Läkare för Miljön på Klimatriksdagen 2018

Klimatriksdag 2018
Den 4-6 maj ägde Klimatriksdag 2018 rum på Stockholms universitets lokaler i Aula Magna.
Det var tre mycket inspirerande dagar som var fullspäckade med aktiviteter.
Läkare för Miljön var en av sponsorerna till Klimatriksdagen. Många olika organisationer var
representerade i utställningslokalen. LfM hade ett utställningsbord där vi presenterade
material från våra tidigare seminarier och symposier samt artiklar som publicerats av
medlemmar i LfM.

Maria Wolodarski och Per Broman vid LfMs utställningsbord
Vi var sex personer på plats från LfM: Bertil Hagström, Margareta Falk Hogstedt, Per
Broman, Klaus Stein, Maria Wolodarski och Anne von Heideman. Några av oss hade även
bidragit med två motioner från Läkare för Miljön till Klimatriksdagen, v g se nedan.
Sammanlagt hade det kommit in över 250 motioner av vilka 12 stycken, efter
utskottsdiskussioner och debatt i plenisalen, valdes ut för att lämnas till de olika partierna i
riksdagen.

Föreläsningar, seminarier och workshops
Parallellt med riksdagsarbetet pågick ett digert program, där olika seminarier och workshops
avlöste varandra. Bland seminarierna märktes bl a Kevin Anderson, gästprofessor i
klimatledarskap från Manchester, som gav oss ett tufft budskap. Han anser att den svenska
klimatlagen har stora brister vilket leder till att Parismålet om högst 2 graders uppvärmning
ej kommer att nås. Sammanfattningen ur den vinnande motionen av Kevin Anderson m fl:
Sverige måste basera sin klimatpolitik på vetenskapliga beräkningar av det återstående
globala utsläppsutrymmet (s.k. koldioxidbudgetar) för att klara 2-gradersåtagandet i
Parisavtalet. Sverige måste också ta ansvar för en globalt rättvis fördelning av nödvändiga
utsläppsminskningar utifrån historiska utsläpp och nuvarande höga utsläppsnivåer. Sverige
behöver omedelbart minska sina utsläpp med 10-15 % per år och inte förlita sig på negativa

utsläppsteknologier eller klimatkompensering. Internationell sjöfart och flyg måste ingå i
dessa åtgärder och utsläpp från konsumtionsvaror redovisas.

Kevin Anderson föreläser

Flera av oss lyssnade också på Anders Wijkman som i sitt seminarium presenterade
klimatkrisen som en moralisk kris. Han anser att vi är i behov av en ny upplysning (a new
enlightenment). Han rekapitulerade Romklubbens skrift Tillväxtens gränser (Limits to
Growth) från 1972. Han anser att vi behöver en ny ekonomisk modell som tar hänsyn till
helheten, och han höll med Kevin Anderson i att vi behöver definiera en kolbudget.

Våra medlemmars intryck och reflektioner
Maria Wolodarski skriver så här: En reflektion är att bredden av seminarier var bra, jag var
på ett som kyrkan höll i samt ett om hållbar konsumtion av kläder och ett om mediernas

betydelse i rapporteringen av klimatet. Detta visar ju på att klimatfrågan är brinnande och
att den behöver tas i beaktning av alla delar i samhället och att vi inom hälsoprofessionerna
också behöver dra vårt strå till stacken och inte vara lika anonyma som vi tidigare varit. Samt
att vi alla behöver samarbeta kring frågorna och hjälpas åt att komma till förbättring.
Bertil Hagström var på en workshop om hur man påverkar sina lokala politiker och
tjänstemän. Redan färdiga debattartiklar, medborgarförslag etc fanns att utnyttja. Man går
in på http://klimatsverige.se/klimatvalet/ och där finns en många goda råd och förslag. Bertil
planerar att utnyttja medborgarförslaget och begära att Marks kommun gör en klimatplan
bland annat.
Här finns ytterligare några intryck från våra medlemmar på plats:
Per Broman:
Jag var på ett möte om hur jag/man divesterar från fossila investeringar. Fossil Free, 350.org
eller e-mail för kontakt: contact@divestnobel.org
Margareta Falk Hogstedt:
Det som var mest intressant för mig var Staffan Laestadius entusiasmerande föreläsning om
sin bok "Klimatet och omställningen" som också diskuteras i DN 14 juni. Hans budskap är att
vi hittills haft en tillväxtmodell där tillväxt är identisk med att exploatera naturen - en
föreställning som vi inte verkar kunna överge och det gäller också den gröna tillväxten. Och
trots att vi vet vad som håller på att hända kan vi inte förmå oss att ta det till oss. "Elefanten
i rummet”! Hans budskap är att vi radikalt måste avveckla vårt fossilberoende, ställa om och
bygga en ny postfossil modernitet i samklang med naturen - och att det kan gå!
Klaus Stein:
Jag tyckte det var en mycket givande och inspirerande helg i Stockholm. Roligast var att se så
många klimataktivister med olika bakgrund. Personligen tyckte jag bäst om en workshop
med Kaj Török, hållbarhetschef för restaurangkedjan MAX. Han beskrev detaljerat hur man
kan arbeta med att konvertera ett stort företag till klimatneutral produktion.

