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Läkare för Miljön (LfM) är en ideell 
förening som verkar för en ekonomiskt 
och socialt hållbar samhällsutveckling. 
Två  huvudinriktningar kan utskiljas i 
vår verksamhet.  
   Den ena gäller miljöfrågor som är 
nära kopplade till den medicinska pro-
fessionen som t.ex. ”Den gröna läkar-
mottagningen”, vilket var ett projekt 
under mitten av 90-talet. För närvaran-
de arbetar vi med frågor kring Läkeme-
del och Miljö, ett område som LfM be-
vakat och varit aktiv inom under flera 
år. Den 10:de september i år inbjuds 
alla medlemmar i LfM till ett heldags-
seminarium på just det temat med 
framstående föreläsare från olika delar 
av Sverige. Se vidare annons i denna 
tidskrift. 
   Den andra inriktningen rör mer över-
gripande och globala frågor där vi nu-
mera samarbetar allt intimare med In-
genjörer för Miljön (IfM) och Ekono-
mer för Miljön (EfM). Viktiga frågor 
vi tillsammans bevakat och belyst är 
klimatfrågorna. En debatt som blossat 
upp i medierna under de senaste måna-
derna är vad som händer med de pro-
dukter, såsom oljan, som leder till och 
orsakar växthuseffekten. 
   Som grundkoncept för förståelsen av 
olje- och klimatfrågorna stödjer sig 

LfM på Det Naturliga Stegets (DNS) 
fyra systemvillkor som ingår som del i 
ett bredare synsätt. Det första system-
villkoret säger att ”när samhället är 
hållbart utsätts inte naturen (ekosfären) 
för systematiskt ökande koncentra-
tioner av ämnen som utvunnits ur jord-
skorpan”.  
   Oljan utvinns ur jordskorpan och vid 
förbränning så sprids i naturen t.ex. 
svaveldioxid, kvävedioxider och koldi-
oxid. De två förstnämnda är irriterande 
för luftrören, och halterna i avgaser 
försöker vi hålla nere med olika re-
ningsmetoder för att inte skada växter, 
djur och människor.  
   Koldioxiden är inert men med ökan-
de koncentrationer ger den ändå på sikt 
svåra biverkningar i naturen, vilket föl-
jer av dess klimatmodulerande och kli-
matförändrande effekter. Grundbud-
skapet är att all systematisk och okon-
trollerad ökning av ämnen i naturen ger 
skador. 
   Det är ena sidan av vad utsläppen av 
ämnen från jordskorpan leder till. Den 
andra är att ämnet förr eller senare tar 
slut. Det ger en bristsituation som kan 
bli allvarlig. Ett exempel på det är fos-
forföreningar som behövs för gödsling, 
ett annat är oljan.  
   Detta nummer av Nyhetsbrevet bely-
ser och beskriver ingående den oroande 
utveckling som kan följa med kom-
mande brist på den för samhället livs-
viktiga produkten olja. Läs, begrunda 

och bilda Er en egen uppfattning om de 
förändringar av samhället vi riskerar att 
ställas inför. 
   Observera att ett miljöperspektiv ger 
oss utmärkta möjligheter att följa och 
förstå samhällets utveckling och dra-
matiska förändringar! 

Tryggve Årman 
 

 
DEKAL TILL SALU 
 
Inspirerad av en diskussion under se-
minariet ”Trafik, miljö och hälsa” i 
höstas har vår medlem Anders Käll-
gård låtit tillverka ett litet antal klister-
märken med texten BIDRAR TILL 
VÄXTHUSEFFEKTEN, avsedda för 
bensindrivna bilars bakrutor. Han kör 
själv omkring med en sådan dekal på 
sin VW Sharan. Och varför inte upply-
sa om bilars skadliga effekter lika tyd-
ligt som om tobakens? Den som vill ha 
en egen bildekal med texten BIDRAR 
TILL VÄXTHUSEFFEKTEN kan be-
tala in 50 kr till Anders Källgårds post-
giro 456 58 92 -9, så kommer den med 
posten.  
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NÄR OLJAN BLIR      
DYRARE 
 
