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Tillsammans
fixar vi det

Klimatet
kan
Klimatet
kan
inte vänta!

Allt det vi vill göra kan vi
göra. Men bara tillsam
mans. Klimatomställningen
kräver att våra politiker
fattar beslut som är bra
för klimatet, oss själva och
framtida generationer.

inte vänta!
Vi kan och måste öka takten på
klimatomställningen.

Vi kan gynna det som
bygger upp och skapar
ett samhälle för alla: ett
Sverige med arbetstidsför
kortning, ett Sverige som
satsar på en klimatsmart
industri, ett Sverige där
välfärden och omsorgen
om varandra går före kort
siktiga vinstintressen.
Genom de stegen var och
en kan ta bidrar vi alla. Men
det är först när samhället
storsatsar på klimatom
ställningen med massiva
investeringar som vi når
hela vägen fram.

Nu skärper vi miljö- och
klimatpolitiken!

Vi vill flytta godstranspor
terna från väg till järnväg
och vatten. Klimatinves
tera för framtiden och
ställa om industrin till
samhällsnyttig och grön
produktion. Lagstifta bort
det som förstör klimatet
och skippa klimatskadliga
subventioner.

Möt Jens Holm & Elin Segerlind,
Vänsterpartiets klimat- och miljö
politiska talespersoner
Sid 3

Upp till kamp!
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Klimatrörelserna höjer rösten
Sid 4–5

Grön omställning

Vårt ansvar

Vuxenstrejk

Framtiden kan inte
överlåtas till marknads
krafternas godtycke och
vinstmaximering. Ska
vi minska storbolagens
makt krävs det klimat
investeringar för framtiden
och regleringar som
lagstiftar bort det som
förstör klimatet.

Idag inser fler och fler
att marknaden inte löser
klimatkrisen. Det som
behövs är politiska beslut.
Alternativen till fossil
energi är idag fullt utvecklade och till och med
billigare än kol och olja. Det
är vårt ansvar att genomföra omställningen.

Klimatet är en ödesfråga.
Det är dags för oss vuxna
att följa de ungas exempel
och strejka för klimatet
som Fridays for Future
föreslår. När fackföreningsrörelsen tar sitt ansvar
för klimatet och utmanar
kapitalet finns möjligheten
att vinna.

SID 3

SID 4-5

SID 3

Låt oss klimatsäkra våra
städer genom att renovera
miljonprogrammet, bygga
tiotusentals nya klimat
smarta hyresrätter och
skapa städer där människor
får ta plats. Städer med ut
byggd kollektivtrafik som
gör att bilen kan lämnas
hemma och bara användas
när den behövs.
Ingen tid att vänta. Låt oss
kavla upp ärmarna och fixa
det här.
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Här finns vi.
Hör av dig!
FRÅGA

Vänsterpartiet Helsingborg
Telefon:
0736-22 14 09
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Varför (gillar du)
Vänsterpartiet?
Sanja Jonasson

lärarstudent och
gitarrist i bandet Modesty

– Jag tycker vänster är
rätt ute på det när det
gäller att ”stoppa
vinstjakten” Utbildning ska finnas för
alla oavsett bakgrund, pengar eller
avstånd. Precis som
vänster säger ”behöver lärare fler kolle
gor och mindre timmar”. Låt oss hjälpas
åt. Vi alla sitter i samma båt men vi måste
hjälpas åt att ro, annars kommer vi ingen
stans. Stoppa vinstjakten!

Instagram:
vansterpartiethbg

Hemsida:
helsingborg.vansterpartiet.se

Facebook:
Vänsterpartiet Helsingborg

LEDARE

Tillsammans
klarar vi det!

Olle Andersson

vegan och vänsterpartist

– Jag har alltid sympatiserat
med Vänsterpartiet
men som medlem
kan jag göra ännu
mer. Gå på kurser,
seminarier, studiecirklar och tillsammans
med mina kamrater göra
vår politik till verklighet,
både lokalt och globalt.

Maja Lanka
partimedlem

– Jag blev medlem i
Vänsterpartiet för
jag var så oerhört
trött på orättvisor
i systemet och jag
ville vara med att
förändra. Vänsterpartiet är det enda
parti som inte gör sig rikt
på folket medans dom är i politiken för att
tjäna. Det säger en hel del om var fokus
ligger. På folket, på samhället. Rättvisa,
jämlikhet o jämställdhet

Petra Nielsen
bytt parti

– Som kvinna i medelåldern
är just vänstern det
enda sunda alternativet. Som
gammal socialdemokrat på 80talet så ser jag bara
en fortsättning hos
Vänsterpartiet för vänstern
står upp för Folket, för den lilla människ
an, för de som står utanför, kort sagt Alla
Människor är välkomna hos vänsterpartiet
så just därför tillhör Jag nu Vänsterpartiet!