Vy från utställningslokalen, Aula Magna

Här är motionerna från Läkare för Miljön till Klimatriksdagen:
Motion 170
Fiska inte i grumligt vatten? Fiska på land!
Bertil Hagström, Horred
Föreslagna åtgärder:
-Utveckla statliga bidrag till klimatsmarta fiskproducenter som utnyttjar kretslopp optimalt
-Utred åtgärder så att vattenbruk utvecklas till att klara en kravbild motsvarande prestanda i
landbaserat vattenbruk.
-Förenkla regler och förordningar, koordinera samverkan mellan myndigheterna
-Utred etiska aspekter i hantering av fisk och slaktmetod
-Verka för spårbarhet och märkning av all fisk

Sammanfattning:
Många fiskbestånd i världen gränsar till utrotning. Vattenbruk med odling av fisk, är mest
effektivt för animalisk köttproduktion utifrån biologisk resurseffektivitet.
Landbaserade fiskodlingar är etablerade idag i många icke-europeiska länder. Tekniken
finns.
I slutna kretslopp återförs avfallet till åkrarna som högvärdig gödsel. Risken minskar för
smittspridning. Regler och förordningar måste koordineras, myndigheterna samverka och EU
regler
ändras. Stöd till vattenbruksproducenter måste utvecklas. Nationella livsmedelsstrategin
2017
menar att vattenbruket har stor utvecklingspotential.

Motion 191
Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter
Margareta Falk Hogstedt, Anne von Heideman
Föreslagna åtgärder:
Sveriges folkvalda, på nationell, regional och lokal nivå, ska verka för att kunskaper om
klimatförändringens hälsoeffekter och effekter av en förändrad livsstil ska ingå i utbildningen
för all hälso- och sjukvårdspersonal
Sammanfattning:
Den globala uppvärmningen och klimatförändringen kommer att få allvarliga konsekvenser
för hälsan i världen, speciellt i låg- och medelinkomstländer, men också i Sverige.
Hälso- och sjukvårdspersonal måste få kunskap om klimatförändringens konsekvenser för
hälsan och om möjligheter att förebygga hälsoeffekter genom en förändrad livsstil som
också kan leda till minskade utsläpp av växthusgaser. Personalen kan också bidra till att
minska sjukvårdens utsläpp, att planera för en framtida hållbar sjukvård samt bedriva
forskning och utveckling.

Klaus Stein, Ute Attermeyer och Anne von Heideman vid LfMs bord

Vinnande motioner
Här är de tolv vinnande motionerna under de olika ämnesområdena:
Energi:
205 Stoppdatum för fossila bränslen
Ekonomi och gröna jobb:
91 För en fossilfri finanssektor
Global rättvisa:
181 Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter
Stad och land:
237 Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
Transport:
6 Transport (1) Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål
41 Transport (2) Samordnad tågtrafik inom EU
Livsstil:

134 En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp
Mat, jordbruk:
158 En global livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer
Skog, mark och vatten:
231 Skydda kollagret i de svenska skogarna
Utbildning:
42 Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen.
Övergripande:
224 Övergripande (1) Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2gradersåtagandet
54 Övergripande (2) Riksomfattande folkbildningskampanj

Margareta Falk Hogstedt i Frescati, utanför Aula Magna

Här kan man läsa mera, bl a om de olika evenemangen under klimatriksdagen
och dokumentet med motionerna som lämnades till politikerna, och lyssna på
flera föredrag via UR play (exempelvis Kevin Anderson) :
http://klimatriksdagen.se/

Anne von Heideman, sekreterare LfM

