till 
fängelse i två år och sex 
månader för bland annat 
sexuellt utnyttjande av 
minderårig, rapporterar 
lokala medier. Övergreppen 
ska ha börjat 2004, då bar-
nen var mellan sex år och 
åtta år, och pågått fram till 
2009. Tingsrätten i Varberg 
motiverar strafflängden 
med att övergreppen var 
systematiska och att de 
skedde i mannens hem, där 
barnen har rätt att känna 
sig trygga. Mannen måste 
även betala sammanlagt 
320 000 kronor i skade-
stånd. (TT)

Sms bevis  
i mordåtal
lUnd Den 31-årige man-
nen lämnade sitt hem i 
Landskrona den 14 januari 
2013, och anmäldes för-
svunnen fem dagar senare. 
Två månader därefter hit-
tades hans brända kropp 
i ett skogsområde utanför 
Hörby. De två misstänkta 
männen, 26 och 28 år gam-
la, var båda bekanta med 
offret och greps kort därpå. 
Nu åtalas de för mord alter-
nativt grov misshandel och 
vållande till annans död 
efter att ha suttit häktade 
i ett år. Åtalet fokuserar på 
sms-trafik, dels mellan en 
av de misstänkta och offret, 
dels mellan de två miss-
tänkta. I ett sms planerade 
de att skaffa ett rep eller ett 
koppel. Enligt åtalet syftar 
det på den stålvajer som 
låg runt offrets hals när 
han hittades. (TT)

STOCKHOLM Vad krävs av världens länder för att

hålla klimatförändringarna på en acceptabel

nivå? På söndagen presenterar Fn:s klimatpanel

(ipCC) en ny delrapport som tar upp frågan om

hur klimathotet ska avvärjas.

Det är den tredje delrapporten i den senaste

utvärderingen av klimatsituationen i världen.

I höstas presenterades den rent vetenskapliga

grunden för klimatförändringarna, och för ett par

veckor sedan lade en annan forskargrupp fram

de senaste rönen om vilka effekter

förändringarna får på människor och natur.

Nu handlar det om vad som kan och bör göras för

att förhindra de värsta skadeverkningarna.

Pris på utsläppen

- Egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett

rejält pris på koldioxiden, plus satsningar på

förnyelsebar energi, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och panelens huvudförfattare till

kapitlet om styrmedel.

- Det är väl kanske det mest kontroversiella

kapitlet, tillägger han.

Han påpekar att Sverige, med en koldioxidskatt

på 150 dollar per ton koldioxid, redan har gått

mycket långt när det gäller att sätta pris på

utsläppen.

- Så mycket kanske inte behövs i världen i stort. I

USA diskuterar man att sätta ett pris på 37

dollar.

Kanske 50 till 100 dollar per ton skulle räcka.

Problemet är att det finns ganska många som

tycker att detta är för mycket, säger han.

Oeniga forskare

I den nya delrapporten, som presenteras i Berlin i

Tyskland, ska forskarna presentera vad som

krävs av olika åtgärder för att världen ska kunna

nå tvågradersmålet, det vill säga hålla den kommande

temperaturökningen under två grader Celsius. Sterner

tror själv att målet går att nå, men påpekar att det finns

en del oenighet i panelen om åtgärderna.

- Det finns några bland författarna som inte vill säga

tydligt vad som behöver göras för att nå målet, kanske

av ideologiska skäl. (TT) Roland Johansson

IPCC:s klimatrapport

FN:s klimatpanel (ipCC) presenterar på söndagen, i

Berlin i Tyskland, den tredje av totalt fyra delrapporter

som ingår i den senaste utvärderingen av

klimatförändringarna. Tidigare utvärderingar har lagts

fram 1990,1996, 2001 och 2007.

DELRAPPORTEN TAR UPP vad som kan göras för att

förhindra allvarliga effekter av förändringarna. forskarna

måste alltså precisera vilka åtgärder som krävs för att

nå tvågradersmålet, det vill säga hur man ska kunna
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förhindra att den kommande temperaturökningen

stiger över två grader Celsius. (TT)
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Tamiflu  
skyddar inte 
mot influensa
Svenska staten köpte in 
läkemedlet Tamiflu för 
nära 300 miljoner kro-
nor inför hotet om pan-
demier som fågelinflu-
ensan och svininfluen-
san. 

STockholm. Läkemedlet 
har ingen effekt på dödlig-
het och minskar inte sjuk-
husvistelserna, visar en 
stor genomgång av kliniska 
rapporter som det obero-
ende forskarnätverket 
Cochrane publicerar i Bri-
tish Medical Journal, upp-
ger flera medier.

kortare sjuktid
För två år sedan visade en 
delrapport att den enda 
effekten av Tamiflu är 

att sjuktiden kortas med 
en dag, från sex till fem 
dagar. Inga effekter på 
 dödlighet eller minskade 
sjukhusvistelser kunde 
påvisas.

Nöjd ändå
Statsepidemiolog Anders 
Tegnell säger till Veten-
skapsradion att han ändå är 
nöjd med de beslut som 
togs under pandemin, 
eftersom det på en stor 
befolkningsgrupp kan få 
avgörande betydelse om 
folk är hemma en dag kor-
tare.

Den nya studien visar 
också på stora brister i hur 
läkemedelsföretaget 
Roches tester har genom-
förts. (TT)

Stockholm

Fritt fram att 
sluta med 
datalagring

 ● Post- och telestyrelsen 
(PTS) meddelade i går att 
man beslutat att inte 
ingripa mot operatörer 
som inte lagrar data.

Göran Marby, general- 
direktör för PTS, säger till 
TT att han har beslutat att 
myndigheten inte kommer 
att vidta några åtgärder 
mot de operatörer som 
väljer att inte lagra data. 
PTS underrättade reger-
ingen om beslutet i går 
eftermiddag.

– Vår analys av EU-dom-
stolen visar att det finns 
stora svårigheter med att 
tillämpa lagen så som den 
är utformad i dag, säger 
han. (TT)

 nnyheter i korthet

Psykisk ohälsa  
i barnomsorgen

STockholm. Siffrorna har 
tagits fram för TT:s räkning 
av Lärarförbundet. När det 
gäller sjukfall i kategorin 
psykiska sjukdomar handlar 
det för fritidspedagoger/för-
skollärare om 36 fall per 
1 000 anställda 2012. Det 
kan jämföras med 20 för 
arbetsmarknaden totalt, 
 vilket betyder att det är 80 
procent vanligare bland för-
skollärare/fritidspedagoger.

På fem år har det också 
skett en dramatisk ökning 
med 27 procent.

– Här får vi svart på vitt för 
en situation som vi larmat 
om länge. Man går på knäna 
och jag är orolig, säger Eva-
Lis Sirén, ordförande i Lärar-
förbundet.

– Det är en orimlig arbets-
situation som kostar sam-
hället mycket.

Allvarlig utveckling
Ulf Kristersson (M) ser all-
varligt på utvecklingen.

–  En del yrken har sti-
gande sjukfrånvaro och 
det  bekymrar oss, säger 
han.

– Forskare talar om att de 
som har störst risk att bli 
sjukskrivna i stress och 
utmattning är de i kontakt-

yrken och där det finns 
höga förväntningar på vad 
medarbetarna ska åstad-
komma.