Visst blir man förskräckt när man läser att löftena från län
derna vid Parismötet bara räcker till 20% av de som behövs
till 2030 om världen ska nå målen om nollutsläpp. (IAEA).
● Ingenting är nytt i den ekonomiska imperialism/kolonialism som råder. 100 av de största
företagen släpper ut 70% av växthusgaserna
globalt. MEN, nu ska länderna snart mötas igen i
Glasgow och ta ställning till ny forskning och nya
krav. ”Vackra ord och mera prat, räddar inte vårt
klimat.” Så ropade deltagarna i demonstrationen
som Fridays for Future arrangerade i Stockholm
22/10. Genom att skärpa kraven på politik och
med gemensamma krafter klarar vi det! Det har
stor betydelse vad just du gör hur du lever, för
du är inte ensam. Vi är miljarder människor som
kämpar. Det krävs en del uppoffringar, men slutet
blir en Win-Win situation både för ekonomin och
klimatet.
• Svenskar flyger mer än det globala snittet – Åk
tåg istället!
• Utsläppen från personbilar står för nästan en
fjärdedel av totala utsläppen i Helsingborg.

”Det krävs en del
uppoffringar, men slutet
blir en Win-Winsituation
både för ekonomin och
klimatet.”

• Sälj bilen – spara pengar och slipp bilköer.
• Åk kollektivt och slipp P-problem.
• Cykla eller promenera – vinn kondition och
pengar.
• Ät mindre kött! (Närodlade grönsaker är billigare.) 70% av de grödor som odlas används som
djurfoder.
• En femtedel av de globala utsläppen kommer
från animalieproduktion.
• Stäng av datorn när du inte använder den – så
varar den längre och du spar dyr el.
• Spara både el och vatten genom att inte värma
upp mer tevatten än du behöver - koka mer
kaffe än du dricker.
• Sopsorterar gör de flesta i Sverige och vi är
många som köper kläder på Secondhand och
tänk så många vi är.
Tillsammans klarar vi det! 

■

Birgitta Möller
Ansvarig för miljö
gruppen i Vänster
partiet Helsingborg.
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100 miljarder

Vi vill ha en grön statlig investeringsbank med minst 100 miljarder
i kapital. Banken ska låna ut pengar för klimatinvesteringar till
mycket låg ränta så att näringsliv och offentlig sektor snabbt och
effektivt kan ställa om sina verksamheter.

Klimatet kan inte vänta!

Nu skärper vi
miljö- och klimat
politiken!

I FN:s klimatpanels nya rapport var slutsatsen tydlig – det går för långsamt.
”Slutsatsen blir att vi måste öka omställningstakten”, säger Jens Holm,
Vänsterpartiets klimatpolitiska talesperson, och Elin Segerlind, miljöpolitisk
talesperson.
– Det görs för lite och slutsatsen från
FNs senaste klimatrapport är att vi måste
öka omställningstakten, menar Elin
Segerlind.
I sina nya klimatmotioner ställer
Vänsterpartiet krav på både hållbar och
socialt rättvis omställning. Jens Holm
menar att en rättvis omställning i praktiken betyder att de som påverkar klimatet
mest också måste ta det största ansvaret i
klimatomställningen.
– Vi vet att den rikaste tiondelen i världen står för nästan hälften av världens
utsläpp och även i Sverige står den rikaste tiondelen för oproportionerligt stora
utsläpp. Därför formulerar vi förslag som
bygger på att de rikaste måste gå före och
minska mest, säger Jens Holm.

Elin Segerlind

”



Vi vill skapa förändring med start i dag.
Våra motioner har
som mål att pressa på
Sverige och ta större
kliv i omställningen
redan idag.

Vänsterpartiet ställer nu hårda
klimatkrav i sina tre nya klimatmotioner. Vad är det gemensamma temat i dessa?
– Det är kraftfulla åtgärder nu direkt,
säger Elin Segerlind. Vi har också med
åtgärder i dem som också är framåtsyftande men vi vill skapa förändring med

start i dag. De här motionerna har som
mål att pressa på Sverige och ta större
kliv i omställningen redan idag.
Som svar på FN-rapporten i augusti
om klimatkrisen skärper nu Vänsterpartiet sina klimatmål. Till exempel
flyttas Vänsterpartiets nollutsläppsmål
av skadliga växthusgaser fram från 2040
till 2035. Idag har Sverige målet att nå
nollutsläpp år 2045.
Vänsterpartiets skuggbudget
består av ett batteri av miljöoch klimatreformer. Vilka
reformer kan lyftas fram som
extra viktiga?
– Alla dessa frågor hänger egentligen
ihop, det är ett samhälle som är riggat
kring kortsiktig vinst för ett fåtal, säger
Jens Holm.
När det kommer till miljöpolitiken
lyfter Elin Segerlind skogen som extra
viktig. Hon varnar för att vi lätt glömmer
bort dimensionen biologisk mångfald och
artkrisen som en del av klimatkrisen:
– Vi ska bruka våra skogar och vi ska
bruka dem hållbart. Samtidigt behöver
vi skydda våra skogar för att behålla en
bra kolsänka och ge en bra livsmiljö för
våra arter, säger Elin Segerlind. Målet är
att skydda den lilla andel gammelskog
som finns kvar och främja kalhyggesfritt
skogsbruk.
I klimatpolitiken är målet tydligt,
minska storbolagens grepp över planeten
och öka den demokratiska styrningen.
Enligt Jens Holm krävs det två saker
för att göra det: klimatinvesteringar för

