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Klimatfrågan kan bli vår tids största katastrof om vi inte
sätter igång idag med åtgärder och ändrar vår livsstil
hävdar Göran Persson. Sveriges tidigare statsminister
anser att vi har väntat för länge med att agera men det
finns fortfarande hopp. Sverige är ett föregångsland när
det gäller tekniska lösningar och måste synas mer i
globala sammanhang.

Från gammalt till nytt

- Jag riskerar att tillhöra den första generationen som
lämnar över jorden i ett sämre skick än den var när vi ärvde
den av våra föräldrar. Det är ett oerhört tungt ansvar att
bära, säger Göran Persson. Det är i första hand ett stort
naturintresse som driver honom att engagera sig i
miljöfrågan, fascinationen inför skogen, växtligheten, djuren
och det ansvar som tidigare generationer tagit för naturen –
denna skapelse.

- En annan drivkraft är mitt ansvar för mina barns framtid
och för kommande generationers framtid. Att även de ska få
förundras över vår planet med dess myriader av levande
varelser som finns omkring oss och i den jord som vi alla
trampar på dagligen.

Hemma på gården i Stjärnhov är det en självklarhet för
Göran Persson att kompostera gamla löv och att samla in
tidningar och pappförpackningar till återvinning. De små
handlingarna leder till effekter i det stora.

- Det är den gamla tekniken, allt det som är kopplat till
nyttjandet av fossila bränslen, d v s kol, naturgas och olja,
som skapar problemen. Den svåraste utmaningen vi har
framför oss är att ersätta dessa bränslen i transporter
menar Göran Persson.

- Fortfarande kommer 97% av bränslet vi använder för
transporter av både varor och personer från oljan. Med den
nya tekniken som miljöbilar och ökade tågtransporter
kommer koldioxidutsläppen att minska. Den nya tekniken
finns, det gäller bara att få alla att använda den. Tänk bara
på den tekniska utveckling som skett inom mobiltelefonin
under de senaste tjugo åren.
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Göran Persson är medlem av Progressive
Governance Network, en internationell
tankesmedja skapad av Bill Clinton 1999
med bl.a. Tony Blair, Gerhard Schröder
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Utvecklingen har varit enorm från de tidigare otympliga
mobiltelefonerna med batterier som skulle laddas efter en
halv timme till dagens minimala mobiler med batterier som
håller i två dagar. Göran Persson anser att detta enorma
tekniska språng kommer ske även inom områden som
transportmedel och bilar.

Under Göran Perssons tid som statsminister kom Sverige att
bli det enda landet bland de utvecklade länderna som
visade att det var möjligt att både minska sin
energiförbrukning och koldioxidutsläppen samtidigt med en
god ekonomisk utveckling. Exempelvis var Sverige först i
Europa med en storsatsning på miljöbilar. Ekonomiska
styrmedel för att minska koldioxidutsläppen infördes och i
stort sett all olja och kol i uppvärmningen av våra bostäder
har tagits bort för att ersättas av fjärrvärme som eldas med
biobränsle. Göran Persson vill se Sverige som ett
föregångsland inom hållbar utveckling och i en aktivare roll
på den globala arenan när det gäller miljöfrågan. Han vill att
Sverige gör sin röst hörd genom att exempelvis utnyttja sin
position inom EU för att driva på utvecklingen i andra
europeiska länder.

- Sverige blev både rikare och miljövänligare under åren,
hävdar Göran Persson. Det går att kombinera miljötänkande
och ekonomisk utveckling, det är en drivkraft att introducera
ny teknik, att få investera i nya produktionsmetoder, att få
forska och utbilda och det driver på samhällsutvecklingen.
Vi ska visa att det går att klara av denna balansakt mellan
hög levnadsstandard och hänsyn till miljön.

För sitt miljöarbete under tiden som statsminister fick Göran
Persson det norska Sofie-priset 2007.

Det är en gigantisk arbetsuppgift vi står inför när det gäller
klimatfrågan och den kräver ett tydligt ledarskap menar
Göran Persson.

- Någon måste driva utvecklingen, motivera, få alla andra
med sig och skapa resultat. Denna uppgift kan inte lösas av

Först i Europa

Ledarskap för hållbar utveckling

en person, ett land eller ett företag utan allt måste sättas i
sitt sammanhang och det krävs att världens ledare
engagerar sig och samverkar. Vi är alla beroende av
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varandra för fortsatt ekologisk, ekonomisk och social
utveckling säger han.

- Vi har inget välstånd om det är så att den planet vi lever på
drabbas av ständiga naturkatastrofer, bränder, stormar,
torka eller översvämningar. Om det blir vår vardag så spelar
det ingen roll hur många hästkrafter som finns i bilarna. Vi
har ändå förlorat allt. Den högsta formen av välstånd är att
kunna lämna över en frisk och sund planet till kommande
generationer.

Sofiestiftelsen skapades 1997 av författaren Jostein
Gaarder och hans hustru Siri Dannevig. Syftet med
priset som uppkallats efter författarens succéroman
Sofies värld, är att inspirera personer som arbetar för
en hållbar utveckling. I juryns motivering lyfts
Perssons "ambitiösa och långsiktiga" miljöpolitik
fram. Enligt prisutdelaren och norska miljöministern
Helen Björnöy är det en signal till alla rika länder att
gå före och visa ledarskap i klimatpolitiken.

1 Smartare användning av energin. Få ut mer av
mindre.

2 Bort med bensin och diesel.
3 Bygg ut järnvägen.
4 Använd skogs- och jordbruksmarker, när

livsmedelsproduktionen fått sitt, till
energiproduktion.

5 Samverka internationellt. Vi är alla beroende av
varandra.

Text: Kristina Palmgren

Sofiepriset:

Göran Perssons åtgärdslista:
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