Förra veckan varnade 
också Skolverket för en all-
varlig utveckling när ny sta-
tistik presenterades för fri-
tidshemmen. Den visade på 
barngrupper som aldrig 
varit större.

– Jag kan mycket väl tänka 
mig att man hamnar i utmatt-
ningssyndrom i takt med 
att  arbetsbelastningen för-
sämrats, säger Birgit Anders-

son, lektor vid Umeå univer-
sitet.

Tufft klimat
Hon ser flera skäl till ett allt 
tuffare arbetsklimat.

–  Man vill och försöker 
jobba på samma sätt men 
det är en omöjlighet när 
barngrupperna är så stora 
att man inte kan garantera 
barnens säkerhet.

Ullrika Modin, fritids-
pedagog vid Mälarhöjdens 
skola i södra Stockholm, 
är    inte överraskad över 

 siffrorna även om hon 
själv aldrig känt sig utsatt.

– Generellt kan jag tänka 
mig att det är slitigt att jobba 
på fritids. Du jobbar åtta tim-
mar med barngrupper och 
har inte tid för planering, 
säger hon.

Eva-Lis Sirén vill se 
en  maxgräns beträffande 
 antalet barn i en grupp, 
något Ullrika Modin   
stödjer.

– Nu kan vi säga oss ta in 
max 25 men det blir 29 i 
slutändan. (TT)

Tumultartat  
utvisningsförsök
Protester och tumult 
uppstod vid flygplatsen 
i Östersund när en man 
skulle utvisas till Iran. 
Nu är utvisningen fryst i 
väntan på att migrations-
verket ska utreda påstått 
nya uppgifter i ärendet.

STockholm. Flera perso-
ner tog sig in på landnings-
banan på torsdagen, en ton-
åring greps och den man 
utvisningen gällde kämpade 
för att inte föras ombord på 
planet. Demonstranter och 
anhöriga fanns på plats och 
vissa flygpassagerare väg-
rade att ta på sina bälten för 
att förhindra att planet lyfte.

Till slut beslutade flygkap-
tenen att inte ta med man-
nen som enligt sitt juridiska 
ombud, Jorge Concha, sökt 
asyl i Sverige men fått avslag.

Flera riksdagsledamöter 
uttryckte genast skarp kritik 
mot utvisningsbeslutet. 
Mannen sägs ha stridit som 
gerillasoldat i flera år mot 
den iranska regimen och 
påstås därför riskera fäng-
else, tortyr och till och med 
avrättning om han förs till 
Iran.

– Det är en av anledning-
arna till att han sökt asyl, 
säger Concha som nu lämnat 
in en ansökan om verkstäl-
lighetshinder.

Det innebär att han häv-
dar att det finns nya omstän-
digheter som inte har prö-
vats tidigare av Migrations-
verket eller av migrations-
domstolarna. Så länge de 
nya uppgifterna inte setts 
över kommer mannen inte 
att föras ut ur landet.
(TT)

2008 2009 2010 2011 2012

28,5

(16,7) (15,7)

(Visar si�ran för samtliga 
yrkesgrupper)

(17,8) (18,5) (20,2

27,4
31,2

36,3
33,8

Källa: Försäkringskassan TT Nyhetsbyrån

Psykisk ohälsa
Antal sjukskrivna förskole-
lärare/fritidspedagoger för 
psykiska diagnoser per
1 000 anställd.

 ● Fritidspedagoger och förskollärare är kraftigt  
överrepresenterade när det gäller sjukskrivningar för 
 psykiska diagnoser.

 ● Socialförsäkringsministern Ulf Kristersson ser en 
oroväckande utveckling.

För att göra arbetsdagen så bra som möjligt för såväl barn 
som anställda har Mälarhöjdens skola utvecklat ett kon-
cept där barnens dag delas upp i olika block. ”Det är en 
struktur som gör att det finns tillräckligt med personal hela 
tiden och det ska finnas aktiviteter varje timme – precis 
som i skolan”, säger Ullrika Modin, fritidspedagog vid 
Mälarhöjdens skola.  foto: tt

Ännu en gång har Alli-
ansen fått erfara att den 
är en minoritetsreger-
ing. oppositionen 
 stoppar nu det nya jobb-
förslaget för unga.

STockholm. Efter tors-
dagens sammanträde i 
 socialförsäkringsutskottet 
står det klart att 
majoriteten kom-
mer att avvisa försla-
get om att ytterliga-
re sänka arbets-
givaravgifterna för 
ungdomar under 23.

–  Alla expert- 
myndig heter har 
konstaterat att halveringen 
av arbetsgivaravgiften för 
unga är en mycket ineffek-
tiv och dyr åtgärd som kos-
tar 14 miljarder kronor. Vi 
vill inte lägga ytterligare en 

kvarts miljard kronor på 
detta, säger utskottets vice 
ordförande Tomas Eneroth 
(S).

Förutom S kommer V, MP 
och SD rösta emot förslaget.

Regeringens förslag inne-
bär att den redan i dag halv-
erade arbetsgivar avgiften 
för unga sänks ytterligare 

för unga under 23. 
Samtidigt tar reger-
ingen bort halvering-
en för ung domar som 
fyllt 25 år. I dag gäller 
den tills man fyllt 26.

Arbetsmarknads-
minister Elisabeth 
Svantesson beklagar 

oppositionens agerande.
–  Det här är ett förslag 

som ger fler unga jobb. Det 
är ju sorgligt att man röstar 
emot ett sådant förslag, 
säger hon.  (TT)

Riksdagen stoppar 
regeringen igen

Elisabeth 
Svantesson.

Stockholm

Så ska  
klimathotet 
avvärjas

 ● Vad krävs av världens 
länder för att hålla klimat-
förändringarna på en 
acceptabel nivå?

På söndagen presenterar 
FN:s klimatpanel en ny 
delrapport i Berlin i 
Tyskland som tar upp 
frågan om hur klimathotet 
ska avvärjas.

– Egentligen är det 
ganska enkelt. Det krävs ett 
rejält pris på koldioxiden, 
plus satsningar på förnyel-
sebar energi, säger 
Thomas Sterner, professor 
i miljöekonomi vid 
Göteborgs universitet 
och panelens huvudför  
fattare till kapitlet om styr- 
medel.
(TT)

Stockholm

Kvinnojourer 
tvingas 
avvisa fler

 ● Trots att kvinnojour-
erna utförde fler stöd-
insatser i fjol tvingades de 
ändå att avvisa 2 212 
kvinnor, enligt Riksorga-
nisationen för kvinno-
jourer och tjejjourer 
(Roks). Det kan jämföras 
med 1 738 år 2012.

Grundproblemet är att 
kommunerna saknar 
bostäder, enligt Roks.

– Kvinnorna som 
kommer till oss kan inte 
återvända hem. Saknas 
det bostäder i samhället 
blir hon fast på jouren, 
trots att det ska vara en 
akut åtgärd, och så 
stoppar det upp hela 
systemet, säger ordföran- 
de Angela Beausang. (TT)

Stockholm

Frivilliga  
ska rädda liv 
efter sms

 ● Frivilliga ska framöver 
mer än i dag försöka rädda 
liv i väntan på att sjuk-
vårdspersonal når fram 
vid olyckor. SOS Alarm 
tänker larma ut frivilliga 
via sms, vilket ett projekt 
redan visat är framgångs-
rikt.