”Alla dessa
frågor hänger ihop
– det är ett samhälle
som är riggat kring
kortsiktig vinst”
Jens Holm, klimatpolitisk
talesperson
för Vänsterpartiet

Jens Holm

”

Det krävs två saker

för att minska
storbolagens makt:
Klimatinvesteringar
för framtiden och
regleringar som
lagstiftar bort det
som förstör och hotar
klimatet.

framtiden och regleringar som lagstiftar
bort det som förstör och hotar klimatet:
– När vi säger reglera så vill vi som ett
exempel förbjuda nybilsförsäljningen av
diesel och bensinbilar senast 2025 och vi
vill ha en ”Lex Preem” där nya företags
utsläpp som etableras ska prövas utifrån
klimatmålen, säger Jens Holm.
Det andra som behövs är kraftfulla
investeringar:
– Det är dags att investera i kollektivtrafik och järnväg och bygga om våra
städer kring människors behov med stora
grönområden. Vi vill även ha en grön
statlig investeringsbank på 100 miljarder
kronor som kan ge förmånliga lån till
både det offentliga och privata att kunna
göra gröna investeringar, säger Jens
Holm.
Text: Peter Hang
Foto: Leo Ahmed

KRÖNIKA

Idén kom från
Kalifornien
Det såg ut att gå åt skogen.
Året var 1991 och det var val.
Inte bara skulle Sverige
frivilligt välja Carl Bildt till sin
ledare, allt som var vänster
ansågs ute och fruktansvärt
gammalt. Vänstern slog inte
bara huvudet mot en kompakt
vägg av liberalism – vi mötte
noll förståelse för att vi våga
de nämna klimathotet (som då
kallades ”växthuseffekten”).
Trots att FN sedan 1987
hade utmålat detta som en
fråga om liv och död fanns
inga riktiga alternativ och
en otroligt stark oljeindustri.
Därför hände ingenting och
de flesta sa ”jaja”, nu pratar vi
om att skatterna är för höga. I
bästa fall hade liberalerna en
tung idé om hur vi skulle rädda
klimatet, nämligen att mark
naden skulle lösa frågan. Idén
kom från Kalifornien.
Jag vet, allt detta låter som
ett skämt, men 2021 – vad har
egentligen hänt? Klimatet är
nu ännu mer akut hotat, men
alla rullar på som vanligt. Jo,
någonting har hänt. För det
första vet i stort sett alla idag
att klimatet är en ödesfråga.
Vi behöver inte upplysa folk
om hotet – vad de väntar på är
politisk action. För det andra
är alternativen till fossil energi
idag fullt utvecklade, och till
och med billigare än kol och
olja. För det tredje hämtar vi
inte vårt samhälles centrala
idéer från marknadsliberala
filosofer i Kalifornien, bland
annat för att Kaliforniens alla
skogar snart brunnit ner.
Det är vårt ansvar att genom
föra omställningen, att inte
bara prata, utan göra. De andra
har haft 30 år på sig.

Aron Etzler
partisekreterare
Vänsterpartiet
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Upp till kamp

Upp till kamp mot
kollapsen!
Dags för en vuxenstrejk mot den globala upp
värmningen? Eller grön revolt i byarna? Vi har talat
med några av de rörelser som driver på.
Texter: Per Längby

– Sätt större tryck!
Så vad bör göras?
– Ett svar är att vi måste
sätta ett oerhört starkt tryck
på beslutsfattarna, säger
Samuel Jarrick på Extinction
Rebellion.
● – Utsläppen av koldioxid har fortsatt att öka. Allt fler ser en förestående
klimatkollaps i närtid. Men få är beredda
att ändra livsstil, och politiken ger sken
av att det finns förhandlingsutrymme.
– På senare tid har den berättelsen
kommit lite i gungning, medger Jarrick.

Samuel Jarrick,
Extinction Rebellion

Samtidigt ersätts inte idén om ständig
tillväxt av mindre populära åtgärder
trots att det är så bråttom.
Medborgarråd
Extinction Rebellion förordar bland
annat en praktiserande demokrati med
medborgarråd. Med utgångspunkt från
vetenskapen kan dessa lägga förslag på
åtgärder som man enats om. Inför och
under aktioner tar man gemensamma
beslut, grupp för grupp, tills alla är
eniga om vägen framåt.
– Personligen är jag för breda
koalitioner där även arbetsplatser blir
indragna i arbetet, säger Samuel Jarrick.
Hittills har facken varit alltför sen på
bollen. Varför inte en vuxenstrejk, som
Fridays for Future föreslår?
Strejkvapnet
Genom historien har strejkvapnet använts för att få större andel av en växande kaka. I klimatkrisens spår känns det
som att kakan snarare krymper.
– De som konsumerar mest måste
förstås minska mest. Det är också de
som gör de största klimatavtrycken. För
oss andra handlar det om vilket samhälle vi vill ha; om staden, fritiden och att
frigöra utrymmen.
– Hellre det, säger Samuel Jarrick, än
att naturen själv fixar katastrofen medan
vi passivt tittar på.

