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Klimatet – hur hänger
det ihopmed coronaviruset?
Krismedvetenhetharplötsligt blivit allmän idagslä-
getunder coronavirusets framfart. Vi befinneross i
ett väntelägedär situationenändras för varje timme
ochdenökandeosäkerhetenomsamhällets ochden
egnaomgivningens stabilitet göross förvirradeoch
oroliga. Vadhänderhärnäst?

■ Denna situation är na-
turligtvis inte alls direkt re-
laterad till klimatfrågan. I
stället är den förknippad
med samhällets krisbered-
skap och den allmänna till-
försikten om att ’i vårt tryg-
ga Sverige’ kan knappast
kriser drabba oss, livet fort-
sätter som förut…Att kriser
kan drabba ser vi med all
tydlighet just nu när en
bussresa till stan eller ett
kafebesök med vänner
plötsligt blivit långt ifrån
självklart. Klimat- och mil-
jökrisen sker intemed sam-
ma hastighet som corona-
virusets spridning, men

dess effekter är helt oöver-
siktliga och globala. Det
kommer att ha omvälvande
effekter på samhällen, sta-
ter och individer. Idag finns
en stor mängd av forsk-
ningsrapporter och scena-
rier somvittnaromdetta.
Vad gäller corona-

situationen önskar sig alla
en återgång till det ’norma-
la’, att valutabörserna skall
stiga igen och verksamhe-
ter och handel skall starta
upp och fungera som tidi-
gare. Det kommer att ske på
ett annorlunda sätt. Våra
samhällen är redan föränd-
rade genom insikten om

sårbarheten och den bris-
tande krisberedskapen. Det
blir faktiskt aldrig mer ’bu-
siness as usual’. De sam-
hällsekonomiska verk-
ningarna av coronakrisen
kan bli långvariga och svår-
hanterliga. Trots detta kan
denna kris öppna för en in-
sikt och en vilja till föränd-
ring som banar väg för Om-
ställningen till ett hållbart
samhälle. Vi står inför en
stor och mycket spännande
utveckling somkräver stora
framtidsinriktade investe-
ringar i teknik, infrastruk-
tur och logistik för en håll-
bar energiförsörjning ba-
serad på förnybara resurser
som sol och vind. Det finns
mängderav informationom
detta vad gäller teknik och
ekonomi. Det är också akut
angeläget med omställning
till en hållbar matproduk-
tion anpassad till planetens
gränser. Större andel av
matproduktion nära kon-
sumenter ger mindre bero-
ende av det globala matsys-
temet. Detta minskar vår
sårbarhet samtidigt som
regionala och lokala mat-
system ger ökande antal ar-
betstillfällen utmed hela
produktions- och distribu-
tionskedjan. Häri ligger ny,

positiv potential för regio-
nalekonomisk utveckling
och en starkare knytning
mellan stadoch landsbygd.

Vilkenpåverkan
har coronaviru-
set påklimatet?
SVAR:Det inget direkt sam-
band alls. Däremot har det
en stor indirekt påverkan
bland annat genomminskat
flygresande. Detta har di-
rekt återverkning med
minskade utsläpp av kli-
matgaser och därmed på
klimatet. ISverigeär80%av
flygresorna privatresor och
kanske kan effekterna av
coronakrisen innebära en
förändring i det privata re-
sandet. Förhoppningsvis
kan fler människor upp-
täcka glädjen inför närmare
resmål, somkannåsmedtåg
eller cykel.
Klimatet mellan männi-

skor har redan påverkats
positivt av krisen. Dagligen
ser vi erbjudanden om in-
köpshjälp till äldre männi-
skor. Tillfälligt stängda ar-
betsplatser gör att grannar
möts oftare nu, utomhus på
vandringar och promena-
der.

Ställ dina frågoromklimat, hållbarhet ochomställning till en
expertpanel frånOmställningKungälv. YvonneÖhlin Lager-
stedt, GunillaAlmeredOlssonochHillevi Pernmyr svararpå
frågoromstort och smått – globalt och lokalt. Svarenpublice-
ras i KPengång imånaden.

Mejladin fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com
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INSTÄLLDA EVENEMANG
EarthHour-firandet i Kungälv
Den28mars skulle Earth hour ha firatsmed fackeltåg och
ljus-konsert i Kungälvs kyrka,men firandet är i år inställt.
Vill duodla tillsammansmedandra?
Träffenmed information omTillsammansodlingar i Bolles-
tad, Bremnäs ochYtterby, påMimers hus den4april är ock-
så inställd.
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