I maj sjösätter SOS 
Alarm, på räddningstjäns-
ten Väst, ett system kallat 
dynamisk resurshantering 
som tidigare använts av 
professionell sjukvårds- 
och räddningspersonal 
men också av väktare eller 
distriktssköterskor. 
I slutet av året kan tester 
sedan börja.
(TT)

NYHETER I KORTHET

Vad krävs av världens länder för att hålla

klimatförändringarna på en acceptabel nivå?

På söndagen presenterar FN:s klimatpanel en ny

delrapport i Berlin i Tyskland som tar upp frågan

om hur klimathotet ska avvärjas.

- Egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett

rejält pris på koldioxiden, plus satsningar på

förnyelsebar energi, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och panelens huvudför fattare till

kapitlet om styrmedel.
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Nu har du chansen att jobba i Stockholm. Sjukhus och vårdcentraler i och kring Stockholm,  
Södertälje och Norrtälje söker nya medarbetare. Här gör vi en av de största satsningarna 
någonsin på vården. Du hittar fler vårdinriktningar, specialister och yrkesgrupper än någon 
annanstans i Sverige. Här finns en bredd som få kan matcha. Och mitt i detta finns en plats för dig. 

Nu söker vi sommarvikarier. Hitta lediga tjänster på jobb.sll.se
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Så ska klimathotet avvärjas
Stockholm (tt)

Vad krävs av världens 
länder för att hålla 
klimatförändringarna 
på en acceptabel nivå?

På söndagen presen-
terar FN:s klimatpanel 
(IPCC) en ny delrapport 
som tar upp frågan om 
hur klimathotet ska 
 avvärjas.

Det här är den tredje del

rapporten i den senaste 
 utvärderingen av klimat
situationen i världen.

Naturen påverkas
I höstas presenterades 

den rent vetenskapliga 
grunden för klimatför
ändringarna, och för ett 
par veckor sedan lade en 
annan forskargrupp fram 
de senaste rönen om vilka 
effekter förändringarna 
får på människor och na
tur.

Nu handlar det om vad 

som kan och bör göras för 
att förhindra de värsta ska
deverkningarna.

Pris på utsläppen
– Egentligen är det gans

ka enkelt. Det krävs ett 
 rejält pris på koldioxiden, 
plus satsningar på förnyel
sebar energi, säger Thomas 
Sterner, professor i miljö
ekonomi vid Göteborgs 
universitet och panelens 
huvudförfattare till kapit
let om styrmedel.

– Det är väl kanske det 

mest kontroversiella kapit
let, tillägger han.

Högt pris i Sverige
Han påpekar att Sverige, 

med en koldioxidskatt på 
150 dollar per ton koldioxid, 
redan har gått mycket 
långt när det gäller att 
 sätta pris på utsläppen.

– Så mycket kanske inte 
behövs i världen i stort. I 
USA diskuterar man att 
sätta ett pris på 37 dollar. 
Kanske 50 till 100 dollar 
per ton skulle räcka. Pro

blemet är att det finns 
 ganska många som tycker 
att detta är för mycket, 
 säger han.

Oeniga forskare
I den nya delrapporten, 

som presenteras i Berlin i 
Tyskland, ska forskarna 
presentera vad som krävs 
av olika åtgärder för att 
världen ska kunna nå två
gradersmålet, det vill säga 
hålla den kommande tem
peraturökningen under två 
grader Celsius. 

Sterner tror själv att 
 målet går att nå, men på
pekar att det finns en del 
oenighet i panelen om åt
gärderna.

Ideologiska skäl
– Det finns några bland 

författarna som inte vill 
säga tydligt vad som be
höver göras för att nå må
let, kanske av ideologiska 
skäl.

Roland Johansson

IPCC:s klimatrapport
l FN:s klimatpanel (IPcc) presenterar 
på söndagen, i Berlin i tyskland, den 
tredje av totalt fyra delrapporter som 
ingår i den senaste utvärderingen av 
klimatförändringarna. tidigare utvär-
deringar har lagts fram 1990, 1996, 
2001 och 2007.
l Delrapporten tar upp vad som kan 
göras för att förhindra allvarliga 
 effekter av förändringarna. Forskar-
na måste alltså precisera vilka 
 åtgärder som krävs för att nå två-
gradersmålet, det vill säga hur  
man ska kunna förhindra att den 
kommande temperaturökningen 
stiger över två grader celsius.

(TT)

STOCKHOLM (TT)

Vad krävs av världens länder för att hålla

klimatförändringarna på en acceptabel nivå? På

söndagen presenterar FN:s klimatpanel (IPCC) en

ny delrapport som tar upp frågan om hur

klimathotet ska avvärjas.

Det här är den tredje delrapporten i den senaste

utvärderingen av klimatsituationen i världen.

Naturen påverkas

I höstas presenterades den rent vetenskapliga

grunden för klimatförändringarna, och för ett par

veckor sedan lade en annan forskargrupp fram

de senaste rönen om vilka effekter

förändringarna får på människor och natur.

Nu handlar det om vad som kan och bör göras för

att förhindra de värsta skadeverkningarna.

Pris på utsläppen

- Egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett

rejält pris på koldioxiden, plus satsningar på

förnyelsebar energi, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet och panelens huvudförfattare till

kapitlet om styrmedel.

- Det är väl kanske det mest kontroversiella

kapitlet, tillägger han.

Högt pris i Sverige

Han påpekar att Sverige, med en koldioxidskatt

på 150 dollar per ton koldioxid, redan har gått

mycket långt när det gäller att sätta pris på

utsläppen.

- Så mycket kanske inte behövs i världen i stort. I

USA diskuterar man att sätta ett pris på 37

dollar.

Kanske 50 till 100 dollar per ton skulle räcka.

Problemet är att det finns ganska många som

tycker att detta är för mycket, säger han.

Oeniga forskare

I den nya delrapporten, som presenteras i Berlin i

Tyskland, ska forskarna presentera vad som krävs av

olika åtgärder för att världen ska kunna nå

tvågradersmålet, det vill säga hålla den kommande

temperaturökningen under två grader Celsius.

Sterner tror själv att målet går att nå, men påpekar att

det finns en del oenighet i panelen om åtgärderna.

Ideologiska skäl

- Det finns några bland författarna som inte vill säga

tydligt vad som behöver göras för att nå må- let, kanske

av ideologiska skäl.

© Blekinge Läns Tidning
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Så ska klimathotet avvärjas
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STOCKHOLM.Diskriminerings-
ombudsmannen,DO,prövar
inte fallet med en barnmor-
ska som nekats anställning
för att hon av religiösa skäl
inte ville utföra aborter.