– Stoppa utvinning
av fossiler!
Kommuner vägrar vindkraft
och det letas efter olja i
Arktis. För Ellie Cijvat i
Jordens vänner är det uppoch-ned-vända världen.
● – Det finns inget viktigare än att stoppa
uttaget av fossila bränslen, säger Ellie.
Hon tycker sig se små tecken på en omsvängning i klimatdebatten.
– Allt fler länder sätter upp klimatmål, även om de ännu inte är tillräckligt
skarpa. Det gäller även den svenska
energiöverenskommelsen.
Snabbare
Enligt denna ska Sverige inte ha några
nettoutsläpp av växthusgaser 2045.
– Det är för sent. Vi måste minska
förbränningen mycket snabbare även om
det är en jätteutmaning för välfärden,
hävdar hon.
En av många åtgärder är att minska
energiåtgången. Andra länder och städer
visar vägen medan svenska kommuner
bromsar.
Gröna tak
– I Frankrike kräver staten att alla nya
tak ska förses med grönska eller sol

Ellie Cijvat,
Jordens vänner

celler. I städer som Paris och i mitt
hemland Nederländerna satsar man på
cykelleder och trädplanteringar med
otroliga resultat, berättar Ellie Cijvat.
Den svenska kommunens ställning
är stark, och kan bromsa nödvändiga
klimatsatsningar. Vår egen bekvämlighet hindrar förändrat beteende. Därför
behövs det både morot och piska, menar
Cijvat.
– Vi måste både minska bilåkandet
och underlätta för kollektivt resande. Allt
fler ser det. I dag har hemester kanske
blivit ett alternativ till att flyga till
Thailand?

– Bygg ett robust samhälle!
Vilken enskild fråga är mest
akut?
● – Resiliens. Vi behöver bygga ett robust samhälle som inte faller omkull när
det blåser upp till storm. Klimatförändringarna är inte längre ett hot, de är ett
faktum som kommer innebära mer och
värre extremväder. Främja exempelvis ett
mer småskaligt, diversifierat och lokalt
förankrat jordbruk som kan öka självförsörjningsgraden. Det kommer vara
betydligt mer värdefullt än laddstolpar.

En ny grön våg?
Under hotet av en annalkande klimatkollaps väljer allt
fler att bosätta sig i små byar
på landet. En av dem är David
Jonstad, journalist, författare
och månskensbonde i Stora
Skedvi i Dalarna.
I höst kommer han ut med
boken Meningen med landet
– Min väg till ett jordat liv.
David Jonstad,
journalist och författare
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Hur klarar vi en omställning på
lång sikt?
– En omställning till ett samhälle där vi
kan leva goda liv inom planetens gränser,
vilket innebär ett samhälle som inte är

beroende av massiv användning av
energi och andra resurser. På sikt går det
inte att förhandla om detta, vi kommer
att behöva anpassa oss, men ju tidigare
vi påbörjar omställningen desto lättare
går det.
Vilka är de största hindren för en
klimatomställning?
– Att vi är så fast i framgångssagan –
berättelsen om hur vår industriella
civilisation befinner sig på en evigt
uppåtgående kurva. Först när vi inser att
jakten på ständig tillväxt både får oss
själva och planeten att må dåligt är det
möjligt att genomföra omställningen till
ett verkligt hållbart samhälle.

FOTO: ANNA BOKSTRÖM

Upp till kamp

Omställning
kräver tryck
underifrån
Genom stormar, översvämningar och
skogsbränder blir klimatkrisen synlig.
– Men kapitalet är blint. Om vi vill ha en
förändring så måste vi sätta makt
bakom orden, nu som alltid.
● Det säger Lars Henriksson, Volvo
arbetare och klimataktivist. Jobbet och
miljöintresset har gått hand i hand sedan
70-talet. Han har aldrig trott att kapital
ägarna godvilligt skulle vara beredda
att ge upp något av sitt.
– För aktieägaren går
alltid omsättningen i
företaget före all annan
hänsyn. Om vi inte hade
mobiliserat mot kapitalet
hade vi inte haft åtta
timmars arbetsdag, allmän rösträtt eller fackliga
organisationer.

Strejk för klimatet
Skulle man kunna gå i strejk för att rädda
klimatet?
– Frågar man facket så säger det att
”sånt sysslar vi inte med”. I stället förlitar
man sig på olika tekniklösningar.
Men vi kan utmana facket! säger
Henriksson.

Det är bara mass-
mobilisering mot
kapitalet som kan
rädda klimatet, anser
Lars Henriksson.

Främst måste dock motståndet växa
fram underifrån, hävdar han.
– Vi har abdikerat från att kontrollera
produktionen och att skapa det goda
arbetet.
Fabriken är som en maskin som
kan skapa såväl nyttigheter som skräp;
mänskliga värden för alla före profit
till ett fåtal; järnvägsvagnar i stället för
bilar; klimatsmarta produkter hellre än
subventioner till bilindustrin.

på den egna arbetsplatsen och i politiken,
säger Lars Henriksson. Det kan vi göra
i vissheten att det samhälle vi lever i är
frukten av gemensamma insatser som
borde gynna det stora flertalet,
men så ser det inte ut i dag.
– En överväldigande opinion ser
klimathotet. Nu måste denna ta steget
fullt ut och ta kamp mot klimatets
värste fiende, det ansiktslösa kapitalet
och dess försvarare, menar Lars
Henriksson.

