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Kanske borde flygresor få varningstexter, föreslår Gustav Ullenhag och Tryggve Årman. 
 
Redan i dag ser vi hur klimatförändringar påverkar människors liv och hälsa. Översvämningar i 
England har påverkat människors möjligheter att få rent vatten, deras sanitära förhållanden och 
deras boende. Värmeböljor i södra Europa tog under såväl sommaren 2003 som den gångna 
sommaren åldringars liv. Fjolårets värmebölja orsakade också stora bränder och skadade skogs- 
och odlingslandskapet vilket i sin tur påverkar människans hälsa direkt med påverkan på luftrör 
och indirekt genom skador på skördar. Vidare bidrar naturligtvis den oro som klimatförändringarna 
medför till den psykiska ohälsan.  

Ser vi i kristallkulan så dyker följande scenario upp: Fler perioder med extremt väder drabbar 
befolkade landområden med översvämningar eller torka. Avsmältning av jordens glaciärer 
fortsätter med stigande havsvattennivåer och minskad tillgång på både dricksvatten och sötvatten 
för bevattning.  

Mentalt kan vi fråga oss hur vi önskar att framtiden ska se ut. Vi kan förslagsvis förflytta oss 50 år 
framåt i tiden och måla upp en värld som vi vill leva i. Den världen måste vara sådan att den är 
välkomnande för människan och att vi då kan bevara både vår fysiska och psykiska hälsa. Den får 
till exempel inte inbegripa ökande antal episoder av svår torka eller allvarliga översvämningar som 
skulle orsaka vattenbrist eller ge otjänligt vatten med dess ökade risk för smittspridning av 
patogener.  

Krig för att få tillgång till och exploatera naturresurser får inte förekomma. Vatten, luft och mark 
får inte vara förorenade av kemikalier, inte ens av läkemedel, som kan påverka våra hormonella 
system eller vår hjärna. Om vi ska kunna uppnå och/eller bevara en sådan värld, en värld som vi 
som människor kan leva och nå ett mått av välfärd i, måste vi redan nu planera för den.  

Den engelska sternrapporten har visat att om vi nu ställer om energisystemen så kommer 
ekonomin drabbas av enstaka procent försämringar, men om vi väntar tio år eller mer blir 
omställningen mycket mer kostsam. Vi måste i dag se till vad vi kan göra som har bäring på 
framtiden. För att om 50 år slippa allvarliga klimatstörningar och kunna bevara god hälsa så måste 
vi redan nu agera, ställa om våra energisystem och vår jordbruksproduktion. Det står för de flesta 
klart att utsläppen av främst koldioxid men också metan måste minska påtagligt.  

Låt oss ta flyget som ett exempel på hur insatser kan och bör göras från olika håll. Transporterna 
står för en mycket stor del av koldioxidutsläppen och det ur miljösynpunkt i särklass sämsta sättet 
att transporteras är med flyg. Det krävs att såväl lagstiftare, företag som enskilda människor tar 
sitt ansvar. Enskilda människor kan ställa sig följande frågor: Är det rimligt att flyga till alperna för 
att åka skidor i stället för att ta tåget till svenska fjällen? Är det rimligt att folk åker på 
weekendresor till New York? Är det rimligt att flyga mellan Stockholm och Göteborg i stället för att 
ta tåget?  

Företag och andra organisationer kan ställa sig följande frågor: Är det rimligt att vi förlägger 
konferenser så att deltagarna måste flyga? Går det i stor utsträckning att ersätta internationella 



möten med videokonferenser? Vidare kan lagstiftare fundera över: Är det rimligt att flygbränslet på 
grund av skattebefrielse är mycket billigare än bensinen för våra bilar?  

Kanske borde vi i likhet med tobaksprodukter införa varningstexter vid annonsering av flygresor? I 
varningstexten kan framgå hur stora koldioxidutsläpp resenären ifråga bidrar med genom resan 
samt att resan kan vara skadlig för miljön.  

Genom att nu fundera över och genomföra sådana begränsade åtgärder kan vi bidra till målet att 
värna hälsa och välfärd för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn om 50 år.  

Exempel på andra positiva förändringar, som kan ge bättre liv och hälsa om 50 år, är:  

Enskilda individer och organisationer bör inte teckna avtal med el-leverantörer som utvinner energi 
ur olja eller kol.  

Minskade koldioxidutsläpp genom utsläppsrätter och riktad beskattning av fossila bränslen.  

Miljöbistånd från västvärlden till länder som Indien och Kina så att inte de grundar sin tillväxt på 
ökande energiförbrukning från kol och olja.  

Utbyggnad av förnybara energikällor.  

Miljöcertifiering av varor och tjänster.  

Gustav Ullenhag (överst) är sekreterare för Läkare för miljön och överläkare i onkologi vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Tryggve Årman är ordförande för Läkare för miljön och 
pensionerad överläkare i barnmedicin. 
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