Kvinnan hade sökt jobb
vid treolikakliniker i Jönkö-
pings län men efter att hon
berättat om sin inställning
erbjödshon intenågot arbe-
te.Honansågatthonutsatts
för religiös diskriminering
och anmälde därför lands-
tinget. DO bedömer dock
att kvinnan inte har diskri-
mineratsochavslutardärför
ärendet. TT

Barnmorska
blevinte
diskriminerad

STOCKHOLM. Regeringen har
beslutat att godkänna avta-
len om finansiering av
utbyggnad av tunnelbanan
och ökad bostadsbebyggel-
se i Stockholm. Staten har
slutit avtal om finansiering
av utbyggnad av tunnel-
banan och ökad bostads-
bebyggelsemedStockholms
läns landsting, Stockholms
stad,Nackakommun,Solna
stad och Järfälla kommun.
Utbyggnaden av tunnelba-
nan startar senast 2016. TT

Regeringen
godkänner
tunnelbana

SAN FRANCISCO. Om du vill
skicka meddelanden till
dina Facebook-vänner via
mobilen, får du snart byta
app. Inom ett par veckor tar
nämligen den sociala nät-
verksjätten bort chatt-funk-
tionen ur den vanliga Face-
book-appen. Bolaget vill
tvinga sina kunder att i stäl-
let börja använda Facebook
Messenger-appen.

”Viharbyggtensnabboch
pålitlig meddelandetjänst
i Messenger, och nu vill vi
fokusera all vår energi och
alla resurser på den”, säger
företaget i ett uttalande. TT

Facebook
tarbort
chatturapp

STOCKHOLM. En av Sveri-

ges hittills största konst-

affärer genomfördes,

i all hemlighet, i början

av året. Qatars emir-

familj köpte då familjen

Celsings turkiska samling

på Biby gård i Söderman-

land. Samlingen, som

består av 102målningar,

fördes till Sverige 1779 av

de två bröderna Celsing

som var Sveriges sände-

bud i Istanbul. Samlingen

har varit till salu i flera år

och staten har tidigare

avböjt att köpa loss den.

Köpesumman ska enligt

uppgift ha legat på 300

miljoner kronor. Nu ska

målningarna visas på ett

nytt museum i Qatar. TT

Emirharköpt
storsvensk
konstskatt

ILLABESTÄLLT.Mångagymnasieelever har dåliga kunskaper imatematik, enligt ny forskning. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

Närsvenskaungdomarbör-
jargymnasietharde inte
bättremattekunskaperän
dehadeisjätteklass,visar
nyforskning.Enstordelav
ansvaret läggerforskarna
pålärarna.

STOCKHOLM. ”Alldeles för
många elever har mycket
dåliga kunskaper när det
gäller så grundläggande fär-
digheter somatt addera och
multipliceraenklabråkeller
hantera procentberäkning-
ar”, skriver forskarna Chris-

tian Bennet och Madeleine
LöwingpåDagensNyheters
debattsida.

Till grund för slutsatsen
ligger en undersökning av
samtliga elever, cirka 1500,
i gymnasiets första årskurs
i en ”större mellansvensk
kommun”–denämnerdock
inte vilken.

Det storaproblemetenligt
Bennet och Löwing är att
elevernas matematikkun-
skaper inte ökarmed åren.

Eleverna i gymnasiet är
ungefär likadåliga somdepå

mellanstadiet.Dethargjorts
stora satsningar på pedago-
giken i matteundervisning-
enpåsenareår,mendetver-
kar inte ha hjälpt.

–De satsningarna har väl-
digt mycket handlat om
undervisningsform och
-metoder, problemlösning
och samtal i klassrummet.
Det är väl bra, men man
måste börja titta på själva
matematiken i klassrum-
met, sägerChristianBennet.

–Lärarna måste bli bätt-
re på att bedöma elevernas

elementära matematikkun-
skaper. Det är som omman
i svenska skulle oroas för att
eleverna inte kan diskutera
romaner när ingen har kol-
latomdekan läsa.Manmås-
te börja nerifrån.

När allt kokar ner hänger
det på lärarnas mattekun-
skaper och Bennet antyder
att lärarna i en del fall har
lika dåliga kunskaper som
eleverna.

– Det är inte forsknings-
baseratmentittar jagpåvåra
lärarstudenter såhardeoer-

hörda brister i sina matte-
kunskaper och den långsik-
tiga lösningen är att börja
där.

Bennet och Löwing del-
tar som konstruktörer i det
pågående Matematiklyftet,
regeringens satsning på
att förbättra kvaliteten på
undervisningen.

Enligt Skolverket kom-
mer 14000 lärare att delta
i kompetensutvecklingen
som ska pågå under läsåret
2014/2015.
BJÖRNEWENFELDT/TT

Nytt larm om elevers bristandemattekunskaper

Gymnasieelever
kan knappt räkna
Mångaelever i gymnasiet liggerpåmellanstadienivå

● 38 procent av cirka 1500
elever i gymnasiets års-
kurs 1 i enmellansvensk
kommun kan inte beräkna
7x8+5.
● 54 procent förstod inte
vad de ska betala om de får
15 procents rabatt på 720
kronor.
● 44 procent kan inte
addera fyra femtedelar och
två tredjedelar.
● 48 procent kan inte
multiplicera två enkla bråk.
● 50 procent kan inte divi-
dera 0,16med 4.
● 88 procent kunde inte
dra roten ur en niondel.
Källa: DagensNyheter

■ Dethärkunde
inte eleverna

MALMÖ. Malmöskyskrapan
Turning Torsos ägare, HSB
Malmö, betalar 10 miljoner
kronor omåret i hyra för två
konferensvåningar högst
uppe i det skruvade hög-
huset. Det är fem gång-
er mer än gängse kontors-
hyror i sammaområde.

Hyran för de två planen
utgör nästan en femtedel
av husets alla hyresintäk-
ter och motsvarar ungefär
en tredjedel av driftnettot,
konstaterar Sydsvenskan.

HSB Malmös ledning har
tidigare ”av konkurrens-
skäl” mörkat siffrorna som

dock finns med i ett försälj-
ningsprospekt.

– Det kan tolkas som att
man försöker lura någon,
säger ekonomiprofessorn
HansLind,KTHiStockholm.

Han tror att det kanske
också kan förklara varför
torson är så svårsåld. Värl-
dens största fastighetsmäk-
lare, amerikanska CBRE har
i två års tid förgäves försökt
hitta en köpare.

Turning Torso är Sveriges
högsta byggnad. Den har 54
våningar och sträcker sig
190,4metermot skyn.
TT

Skyskrapa med
skyhög internhyraSTOCKHOLM. Vad krävs av

världens länder för att hål-
la klimatförändringarna på
en acceptabel nivå? På sön-
dagpresenterarFN:sklimat-
panel (IPCC) en ny delrap-
port som tar upp frågan om
hur klimathotet ska avvär-
jas.Det ärden tredjedelrap-
porten avklimatsituationen
i världen. I höstas presente-
rades den rent vetenskap-
liga grunden för klimat-
förändringarna och för ett
par veckor sedan lade en
annan forskargrupp fram
de senaste rönen om vilka
effekter förändringarna får
påmänniskor och natur.

Nu handlar det om vad

somkanochbörgöras föratt
förhindra de värsta skade-
verkningarna.

–Egentligen är det ganska
enkelt. Det krävs ett rejält
pris på koldioxiden, plus
satsningar på förnyelse-
bar energi, säger Thomas
Sterner, professor i miljö-
ekonomividGöteborgsuni-
versitet, panelens huvud-
författare till kapitlet om
styrmedel.

–Det är väl kanske det
mest kontroversiella kapit-
let, tillägger han.