Gemensamma insatser
– Varje litet steg vi tar har betydelse och
stärker vårt kollektiva självmedvetande,

Lägg ansvaret där det hör hemma!
Ska den ensamstående
mamman skämmas för
att hon inte köper den
dyrare, ekologiska biffen?
Nej, lägg ansvaret högre
upp!

● Det menar Misse Wester, psykolog
och professor vid avdelningen för risk
och säkerhet vid Lunds tekniska högskola, LTH.
– Biffen-bostaden-bilen har blivit
ett mantra. Egentligen borde vi studera
företagsledarna med samma entusiasm.
Hur tänker de?

Räkna baklänges!
säger Misse Wester.
Vem står för de största utsläppen?

Enligt det Nobelprisbelönade
begreppet ”nudging” går det
att manipulera den enskilde
medborgaren att göra rätt val.
Kanske är det viktigare att
förstå varför man väljer att
flyga, trots att resan bidrar till
att förstöra klimatet?

Fridays for Future
vid stadshuset i
Malmö

FOTO: ANNA BOKSTRÖM

Inrotad vana
– Vi vet ju att det tar lång tid att ändra
en inrotad vana, säger Misse Wester.
Och ovanor kan man ju alltid moralisera över. Till vilken nytta?
– Det känns förmodligen lite väl avlägset att din källare dränks i vatten om
tjugo år på grund av vardagsbeslut som
du tar i dag, tror Wester. Kanske är det
någon annan som måste ta de beslut som
krävs för att detta inte ska hända?
I stället förväntas enskilda konsumenter ta det fulla ansvaret för klimatomställningen genom att var för sig
skaffa elbil, montera solpaneler och
tugga vegetariskt.
Hela fordonsflottan
– Men vi vet från beräkningar i USA
att om alla hushåll ställer om skulle det
minska klimatutsläppen med endast sju
procent. Jämför det med att en VD vågar
ersätta hela koncernens fordonsflotta
med elbilar! framhåller Misse Wester.
Hon anser att samhället viker sig för
marknaden, som om vore den oberörbar.
– Men det är bara att räkna baklänges.
Var sker de största utsläppen?
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Klimathotet
kräver ökad
jämlikhet


Det är de rika – både globalt och
i Sverige – som genom sitt sätt
att leva orsakar störst klimat
utsläpp. När en större andel av

KRÖNIKA

Stoppa
spöknäten
När yrkes- och fritidsfiskare
förlorar fiskeredskap som nät
och trålar i havet fortsätter
dessa att fånga fiskar, fåglar
och marina djur år efter år.
Under 2019 dokumenterades
detta i Helsingborgs vatten
av dykarföreningen SCSC.
På bilder och videor från
dykarna syns döda och halvt
döda fiskar som fastnat och
långsamt svälter ihjäl. Här blir
även nyfikna sälar intrassla
de. Ett spöknät som hittades
och senare togs upp var över
1,5km långt. Som vegan och
djurrättsaktivist känner jag,
precis som många andra, en
fruktansvärd sorg över alla
drabbade havsvarelser.
Problemet har på senare tid
uppmärksammats och pro
jekt med tillfälliga lösningar
har genomförts. Idag måste
yrkesfiskare exempelvis
rapportera förlorade fiske
redskap till myndigheten så
att det finns större chanser
att lokalisera och rensa bort
skräpet, både i Sverige och
EU. Men jag vill se en långsik
tig lösning där problemen inte
ens ska behöva uppstå. Jag
tycker fiskeindustrin varken
är hållbar eller etisk och därför
bör fasas ut.
Vi behöver värdera djur högre
och se dem som individer
istället för produkter. Behand
la andra som du själv vill bli
behandlad. Jag vill lyfta frågan
“Finns det verkligen ett behov
av att fiska levande varelser?”.
Jag vill jobba på en politik där
varje individ har rätt till ett
värdigt liv. Det är ju därför jag
är vänsterpartist.
Olle Andersson,
vegan och vänsterpartist

ekonomin går till gemensamma
investeringar och välfärd istället
för ökad privat konsumtion för
de som redan har mest blir det

Kolsänkor i Helsingborg
Enligt de nationella klimatmålen ska
Sverge efer 2045 ha nått negativa utsläpp av växthusgaser. (Ny klimatlag 1
jan.2018). Helsingborgs ambition är att
inte ha några nettoutsläpp av växhusgaser 2035. Utsläppen av växthusgaser ska
minska med 85% från 1990 – 2035.
Helsingborgs Klimat och Energiplan
(KEP) har också den målsättningen.
Åtgärder för ökade upptag av koldioxid
(CO2) i skog och mark räknas som max
15% av minskningen.
Levande växter tar genom fotosyntesen
upp CO2 frå atmosfären och lagrar kolet
i sina beståndsdelar, biomassa, ungefär
generellt mot bladytan. När växtdelar
hamnar på marken bidrar de till att bygga
upp markens kolförråd. I marken bryts
kolet ner av mikroorganismer och återgår
som CO2 till atmosfären.. Om upptaget av CO2 via fotosytesen är större än
utsläppen är området en s k Kolsänka och
bidrar till att minsks växthuseffekten.
Skog och träd lagrar mycket kol i sin
biomassa, andra växter binder det mesta
i marken. Största delen av kolet i Hbg.
finns i marken, 95%.
Åtgärder som kan öka
kolinlagring
1. Öka mängden grönytor och träd.
Plantera träd och gräs på tidigare hårdgjorda ytor.
2. Ändra brukningsmetoder, artsammansättning, odlingsföljder eller tillför
organiskt material till jorden.
Ambitionen i KEP är att kolinlagringen ska ha ökat 2018-24. Förändrad markanvändnng och klimatanpassat jordbruk
leder även till ökad mullhalt. Arealen
trädbevuxen mark bör öka med 600 ha,
betesmarker öka 600, våtmarker med 300

