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Klimatet - enkelt men svårt

Från TV-ruta till levande publik

Då frågade man om hur det funkade

Nu handlar det om hur man ska göra

Klimatfrågan är ur ett större systemperspektiv inte speciellt
svår. Det är tre saker vi människor behöver göra: Sluta gräva
upp gamla fossila kolatomer i form av stenkol, olja och
naturgas. Se till att biomassan växer, främst genom att
förhindra skövlingen av den tropiska regnskogen. Samt, sist
men inte minst, utveckla teknik som kan ta bort en del av de
utsläpp som vi redan gjort. Det är inte svårare än så i teorin,
men eftersom vi är så extremt beroende av de fossila
energikällorna står vi rent praktiskt inför oerhört stora
utmaningar de kommande åren och årtiondena.

Nu är det snart ett och ett halvt år sedan jag lämnade SVT,
efter 20 år framför väderkartorna. Jag trivdes alltid på SVT,
men den stora fördelen med att vara ute och föreläsa att jag
nu för tiden ser min publik. De kan avbryta mig och ställa
frågor, och just att få möjligheten till en dialog, en
tvåvägskommunikation är för mig det roligaste med
föreläsningarna.

Det är drygt tio år sedan jag började ge föreläsningar om
klimatsystemet och klimatförändringarna. På den tiden
handlade det främst om att förklara rent naturvetenskapligt
hur det fungerar. Varför vissa gaser i vår atmosfär är
växthusgaser och varför andra inte är. Hur några
miljontedelar koldioxid kan ha en så stor betydelse. Idag
handlar det mycket mer om lösningar. Vad vi kan göra, som
individer, som samhälle, lokalt och globalt.

Och frågorna som jag fått under de här tio åren har
verkligen ändrat karaktär. För tio år sedan satt det nästan
alltid någon nyfiken ifrågasättande person i publiken som
var skeptisk till hela resonemanget. De senaste åren har jag
nästan inte stött på någon så kallad ”klimatskeptiker” på
mina föreläsningar, och det trots att jag idag föreläser på så
gott som heltid. Det är faktiskt en intressant trend, med
tanke på att vi på olika debattsidor och bloggar kan få ett
intryck av att antalet skeptiker har ökat…

Idag handlar frågorna mycket mer om vad vi borde göra. Ska
man välja en närproducerad växthusodlad tomat eller en
ekologisk tomtat från Sydeuropa? (Bästa svaret kanske är
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en morot, om den nu inte är odlad på alltför känslig
mulljord…) Ska man välja en etanolbil eller en biogasbil? (Ja,
det beror så på om man har möjlighet att tanka biogas eller
om det mest är naturgas som erbjuds på tankstället. Och
samma sak med etanolen. Hur är den producerad? Det
finns numera kriterier för svanenmärkt etanol, men
fortfarande finns det ingen svanenmärkt etanol att tanka på
våra mackar.)

Med tanke på hur vi sakta men säkert börjar inse allvaret i
klimatfrågan och med tanke på vi redan har så mycket av de
lösningar som vi behöver för framtiden kan jag ibland känna
mig rejält optimistisk. Men ibland kan jag även känna mig
oerhört pessimistisk. Det går inte att blunda för att
människans klimatpåverkan redan har pågått några
årtionden för länge.

Klockan är inte 5 i 12, som en del miljöorganisationer, i all
välmening, försöker få oss att tro. Klockan är snarare kvart
över 9 på morgonen, dagen efter. Vi har försovit oss och
vaknar sakta upp med en rejäl baksmälla efter det stora
oljekalaset. Kalaset är dessutom inte riktigt över än. En del
av gästerna vägrar gå hem. Det är svårt att bryta ett
beroende, och tyvärr är de flesta av oss enormt beroende av
oljan.

Det lär ta årtionden för oss att ställa om samhället, om nu
inte snabbt stigande oljepriser skyndar på omställningen, av
rent samhällsekonomiska skäl. Vi lär fortsätta under många
år, eller årtionden, att producera mer växthusgaser än vad
jordens biosfär klarar av att binda. Det leder i sin tur till en
ökad risk för självförstärkande återkopplingar. När isarna
smälter absorberas mer av solens energi.

När tundraområden i Sibirien och Kanada tinar frigörs
metan. När haven blir varmare blir de även sämre på att
lagra koldioxid. Vi vet, genom att studera klimatvariationer
miljontals bakåt i tiden, att klimatsystemet på jorden är
känsligt när det gäller variationer i den inkommande
solenergin eller kontinenternas förskjutningar.