Han påpekar att Sverige,
med en koldioxidskatt på
150dollar per tonkoldioxid,
redan har gått mycket långt

vadgällerprispåutsläppen.
I den nya delrapporten,

som presenteras i Berlin,
ska forskarna presente-
ra vad som krävs av olika
åtgärder för att världen ska
kunna nå tvågradersmålet,
det vill säga hålla den kom-
mande temperaturökning-
enunder två grader Celsius.
Sterner tror själv att målet
går att nå, men påpekar att
det finns en del oenighet
i panelen omåtgärderna.

–Det finns några bland
författarna som inte vill
säga tydligt vad som behö-
ver göras för att nå målet,
kanske av ideologiska skäl.
ROLANDJOHANSSON/TT

Så ska klimathotet avvärjas

’’Elevernapå
gymnasietär

ungefär likadåliga
somdepåmellan-
stadiet.

ChristianBennet

vltSTOCKHOLM. Vad krävs av världens länder för att

hålla klimatförändringarna på en acceptabel

nivå? På söndag presenterar FN:s klimatpanel

(IPCC) en ny delrapport som tar upp frågan om

hur klimathotet ska avvärjas.

Det är den tredje delrapporten av

klimatsituationen i världen. I höstas

presenterades den rent vetenskapliga grunden

för klimatförändringarna och för ett par veckor

sedan lade en annan forskargrupp fram de

senaste rönen om vilka effekter förändringarna

får på människor och natur.

Nu handlar det om vad som kan och bör göras för

att förhindra de värsta skadeverkningarna.

- Egentligen är det ganska enkelt. Det krävs ett

rejält pris på koldioxiden, plus satsningar på

förnyelsebar energi, säger Thomas Sterner,

professor i miljöekonomi vid Göteborgs

universitet, panelens huvudförfattare till kapitlet

om styrmedel.

- Det är väl kanske det mest kontroversiella

kapitlet, tillägger han.

Han påpekar att Sverige, med en koldioxidskatt

på 150 dollar per ton koldioxid, redan har gått

mycket långt vad gäller pris på utsläppen.

I den nya delrapporten, som presenteras i Berlin,

ska forskarna presentera vad som krävs av olika

åtgärder för att världen ska kunna nå

tvågradersmålet, det vill säga hålla den

kommande temperaturökningen under två grader

Celsius. Sterner tror själv att målet går att nå,

men påpekar att det finns en del oenighet i

panelen om åtgärderna.

- Det finns några bland författarna som inte vill

säga tydligt vad som behöver göras för att nå

målet, kanske av ideologiska skäl.

© VLT
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Ny klimatrapport presenteras
TT Nyhetsbyrån. Publicerat i print 2014-04-10 11:55.

På söndagen presenterar FN:s klimatpanel (IPCC)

en ny delrapport, den tredje i ordningen på kort

tid. Nu handlar det om vad som bör göras för att

nå tvågradersmålet.

Det krävs ett rejält pris på koldioxiden, säger

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid

Göteborgs universitet.

Han tror att målet går att nå, men påpekar att

det finns viss oenighet bland forskarna.

Det finns några som inte vill säga tydligt vad som

behöver göras för att nå målet, säger han.

© TT Nyhetsbyrån eller artikelförfattaren.
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Göteborgsforskare huvudförfattare i ny rapport från klimatpanelen
Forskning.se. Publicerat på webb 2014-04-09 09:36.

FN:s vetenskapliga klimatpanel, IPCC,

presenterar i dagarna en ny delrapport om

klimatförändringarna. Det är den andra av tre

delrapporter.

En av huvudförfattarna är Ulf Molau, professor på

institutionen för biologi och miljövetenskap vid

Göteborgs universitet.

Klimatpanelens första delrapport presenterades i

höstas. Den 31 mars kommer nu delrapport

nummer två som handlar om

klimatförändringarnas inverkan på miljö och

samhälle. Slutmötet i Yokohama i Japan har

pågått en hel vecka innan rapporten presenteras.

Ulf Molau, professor vid Göteborgs universitet, är

huvudförfattare till kapitlet Detection and

Attribution of Observed Impacts. Kapiltet handlar

om vilka förändringar i miljön som kan tillskrivas

klimatförändringarna och vilka förändringar som

beror på andra orsaker.

- Att skogen försvinner i Amazonas beror i första

hand inte på ett förändrat klimat utan på

avskogning. Däremot pekar alla forskningsdata

på att permafrosten och tundran försvinner på

grund av klimatförändringar, säger Ulf Molau,

professor på institutionen för biologi och

miljövetenskap.

Förändringar fortare än förväntat Den nya

delrapporten innehåller flertalet kapitel.

Forskarna har jobbat med varje kapitel gruppvis. I

grupperna har 8-10 forskare från skilda länder

deltagit.

- Vi har hämtat data från många av de andra

grupperna för att exempelvis kunna utvärdera

förändringar i ekosystemen. På så sätt är vårt

kapitel något av en spindel i nätet och gruppen

har varit tvärvetenskaplig med till exempel både

biologer, miljöekonomer, naturgeografer,

hälsoforskare och meterologer.

Det som presenteras i den nya rapporten är inte

bara observerade förändringar utan även vad som

kan förväntas i framtiden. Många av

förutsägelserna från förra IPCC-rapporten har inträffat

fortare än vad forskarna trodde.

- Till exempel så har de torrare områdena snabbare blivit

torrare och de våta mer våta. Områden med

medelhavsklimat har drabbats av torka med bränder

som följd. Och utbredningen av de isfria områdena i

Arktis har också skett fortare än vad man trodde, säger

Ulf Molau.

Skogsbränder och koleldning som leder till ökade
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mängder svart sot påverkar också

klimatetförändringarna. Black carbon står för 20

procent av effekten i Arktis, visar rapporten.

- Idag kan man analysera nanopartiklarna i soten

och se om dessa kommer från barrkog eller

lövskog som brunnit, säger Ulf Molau.

Rapport i tre delar Den femte stora rapporten

från FN:s klimatpanel publiceras i tre delar. Den

sista delrapporten släpps i Berlin den13 april. En

av de samordnande huvudförfattarna till den

delrapporten är Thomas Sterner, professor i

miljöekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs

universitet

Professorn och klimatologen Deliang Chen är en av

huvudförfattarna i IPCC:s första delrapport, som

släpptes i Stockholm i september 2013. Tre av nio

svenska huvudförfattare kommer från Göteborgs

universitet.

© Forskning.se

Se webartikeln på http://ret.nu/AO12dmL2
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Göteborgsprofessor: Utsläppen dyrare än vi tror
Sveriges Radio Göteborg. Publicerat på webb 2014-04-07 11:20.

Våra koldioxidutsläpp blir dyrare för våra barn och

barnbarn än vad regeringar världen över räknar

med i dag. Detta skriver Göteborgsprofessorn

Thomas Sterner i ansedda tidskriften Nature.

Thomas Sterner är professor i miljöekonomi vid

Handelshögskolan i Göteborg och står

tillsammans med sex andra forskare för en

artikel i Nature.

De modeller som nu används tar inte tillräcklig

hänsyn till flera kostnader. Vi argumenterar för

att man måste värdera dem högre, och då måste

vi också göra mer för klimatet, säger han.