ha. 20 km grönstråk bör anläggas, lämpligen mellan grönområden.
Grönytor i stadsmiljö
Nackdelar: dyrt, odlingsjord måste transporteras in och anläggas; Hög stressnivå
för växerna gör livslängden kortare.
Fördelar: Grönytor i staden är viktiga för djur, insekter och människor;
Växtlighetens vattenhållande förmåga
underlättar hanteringen av dagvatten
och översvämningar; Luften rensas från
skadliga partikarl och grönskan skapar en
trevlig miljö.
Träd
I Helsingborg finns 100.000-300.000 träd
i stadsmijön. De lagrar tusentals ton kol
och renar luften. Kostnad för plantering
av ett träd i stadsmiljön är 10-40.000 kr.
Varje år planteras ca 300 träd i parker och
längs vägar i Hbg.
Gröna Tak
Har en luftrennde och vattenhållande förmåga. Reglerar temperaturen både sommar
och vinter genom sin isolerande förmåga.
Hjälper solceller att producera el effektivare
vid nyproduktion och ombyggnad.
Gräsytor
Kan lagra mycket kol i marken genom sitt
rotsstem
Skogsplantering.
Är mest effektivt ur kostnadssympunkt
på lång sikt. De första 5-10 åren kan en
nyplanterad skog vara en källa till utsläpp
av kol. Tillväxten är störst när skogen är
20-30 år, men inlagringen av kol fortsätter
i mer än 100 år. Lövskog är att föredra.

Våtmarker
Ur klimatperspektiv är den mest effektiva
åtgärden återvätning av utdikad torvmark.
Jordbruksmetoder
Nutida traditionellt jordbruk i Sverige
medför stora utsläpp av växthusgaser,
gödsel leder till utsläpp av lustgas och
djurhållning till metangasutsläpp.
Ettåriga grödors rotsystem är sämre på
att lagra kol, men ju längre tid av året som
åkern kan hållas bevuxen, desto mer kol
binds i marken.
Plöjningsfritt jordbruk påverkar också
markens kolförråd.
Biokol
Förbränning av fossila bränslen står för
majoriteten av utsläpp.
Tillverkning av biokol omvandlar
biomassa till stabilt kol. detta sker genom
pyrolys. Biomassa upphettas i en syrefri
miljö, Biokol är stabilt i upp till 1000 år.
Blandat i jord hjälper det till att binda näring och vatten och ger en luftig
jordstruktur, samtidigt som det skapar en
permanent kolsänka.
NSR AB bygger en anläggning för
pyrolys på Filborna i Hbg.
Åtgärdscenarion efter 20 år
Planterad skog ger högst effektivitet,
även återfuktad torvmark ger bra resultat,
Grön stadsmiljö är dyrt och svårt att motivera enbart ur klimatsynpunkt, klimatpositiva jordbrusmetoder är effetiva, likaså
odlad vall, men det är markägare som
fattar beslut.
Ett kontinuerligt arbete med kolsänkor
är nödvändigt om man vill fortsätta kompensera för utsläpp.
Birgitta Möller

Helsingborgsluften skadar
Dödstalen förorsakade av
smutsig luft har inte minskat
globalt sedan 1990.
Luften har förbättrats i rika länder, men
försämrats i låg-eller medelinkomstländer.
Många länder har ökat sina resurser för
att förbättra folkhälsan.
I Helsingborg mäts luften dels på Södra
Stenbocksgatan, dels på Drottninggatan, där
även i gatunivå.
Vid mätningarna här används två system,
ett som mäter gasformiga föroreningar,
ett annat som mäter mängden luftburna
partiklar. Mätningarna görs dygnet om.
(Resultaten anges både i timmedelvärde,
dygnsmedelvärde och årsmedelvärde.)
EU-regler
I Sverige följs Luftkvalitetsförordningen
(SFS 2010:477) som anger miljökvalitetsnormer, MKN, till skydd för människors
hälsa. Kraven är anpassade till EU-regler.
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enklare att minska utsläppen.
Vi vill dessutom öka anslagen till
de internationella klimatfonderna
och införa ett klimatbistånd.