Optimist eller pessimist?

Klimatsystemets känslighet
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Smäll på käften

Titta på världshaven och tänk efter

Elmopedturnén

Små långsamma astronomiska eller geologiska förändringar
är tillräckliga för att på lång sikt leda till stora förändringar
för klimatet på jorden och därmed för allt levande på den
här planeten. Det vi människor gör just nu är varken litet
eller långsamt, jämfört med de processer som tidigare
orsakat så stor förändring. Det är som att jämföra en liten
lätt axelknuffning med en käftsmäll.

Visst, än så länge så är klimatet hyfsat i balans, men efter
ett par rejäla smällar till finns det risk för en total knockout.
En risk… Det behöver så klart inte gå så illa. Det är väl just
det som är problemet, ur ett vetenskapligt perspektiv. Ingen
klimatforskare i världen kan med bestämdhet säga hur
mycket stryk klimatsystemet tål. Det klarar kanske av
utsläpp i några årtionden till utan alltför bestående framtida
problem, eller så har det redan gått för långt. Kanske vi
redan nu befinner oss i en nedförsbacke som sakta men
säkert för jordens klimat till ett helt nytt läge, oavsett vad vi
människor gör.

Det kanske bästa mätverktyget på hur snabbt
klimatförändringarna går är för närvarande är höjningen av
världshaven. De stiger för närvarande med drygt 3 mm per
år. Det blir 3 dm på 100 år. Än så länge stiger haven främst
av termisk expansion, varmt vatten tar lite större plats än
kallt. På sikt lär tillskotten av smältvatten från de stora
glaciärerna öka.

Många klimatforskare menar nu att vi får räkna med att
världshaven stiger med en meter eller mer till 2100, och att
haven dessutom fortsätter att stiga i många århundraden
efteråt, och det på grund av de utsläpp som vi har orsakat
fram till idag. Återigen: Det måste inte vara så illa, men det
kan vara det. Och ändå så tillåter vi dag efter dag riskerna
öka genom att stanna kvar i beroendet av de fossila
energikällorna.

Men att tro att det redan är kört hjälper ju lika lite som att
förneka problemet. Det mest ansvarsfulla vi kan göra är
antagligen att dels acceptera problemet och dessutom göra
så mycket som möjligt för att minska riskerna för framtida
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generationer. Och det finns mycket vi kan göra, för att redan
nu ta oss bort från oljeberoendet. Vi kan ställa krav vid alla
upphandlingar och inköp, oavsett om vi är i affären själva
privat eller om vi gör inköp till ett företag. Miljömärkningen
finns där för att underlätta för oss som konsumenter!

Vi kan se till att den el vi använder är fossilfri. Det allra
bästa, och billigaste, för de flesta av oss är kanske att köpa
andelar i vindkraftverk, och på sikt förhoppningsvis även
vågkraft och solenergi. Teknikutveckling,
beteendeförändringar och en tydligare klimatpolitik, både i
Sverige och i resten av världen, är de tre ingredienserna
som behövs om vi ska klara av det här.

Elmopeder är ett bra exempel på både teknikutveckling och
beteendeförändringar tycker jag. Det är viktigt att visa upp
möjligheter, alternativ som finns redan nu och som inte
behöver göra våra liv tråkigare eller svårare. Förra året åkte
jag, Staffan Lindberg och Lasse Eriksson på en kort
Elmopedturné här hemma i Uppland med namnet ”Så länge
sladden räcker”.

I år blir turnén längre. Jag och Staffan får sällskap av Sweet
Dreams (Anna Jonsson och Sara Nilsson) på vägen från
Karlstad till Stockholm, 28 maj 6 juni. Det är 350 km. Vi har
valt den sträckan för att vi anser att det är 350 ppm
koldioxid som vi bör sätta som mål för klimatpolitiken. Vi
behöver ta oss ner från dagens cirka 390 ppm.

Nästa år har vi som målsättning att åka från Skåne till
Norrbotten, eller möjligen Lappland. Och längs vägen vill vi
gärna träffa kreativa människor och företag som sitter med
viktiga pusselbitar, och ge dem chansen att visa upp
lösningarna för ännu fler människor. Blir vi bara tillräckligt
många som gör tillräckligt mycket så ökar chanserna att
undvika de riktigt stora problemen i framtiden.

Köp en andel i ett kraftverk

Gör alternativen tydliga

Alla ni kreativa, häng på!

Sida 4 av 4

http://www.talarforum.se/
http://www.talarforum.se/par.holmgren
mailto:info@talarforum.se
http://www.talarforum.se/


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