Hur mycket skada ett ton koldioxid som släpps ut

nu kommer att orsaka i framtiden är svårt att

avgöra.

Men att göra sådana uppskattningar är ändå

viktigt, eftersom regeringar, myndigheter och

företag använder skattningarna som vägledning

när de ska besluta hur stora resurser som bör

satsas på att minska utsläppen.

Ju mer ett ton koldioxid uppskattas kosta, desto

mer pengar kommer förmodligen att läggas på

klimatförbättrande åtgärder.

Men enligt Thomas Sterner och hans kollegor är

de beräkningsmodeller som används i dag

bristfälliga. De utelämnar bland annat stora

kostnader förknippade med social oro och

fallande ekonomisk tillväxt.

Risken är därmed överhängande att kostnaderna

kommer att bli betydligt högre än vi tror.

För att undvika det måste modellerna bli mer

avancerade och mer precisa, och för att uppnå

det förordar Thomas Sterner ett bredare

vetenskapligt samarbete.

Under tiden växer notan, och i slutändan måste

någon plocka upp den.

Vi kör på med våra kolkraftverk och våra
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besinslukande bilar, och så kommer framtida

generationer att få betala kostnaderna, säger

Thomas Sterner.

Jens Andersson p4goteborg@sverigesradio.se

Dela

© Sveriges Radio Göteborg

Se webartikeln på http://ret.nu/UGp8sVr
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Klimatforskare flaggar för ökade klimatkostnader
Miljö & Utveckling. Publicerat på webb 2014-04-07 07:02.

Koldioxidutsläppen kommer att kosta mycket mer

än vad regeringar världen över idag räknar med.

Därför måste klimatmodellerna förbättras, skriver

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid

Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och

sex andra forskare i en artikel som publiceras i

tidskriften Nature.

De sju forskarna bakom artikeln konstaterar att

FN:s klimatpanels rapporter är viktiga för att styra

forskningsagendan till klimatfrågor. Men ännu

viktigare är att det globala politiska samtalet får

kunskap om hur klimatförändringens

skadeverkningar bäst hanteras.

Forskarna konstaterar att ekonomiska

klimatmodeller behöver uppdateras oftare för att

vara i fas med nya forskningsresultat. I annat fall

riskerar man att underskatta skadorna från

koldioxidutsläpp. Världens politiska vägval

riskerar därmed att frikopplas från de

ekonomiska realiteter som klimatförändringen

innebär.

Thomas Sterner, expert på styrmedel för att

hindra och begränsa växthusgasutsläpp, är

samordnande huvudförfattare till den del av FN:s

klimatrapport som presenteras på söndag 13

april.

- Vårt syfte med kommentaren i Nature är att

diskutera modeller och analyser som tillåter oss

att beräkna en nödvändig miniminivå för

koldioxidsskatt. Artikeln kan därmed också

komma att stödja Vita Husets försök att höja den

så kallade social cost of carbon i USA till 37

dollar per ton. Denna kostnad ska finnas med

när amerikanska myndigheter gör beräkningar för

framtida investeringar i vägar och

energiförsörjning, säger Thomas Sterner.

De sociala kostnaderna för koldioxidutsläpp

motsvarar de pengar som sparas när skador från

klimatförändringar undviks genom att världens

länder genomför en politik som minskar

utsläppen av koldioxid. I Sverige har vi en
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koldioxidsskatt på cirka 150 dollar per ton eller 1

krona per kilo koldioxidutsläpp från transporter

och energi.

Läs artikeln: Improve economic models of climate

change.

© Miljö & Utveckling

Se webartikeln på http://ret.nu/CJEMtUqY
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Vi kan nå klimatmålen
Dagens Nyheter. Publicerat på webb 2014-04-06 08:05.
Maria Gunther maria.gunther@dn.se.

Vi kan alla i allra högsta grad bidra till att bromsa

klimatförändringarna enligt Thomas Sterner. Han

är en av författarna till rapporten om hur

utsläppen av växthusgaser kan hejdas som FN:s

klimatpanel ska enas om nästa vecka i Berlin.

Det är fullt möjligt att nå målet om högst två

graders uppvärmning till 2050. De åtgärder som

behövs för att komma dit presenterar

klimatpanelen IPCC i Berlin om en vecka i sin

tredje och sista delrapport om läget för världens

klimat.

Delrapporten är säkerligen en mer hoppfull

läsning än de tidigare, som handlade om hur

klimatförändringarna ser ut och hur vi och

naturen drabbas om utvecklingen fortsätter som

nu. Dessutom kan det vara den allra viktigaste

eftersom den visar hur vi kan skära ned

utsläppen och bromsa uppvärmningen.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid

Göteborgs universitet och en av huvudförfattarna,

vill gärna förmedla vilket omfattande och gediget

arbete forskarna bakom rapporten har lagt ned.

- Hållningen är i grunden konservativ och

försiktig, bland annat för att forskare ogärna vill

säga något som de inte är 100 procent säkra på.

Dessutom får vi inte förespråka en viss politik.

Så när något står i rapporten kan man vara säker

på att det är sant, och snarast en underdrift,

säger han.

En åtgärd han själv förespråkar är skatt på

utsläpp av koldioxid.

- Det har vi haft i Sverige sedan 1990-talet, och

de flesta vet inte ens om att vi har den. Men det

har fungerat bra. Vi har anpassat oss, och

utsläppen har minskat samtidigt som BNP har

ökat, säger han.

Han vill också se fler regleringar som främjar

förnybar energi och större anslag till forskning om

ny teknik.
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- Det är svårt att få företag att satsa på att lösa

stora världsproblem som aids, cancer och

växthuseffekten eftersom de aldrig kan vara

säkra på att få behålla sina patent och gå med

vinst. Därför är det viktigt med offentligt

finansierad forskning.

Men spelar det någon roll vad jag som

privatperson gör för klimatet?

- Det gör det i allra högsta grad, på samma sätt

som det spelar roll att jag röstar, att jag

uppfostrar mina barn till goda människor, och

väljer att leva etiskt, säger Thomas Sterner.

Än viktigare är att bidra till att styrning sker på

politisk nivå, menar han.

- Det räcker inte med att sätta solceller på taket och

odla egna morötter. Man måste också engagera sig. Det

är viktigare att rösta fram politiker som arbetar för högre

koldioxidskatt än att själv välja att cykla. Men det bästa

är naturligtvis att göra både och.

Maria Gunther

maria.gunther@dn.se

© Dagens Nyheter

Se webartikeln på http://ret.nu/43SHOV2D
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"Vi kan nå klimatmålen"
Dagens Nyheter. Publicerat i print 2014-04-06.
Maria Gunther. - maria.gunther@dn.se. Sektion: Vetenskap.
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Nyheter 

Krönika.

Vid sidan av allt 
mänskligt lidande 
innebär kriget 
ytterligare en 
stor förlust, med 
konsekvenser för 

världens gemensamma historia. 
Alla arkeologiska utgrävningar i 
Syrien har upphört. Fältet ligger 
fritt för plundrare.

Just norra Syrien är en nyckelre-
gion för den som vill veta mer om 
ett av de största stegen i mänsklig-
hetens utveckling – när vi gick från 
att vara jägare till att börja odla vår 
mat och hålla tama husdjur.