De ämnen som regleras i Luftkvalitetsförordningen är kvävedioxid NO2, (kväveoxider), svaveldioxider (SO2), bly, partiklar (PM 2,5, PM 10), bensen, kolmonoxid,
ozon, arsenik, kadmium och nickel. Normer
som skall följas är s k gränsvärdesnormer,
andra är s.k. måsättningsnormer. Miljökvalitetsnormerna gäller i hela landet.
Förtida död
I Helsingborg mäts alltså kvävedioxid
(NO2), som försämrar lungfunktionen och
förvärrar allergier och astmatiska besvär
hos människor. Kväveoxider medför även
försurning av sjöar, hav och marker och
orsakar skador på växtligheten. Kväveoxider
kommer mest från biltrafik i Helsingborg.
Partiklar som också mäts uppstår vid
förbränning av bränslen och slitage av
vägar, är bidragande orsak till ökad sjukdom
och dödlighet. De beräknas orsaka mer än
tusen dödsfall i förtid/år i hjärt-kärl- och
lungsjukdomar i Sverige.

Nedgående trend
Om man följer tabellerna i årsrapporter för
luftmätningar för Helsingborg kan man se
en glädjande nedåtgående trend. Som orsak
nämns ombyggnad av Järnvägsgatan/Drottninggatan, byte av gamla gasbussar till nya,
och införande av Helsingborgsexpressen som
är eldriven. Vi har haft bra resultat för en
stad av Helsingborgs storlek.
Gamla mål
Men problemet är att vi baserat våra
jämförelsetal på gamla rekommendationer.
Tiden har sprungit ifrån oss. Våra nationella
miljömål utgick från 2005!
Enligt mätningar som WHO Air Quality
Guidelines (AQG) gjorde i september i år
(2021) märks det redan efter tredje kvartalet att staden inte klarar kraven för varken
koldioxid eller partiklar i år, nya krafttag
måste till. Minskningarna av utsläppen
måste öka till 12–15% per år.

Birgitta Möller

Vi vill rädda åkermarken i Helsingborg
Åkermarken ska inte användas till att bedriva verksamheter eller bygga bostäder. Ta reda på varför!

Så skapades
Dunkers rikedom
hade de slavliknande arbetsvillkor som
påminde om 1800-talet.

Henry Dunker (1870–
1962), grundare till
företaget Tretorn AB
och dess berömda
gummistövlar går inte
obemärkta i Helsing
borg. Dunker lämnade
efter sig ett stort arv till
staden som idag skul
le motsvara cirka 550
miljoner kronor.

Koncernbygge
Det står att läsa på Dunkerstiftelsernas
hemsida att “Henry Dunker lyckades
genom hårt arbete bygga upp en koncern
som blev den största i Europa inom gummiindustrin”. Denna information hade
behövt kompletteras med att Dunkers
råvara kom från regnskogen och att det
var gummitapparnas och fabriksarbetarnas slit som låg bakom hans framgångar
och rikedom.
Skogsskövling
Amazonas var och är ett område som
ständigt exploateras för kapitalistiska
intressen. Gummi är bara ett exempel
av extraktivism. Skogsavverkningen av
Amazonas har inneburit mycket förstörelse och lidande för befolkningen där.
Extraktivism definieras som exploatering av stora volymer naturresurser, som
exporteras som råvaror. Alla företag som
har hämtat råvaror från Amazonas har
ett ansvar för miljöförstörelse och det får
inte glömmas bort bakom ekonomiska
framgångar.

● Dunker får fortfarande mycket beröm
för sina företagsamma framgångar och
han får också tacksamhet för de pengar
som staden kan använda i viktiga verksamheter.
Men hur skapades Dunkers rikedom?
Varifrån kom råvaran till gummiskorna?
Hur påverkade gummiindustrin Amazonas och dess invånare?
Arbetare och gummitappare
I Sverige jobbade kvinnor och män i
fabrikerna, de skapade en del av Dunker
rikedom. På Bredgatan finns en staty till
minne av de arbetande kvinnorna.
I Amazonas slet gummitappare
oändliga timmar i den varma skogen
för att få fram gummi från trädet Hevea
Brasiliensis. Gummiträden fanns bara i
Amazonas och detta var revolutionerande speciellt för bilindustrin.
Gummitappare hade det eländigt och
skogen var en plats för exploatering.
Brasilianske facklige ledaren Chico
Mendes mördades den 22 december 1988
då han kämpade för gummi- tapparnas
arbetsvillkor. Så sent som på 1980-talet

Claudia Velásquez.

Alla företag som har
hämtat råvaror från
Amazonas har ett ansvar för miljöförstörelse
och det får inte glömmas bort bakom ekonomiska framgångar.

Varifrån kommer gummit?
Tretorn liksom andra företag som använde gummi för sina produkter kom på att
gummiträd kunde växa i Asien och slutade tappa träd i Sydamerika. Idag odlas
stora plantager av gummiträd i Sydostasien. Tretorn AB är försiktiga och hemlighetsfulla med att berätta om gummits
ursprung idag och vi väntar fortfarande
på besked om varifrån de tar råvaran.
För att rädda skogen och klimatet borde vi avskaffa kapitalismen men folket
måste vara medvetna om kapitalismens
mekanismer och vilja göra sig av med
detta ekonomiska system!