Oljepriset är det högsta på 20 år. USAs 
oljedepåer är nästan tömda. Att det är 
oljebehovet som ligger till grund för 
invasionen av Afghanistan och Irak är 
det väl ingen som tvivlar på idag. 
   För 7-8 år sedan gick jag kursen i 
Miljö och hälsa på Nordiska Hög-
skolan för Folkhälsovetenskap (NHV) i 
Göteborg. Några av mina kurskamrater 
fick i uppgift att titta på energiframti-
den. De kom fram till att med dåvaran-
de konsumtion skulle oljan och uranet 
räcka cirka 20 år och kolet 200 år. Där-
med inte sagt att alla depåer skulle vara 
uttömda – men det skulle vara så svårt 
och energikrävande att få fram olja, 
uran och kol att det knappast skulle 
vara möjligt. 
   De tittade också på möjligheterna att 
ersätta oljan och uranet med förnyelse-
bar energi. Även vid maximal produk-
tion av biobränslen skulle dessa kunna 
stå endast för en liten del av behovet. 
Sol, vind och vatten skulle kunna ge 
oss tillräckligt energi. Men för att få ut 
tillräckliga mängder förnyelsebar ener-
gi måste verkningsgraden, effekten, 
vara mycket hög. För detta krävs 
mycket stora anläggningar. Och för att 
bygga dessa jätteanläggningar behövs 
mycket energi. De måste alltså byggas 
medan vi har olja kvar! 
   Vi har ännu idag inte börjat med des-
sa anläggningar. Och kanske håller ol-
jan på att sina – samtidigt som man ro-
par efter mer olja i Kina, Indien och 
andra folktäta länder. Förbrukningen 
av olja stiger. 
   Ytterligare ett antal år kommer efter-
frågan och tillgången följas åt. Men det 
finns de som anser att inom 10 år kom-
mer efterfrågan överstiga tillgången. 
Vad händer då? Och hur kommer detta 
att påverka våra liv? 

   Det första som märks är att oljepriset 
stiger. Detta innebär inte bara att priset 
på olja och bensin stiger. Oljan är råva-
ra för en mängd produkter – konstgöd-
sel, bekämpningsmedel, lösningsmedel 
och färger, plaster, industri- och hus-
hållskemikalier – och läkemedel. Äm-
nen från olja ingår vid tillverkningen 
av i stort sett alla produkter vi köper 
eller använder.  Också när det gäller 
andra råvaror, som metaller, trä etc, 
används mycket olja vid utvinning och 
tillverkning. Dessutom transporteras 
varorna kortare eller längre sträckor 
innan de används. 
   Alla prylar kommer alltså att stiga i 
pris. Eftersom olja behövs för fram-
ställning av mat kommer även matpri-
serna att stiga. Detta gäller särskilt föda 
som kräver mycket energi i tillverk-
ningen: växthusodlad mat, långtrans-
porterad mat samt naturligtvis anima-
liska produkter.  
   Det blir konkurrens om energin. Det 
blir allt dyrare att utvinna kol och uran 
till kraftverken. Elektriciteten går upp i 
pris. Uppvärmningskostnaderna för bo-
städer och arbetsplatser kommer att 
öka. 
   Allt detta medför att de flesta behö-
ver lägga om sin livsstil radikalt. En 
växande andel av inkomsten går åt till 
att täcka de nödvändigaste utgifterna. 
Det blir mindre över till shopping, nö-
jen, resor och sport. Vi använder våra 
prylar längre, låter dem gå till återbruk 
i stället för till soporna. Det blir mer 
kommunalt resande och cyklande, 
mindre bil. Mer närproducerade grön-
saker, mindre kött och fisk. Vi sänker 
temperaturen i bostäderna. Så småning-
om kommer vi att acceptera att bo 
trängre – liksom att tränga ihop oss på 
arbetsplatserna.  
   Å andra sidan blir det tyst omkring 
oss och luften blir ren. Vi vågar låta 
barnen gå till skolan på egen hand. Vi 