Men så länge kriget i Syrien på-
går måste arkeologerna koncentre-
ra sina efterforskningar till andra 
länder där de första jordbrukarna 
rörde sig.

Ett sådant land är Cypern, lite 
förvånande, med tanke på läget 
mitt ute i havet.

De första bönderna kunde up-
penbarligen bygga båtar som höll 
för en sjumilaresa över öppet hav. 

Precis som Noak i Bibelns 
berättelse lastade Cyperns första 
invånare sina båtar med djur: gri-
sar, hundar, katter, kor, getter, får, 
hjortar och rävar. De måste ha haft 
minst en hona och en hane av varje 
sort. Troligen valde de ungar, som 
tog mindre plats i båtarna.

Kanske förstod de att ha några 
extra individer för att undvika ina-
vel. I Bibelns berättelse beordras 
Noak att ha sju par av varje art.

Framme på Cypern byggde bön-

derna små runda hus av samma 
typ som användes i norra Syrien. 
Även formen på deras flintredskap 
pekar mot att de kom från floden 
Eufrats stränder. Men snart dyker 
det också upp enstaka föremål av 
obsidian, en sten som måste ha 
hämtats längre västerut i nuva-
rande Turkiet. 

Arkeologer på Cypern har rekon-
struerat några av de runda husen. 
Till sin hjälp har de haft traditio-
nella hantverkare som fortfarande 
behärskar konsten att mura hus-
grunder av kalksten och bygga väg-
gar av soltorkat tegel. Med sådan 
teknik har cyprioter byggt sina hus 
långt fram på 1900-talet, även om 
de övergav den runda formen för 
några tusen år sedan.

Besökare kan se de rekonstru-
erade husen vid grävningsplatsen 
Choirokoitia, utnämnd som världs-
arv av Unesco. Här levde hund-
ratals jordbrukande människor i 
en stor by av runda hus redan för 
9 500 år sedan.

Bosättningen Shillourokambos 
började ännu tidigare. Här har 
franska arkeologer hittat skelettet 
av världens första kända tamkatt, 
omkring 10 000 år gammal. Katten 
hade fått en egen grav, lika om-
sorgsfullt utformad som männis-
kornas gravar. 

Katterna skyddade människor-
nas förråd av säd från möss, och 
kanske betraktades katten i graven 
som helig.

I Bibelns berättelse  var Noaks ark 
det största båtbygge som någon 
hade sett.

De första cyprioterna däremot 
hade nog snarare små smala kano-
ter av urholkade trädstammar, och 
de gjorde många resor. De började 
åka till Cypern för att fiska och 
jaga fågel för över 12 000 år sedan, 
under istidens slutskede, innan det 
fanns några tecken på jordbruk. 
Redan då tog de med sig svin, 
som de släppte lösa för att senare 
kunna jaga.

Därefter kom de första jordbru-
karna i flera vågor med start för 
drygt 10 500 år sedan. De förde 
med sig två sorters vete, ärtor, 
linser och bönor, hundar, katter, 
får, getter och enstaka kor. Lite 
senare tillkom hjortar och rävar, 
som släpptes fria för jakt på samma 
sätt som de första grisarna. På så 
sätt kunde människorna ordna 
mer kött att äta och skinn att klä 
sig med.

Allt detta kan arkeologerna följa 
i detalj, eftersom nästan ingen av 
beståndsdelarna i jordbrukspake-
tet fanns naturligt på Cypern. 

Noak i Bibeln flydde undan 
syndafloden. Varför de tidiga 
bönderna tog med sina djur och 
sitt utsäde på den långa och farliga 
resan över havet till Cypern kan vi 
än så länge bara grubbla över.
centralred@dn.se

CYPERN. Medelhavet 
är mörkblått i fjärran, 
grönt närmare land 
och de stora vågorna 
har vitt skum på 
toppen. Det är drygt 
sju mil över vattnet 
till Syrien, där kriget 
rasar.

Karin Bojs: På 
besök hos de allra 
första bönderna

Krönika
Karin Bojs 
Vetenskapsjournalist

Vardagsguide.

Vetenskap

Vi kan alla i allra högsta grad 
bidra till att bromsa klimat-
förändringarna enligt Thomas 
Sterner. Han är en av författarna 
till rapporten om hur utsläppen 
av växthusgaser kan hejdas som 
FN:s klimatpanel ska enas om 
nästa vecka i Berlin.

Maria Gunther
maria.gunther@dn.se

 ○Det är fullt möjligt att nå målet 
om högst två graders uppvärmning 
till 2050. De åtgärder som behövs 
för att komma dit presenterar kli-
matpanelen IPCC i Berlin om en 
vecka i sin tredje och sista delrap-
port om läget för världens klimat.

Delrapporten är säkerligen en 
mer hoppfull läsning än de tidigare, 
som handlade om hur klimatför-
ändringarna ser ut och hur vi och 
naturen drabbas om utvecklingen 
fortsätter som nu. Dessutom kan 
det vara den allra viktigaste efter-
som den visar hur vi kan skära ned 
utsläppen och bromsa uppvärm-
ningen.

Thomas Sterner, 
professor i miljöeko-
nomi vid Göteborgs 
universitet och en 
av huvudförfattarna, 
vill gärna förmedla 
vilket omfattande 
och gediget arbete 
forskarna bakom 
rapporten har lagt 
ned.

– Hållningen är i grunden konser-
vativ och försiktig, bland annat för 
att forskare ogärna vill säga något 
som de inte är 100 procent säkra 
på. Dessutom får vi inte förespråka 
en viss politik. Så när något står i 
rapporten kan man vara säker på 
att det är sant, och snarast en un-
derdrift, säger han.

En åtgärd han själv  förespråkar är 
skatt på utsläpp av koldioxid.

– Det har vi haft i Sverige sedan 
1990-talet, och de flesta vet inte ens 
om att vi har den. Men det har fung-
erat bra. Vi har anpassat oss, och ut-
släppen har minskat samtidigt som 
BNP har ökat, säger han.

Han vill också se fler regleringar 

som främjar förnybar energi och 
större anslag till forskning om ny 
teknik.

– Det är svårt att få företag att sat-
sa på att lösa stora världsproblem 
som aids, cancer och växthusef-
fekten eftersom de aldrig kan vara 
säkra på att få behålla sina patent 
och gå med vinst. Därför är det 
viktigt med offentligt finansierad 
forskning.
Men spelar det någon roll vad jag 
som privatperson gör för klimatet?

– Det gör det i allra högsta grad, 
på samma sätt som det spelar roll 
att jag röstar, att jag uppfostrar 
mina barn till goda människor, och 
väljer att leva etiskt, säger Thomas 
Sterner.

Än viktigare är att bidra till att 
styrning sker på politisk nivå, me-
nar han.

– Det räcker inte med att sätta 
solceller på taket och odla egna mo-
rötter. Man måste också engagera 
sig. Det är viktigare att rösta fram 
politiker som arbetar för högre 
koldioxidskatt än att själv välja att 
cykla. Men det bästa är naturligtvis 
att göra både och.