Claudia Velasquez
ledamot i kommunfullmäktige Helsingborg

Hallå där
Ingrid Mattiasson
Saarinen
ledamot i kommunfull
mäktige Helsingborg
Varför säger V gång på gång
nej till att bygga på åkermark?
Jo, därför att åkermarken är en
icke förnybar resurs. Har den
väl en gång bebyggts, kan den
inte återställas.
Enligt Lantbrukarnas Riks
förbund har Sverige i dag ca
25 % mindre jordbruksmark
jämfört med för 100 år sedan.
Vår självförsörjningsgrad är nu
under 50 procent. I Finland är
siffran för självförsörjning 80
%, i Danmark 130 %.
I tider av klimatnödläge är
det också helt förkastligt att
bygga på åkermark. Åkermark
buffrar stora vattenflöden.
Åkermark och betesmark
binder koldioxid i marken. Den
biologiska mångfalden försvin
ner när åkermark exploateras,
naturlandskapet blir ett minne
blott.
Under perioden 2016–2020
var Helsingborg näst värst
bland städer i Sverige om att ta
åkermark i anspråk. De styran
de M, KD & L med stöd av SD
och S vill fortsätta med denna
politik.
V säger nej. Vi anser att
det måste gå att titta bortom
kommungränsen och ta fram
gemensamma strategier, i
stället för att fortsätta förstöra
bördig åkermark.

Helsingborg en kärnvapenfri zon?
● Ska Helsingborg bli en kärnvapenfri zon? I varje fall har Vänsterpartiet
lämnat in en motion till fullmäktige att
staden ska ansluta sig till ”ICAN:s Cities
Appeal” som innebär en viljeyttring att
Sverige ska ratificera FN:s kärnvapenförbud som trädde i kraft i år. Hur det än
går med det så kan det väcka diskussion
om kärnvapenhotet.
Kärnvapenfrågan är inte bara en fråga
om krig och fred. Den är också i högsta

grad en miljöfråga då hela vår livsmiljö
och vår existens står på spel. Ett begränsat kärnvapenkrig mellan Indien och
Pakistan skulle få stora konsekvenser
för oss också. Om detta kan man läsa på
hemsidan ”Läkare mot Kärnvapen”. Ett
stort stoftmoln i atmosfären skulle bildas
och skymma solinstrålningen ett decennium framåt och få temperaturen att
sjunka med minskad jordbruksproduktion som följd. Svält och svältdöd skulle

drabba stora områden och många skulle
säkert försöka fly undan katastrofen.
Sverige skulle också drabbas av en försämrad livsmedelssituation och kanske
både vattnet och jorden blir förgiftade
med radioaktivitet samtidigt som flyktingar söker sig mot Europa. Ingen vet
för säkert men tanken är skrämmande.
Vänsterpartiets motion till Helsingborgs fullmäktige sammanfaller i tid
med den kampanj för ratificering av

kärnvapenförbudet som fredsorganisationer i Sverige lanserat och på nätet finns
en sida där man kan skriva på namninsamlingen. Googlar man på ”kärnvapenförbud.nu!” så hittar man det enkelt.
Varje litet steg på vägen mot en kärnvapenfri värld är en delseger.
Crister Olsson
Helsingborg
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Vänsterpolitik för klimatet

STOP

!!!

NOLL skadliga
investeringar

Stoppdatum för
fossilberoendet

Alla investerade och spenderade kronor och
resurser måste användas rätt – stop till alla
skadliga subventioner och driftsstöd. Våra
gemensamma pengar som pensionsfonder,
kommunernas och statens resurser ska
användas för och investeras i hållbar
utveckling.

Kol, olja och fossilgas måste ersättas med
förnybar energi senast 2030. Det kräver
massiva investeringar av staten. Fossila
drivmedel måste ersätts av bland annat
eldrift och och biogas inom transportsektorn senast 2035.

280 miljarder till
nya järnvägar

Bygg hållbara och
klimatsmarta städer

Du ska kunna bo i hela Sverige, godstransporter ska flyttas från väg till järnväg.
Vi vill se en kraftigt utbyggd järnvägstrafik i
hela Sverige. Bygg hela Norrbotniabanan, lägg dubbelspår mellan Gävle och
Härnösand, bygg höghastighetsbanor mellan
Stockholm, Göteborg och Malmö. Pengarna
finns och klimatnödläget gör att vi inte kan
vänta.

Över hela landet måste bostäder renoveras
och energieffektiviseras, tiotusentals nya
hyresrätter till rimliga hyror byggas och
fungerande kollektivtrafik som kan ersätta
massbilismen i städerna utvecklas. Det
ställer om våra städer och skapar gröna
jobb.

100 miljarder i en grön
investeringsbank

Omfördela ekonomin:
arbetstidsförkortning

Industrin måste ställa om. Sverige ska
producera samhällsnyttiga varor med riktigt
låga eller inga utsläpp som kan exporteras.
Framtiden kan inte överlåtas till marknadskrafternas godtycke och vinstmaximering
– framtiden kräver en aktiv statlig
industripolitik med en investeringsbank
som gör det möjligt med en grön omställning.

Istället för vinstmaximering: en generellt
förkortad arbetsvecka som gör att vi har
tid för liv och umgänge. Istället för allt mer
växande privata förmögenheter: satsar på
välfärden och offentlig konsumtion som
skolor, äldreomsorg, kultur och vården.