”Vi kan nå klimatmålen”

Thomas 
Sterner

Precis som Noak i 
Bibelns berättelse las-
tade Cyperns första 
invånare sina båtar 
med djur: grisar, hun-
dar, katter, kor, getter, 
får, hjortar och rävar. 
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Valen i vår vardag spelar roll för klimatet. Det är viktigt att både rösta fram politiker som arbetar för högre kol- 
dioxidskatt och själva cykla, tycker Thomas Sterner, professor i miljöekonomi.                                                  Foto: roger Turesson

Vi kan alla i allra högsta grad bidra till att bromsa

klimatförändringarna enligt Thomas Sterner. Han

är en av författarna till rapporten om hur

utsläppen av växthusgaser kan hejdas som FN:s

klimatpanel ska enas om nästa vecka i Berlin.

 Det är fullt möjligt att nå målet om högst två

graders uppvärmning till 2050. De åtgärder som

behövs för att komma dit presenterar

klimatpanelen IPCC i Berlin om en vecka i sin

tredje och sista delrapport om läget för världens

klimat.

Delrapporten är säkerligen en mer hoppfull

läsning än de tidigare, som handlade om hur

klimatförändringarna ser ut och hur vi och

naturen drabbas om utvecklingen fortsätter som

nu. Dessutom kan det vara den allra viktigaste

eftersom den visar hur vi kan skära ned

utsläppen och bromsa uppvärmningen.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid

Göteborgs universitet och en av huvudförfattarna,

vill gärna förmedla vilket omfattande och gediget

arbete forskarna bakom rapporten har lagt ned.

- Hållningen är i grunden konservativ och

försiktig, bland annat för att forskare ogärna vill

säga något som de inte är 100 procent säkra på.

Dessutom får vi inte förespråka en viss politik.

Så när något står i rapporten kan man vara säker

på att det är sant, och snarast en underdrift,

säger han.

En åtgärd han själv förespråkar är skatt på

utsläpp av koldioxid.

- Det har vi haft i Sverige sedan 1990-talet, och

de flesta vet inte ens om att vi har den. Men det

har fungerat bra. Vi har anpassat oss, och

utsläppen har minskat samtidigt som BNP har

ökat, säger han.

Han vill också se fler regleringar

som främjar förnybar energi och större anslag till

forskning om ny teknik.

- Det är svårt att få företag att satsa på att lösa stora

världsproblem som aids, cancer och växthuseffekten

eftersom de aldrig kan vara säkra på att få behålla sina

patent och gå med vinst. Därför är det viktigt med

offentligt finansierad forskning.

Men spelar det någon roll vad jag som privatperson gör

för klimatet?

- Det gör det i allra högsta grad, på samma sätt som det

spelar roll att jag röstar, att jag uppfostrar mina barn till

goda människor, och väljer att leva etiskt, säger Thomas

Sterner.

Än viktigare är att bidra till att styrning sker på politisk

nivå, menar han.
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- Det räcker inte med att sätta solceller på taket

och odla egna morötter. Man måste också

engagera sig. Det är viktigare att rösta fram

politiker som arbetar för högre koldioxidskatt än

att själv välja att cykla. Men det bästa är

naturligtvis att göra både och.

Bildtext: Valen i vår vardag spelar roll för

klimatet. Det är viktigt att både rösta fram politiker som

arbetar för högre koldioxidskatt och själva cykla, tycker

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi.|Thomas

Sterner

© Dagens Nyheter eller artikelförfattaren.
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1 kr per kg CO2 räcker för att lösa hela klimathotet
Klimatsmart. Publicerat på webb 2014-04-03 09:48.

Trots klimatförändringen är det i de flesta länder

nästan helt gratis att släppa ut koldioxid.

- En krona per kilo koldioxid skulle räcka för att

hantera hela klimatfrågan, säger Thomas

Sterner, professor i miljöekonomi vid

Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Han är

samordnande författare och den enda svenska

forskaren bakom rapporten om åtgärder som

FN:s klimatpanel presenterar nästa vecka. Den

tredje delrapporten i FN:s klimatpanels femte

utvärderingsrapport om det vetenskapliga läget

kring klimatet är mycket viktig eftersom den

handlar om åtgärder för att minska eller hindra

växthusgasutsläppen. Rapporten omfattar de

mest betydelsefulla ekonomiska sektorerna -

energi, transport, byggande, industri, jordbruk,

skogsbruk och avfallshantering. Det nya som är

positivt jämfört med den förra utvärderingen

2007 är att många länder nu har klimatansvariga

ministrar och en rad klimatåtgärder som

forskarna har kunnat utvärdera. Forskarnas

sammanfattning för politiker slutförs och

presenteras i Berlin nästa vecka. - Mina

forskarkollegor har liknat entusiastiska botaniker

som hittar nya arter när de upptäckt vilka

styrmedel som nu finns i olika länder. Samtidigt

är problemet att de flesta av dessa styrmedel är

för svaga för att vara meningsfulla. För att göra

något verkningsfullt behövs ett par starka

styrmedel som tillämpas med effektiv intensitet,

säger Thomas Sterner. Ett starkt styrmedel är

enligt den tredje delrapporten att sätta ett pris på

koldioxid i atmosfären. I de flesta av jordens

länder är det fortfarande helt eller nästan gratis

att släppa ut koldioxid och andra klimatskadliga

gaser. Samtidigt visar studier från exempelvis

International Energy Agency att en utsläppsskatt

på en krona per kilo koldioxid skulle räcka för att

sänka utsläppen med hälften till 2050 om

skatten införs för alla sektorer i hela världen.

Svårigheten ligger i att nå internationella

överenskommelser om detta. Ett annat effektivt

styrmedel som rapporten pekar på är

forskningssatsningar kring ny teknik. Ett dilemma

som Thomas Sterner pekar på är att företag vet att de

inte kommer få behålla patent på nya klimatvänliga

tekniker. Därmed uteblir vinstförväntningar och

företagens drivkraft att satsa på ny teknik i den

omfattning som är motiverat med tanke på katastrofer

som klimatförändringen kan leda till, särskilt i fattiga
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länder som släpper ut minst. Därför behövs även

statligt finansierad forskning. Beskattning av

koldioxidutsläpp tillämpas idag i ett fåtal länder,

likaså bensinskatt och utsläppsrättshandel.

Samtidigt subventionerar många länder fossila

bränslen. Enligt Thomas Sterner är ett viktigt

styrmedel ta att bort dessa subventioner. Vissa

klimatpolitiska åtgärder som den tredje

delrapporten behandlar består av frivilliga

överenskommelser. - Jag tror generellt inte så

mycket på frivilliga åtgärder eftersom det innebär

att låta industrin göra som den vill. Överlag

befarar jag att vår delrapport om åtgärder

kommer ha ett alldeles för lågt tonläge i relation

till första delrapporten som ju i höstas beskrev

läget i världen som katastrofalt ur

klimatsynpunkt. Men det finns verkligen

möjligheter att begränsa utsläppen, säger

Thomas Sterner. För mer information kontakta:

Thomas Sterner, Professor i miljöekonomi,

Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Samordnande huvudförfattare till FNs klimatpanels

tredje delrapport, kapitlet om nationella, regionala och

lokala styrmedel. Tel: 0708-163 306, E-post:

thomas.sterner@economics.gu.se Karin Backteman,

Forskningskommunikatör, 031 786 25 95,

karin.backteman@economics.gu.se

NYHETSBREV

© Klimatsmart
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