vuxna tappar nog ett par kilo trots att vi 
inte längre har råd att på gym. Bussar-
na äger motorvägarna, det går kanske 
fortare att komma till jobbet.  
   Men underhåll kräver energi. Kom-
mer vi att ha råd att underhålla vägar, 
järnvägar, tåg och bussar? Kommer de 
att slitas allt mer, samtidigt som priser-
na för resorna stiger? 
   Hur kommer allt detta att påverka 
ekonomin? Hur många är det som för-
lorar sina jobb? Resebyråer, flygperso-
nal, biltillverkare, industriarbetare, 
byggjobbare, chaufförer, säljare, affärs-
biträden?  Det ger i sin tur minskade 
skatteintäkter. Kommer vi då att ha råd 
att betala tjänster inom t.ex. utbildning, 
vård och omsorg?   
   Men det finns möjligheter också. 
Kanske vi får korta ner våra arbetsda-
gar eller arbeta färre dagar i veckan för 
att upprätthålla sysselsättningen. Då får 
vi tid för våra trädgårdar och kolonilot-
ter, att laga omständlig mat och att ta 
oss fram för egen energi.  
   När det gäller sysselsättningen så är 
det kanske just de yrken som kräver 
människokraft som vi har möjlighet att 
satsa på. Undervisning, vård och om-
sorg – allt fler av oss tar hand om var-
andra. Fler blir sysselsatta inom jord-
bruket och återvinningsindustrin. Kan-
ske tas arbetsgivaravgifterna bort helt, 
medan högre skatt utgår på prylar och 
råvaror.  
   Kuba har varit tvungen att ställa om 
sig till en mycket resurssnål verklighet 
– och där har man mycket god sjukvård 
och skola. Kan Kuba utgöra ett föredö-
me för oss andra? 
   Kanske också kapitalismen får något 
att hända. Kanske är det de stigande 
oljepriserna som blir vår räddning, att 
vi äntligen börjar ta i bruk de kunska-
per vi har om att göra på ett annat, re-
surssnålt sätt.  

Ingrid Eckerman 
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LÄKEMEDEL, HÄLSA OCH MILJÖ 

Seminarium fredag 10 september 2004 kl 8.30-16  
på Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, Stockholm 

 
 
 

PROGRAM 
 

En hälsofrämjande hälso- och sjukvård - vad är det? 
De 4 systemvillkoren - förutsättningen för uthållig sjukvård. 

Ingrid Eckerman, LfM, Folkhälsoenheten i Nacka 
 

Förebyggande medicinering – vilken nytta har samhället?  
Arne Melander, NEPI 

 

Tror du att dina patienter tar sina mediciner som de ska? Richard Fuchs, ABLA 
 

Läkemedel i miljön 
Bo Gunnarsson, Apoteket AB 

 

Miljöarbete inom läkemedelsindustrin.  
Åsa Bergström, miljöchef Recip AB 

 

Sjukvårdens hantering av läkemedels miljöeffekter  
Åke Wennmalm, miljödirektör SLL 

 

Alternativ till läkemedelsbehandling. Vilken effekt har rådgivning om livsstilsförändring-
ar? Hur motiverar man patienten till förändring?  

Ingrid Eckerman, LfM, Folkhälsoenheten i Nacka 
 
 

Anmälan till Ingrid Eckerman eckerman@algonet.se med angivande av namn, yrke, arbetsplats och ev. 
fakturaadress. Avgiften betalas samtidigt till Läkare för Miljön (LfM)  

pg 14 43 65 – 4. Ange ”seminarium” samt namn, även vid internetinbetalning.  
Sista anmälningsdagen är 2 sept. 

 

Kostnad inkl lunch och kaffe 850 kr. Medlem i LfM 450 kr, student 200 kr. 
 

Medlemsavgiften i LfM är 250 kr för läkare, 100 kr studenter och 400 kr för stödmedlemmar. Sätts in på 
föreningens pg. 14 43 65 – 4. Ange namn och adress! 
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VAD HÄNDER NÄR   
OLJAN TAR SLUT? 

Artikeln är tidigare publicerad i       
GöteborgsPosten 14.3.2004. 
 
När grundvalarna för ett samhälle 
är hotade är det lätt att möta hotet 
med tystnad och förnekelse. Den bild 
av vår framtid som växer sig allt tyd-
ligare är mycket allvarlig och varje 
diskussion om den tycks vara tabu-
belagd.  

Vår globala energiproduktion står inför 
en närmast olöslig kris. En förutsätt-
ning för den ekonomiska tillväxten är 
att en allt större mängd energi, och då 
främst från olja och gas, finns tillgäng-
lig. Till allt fler bilar, långtradare, char-
terresor, båtar och som råvara för vår 
kemiska industri. Så gott som alla 
mänskliga verksamheter och sociala 
beteenden i industrisamhället förutsät-
ter olja - inte minst livsmedelsförsörj-
ningen.  
   Under de senaste åren har en rad av 
världens oljegeologer och oljeprospek-
terare givit ett tydligt budskap till om-
världen. Den globala utvinningen av 
olja kommer snart att börja minska. 
Sedan kommer den aldrig att öka igen.  
   Nu senast den 10 december i Köpen-
hamn anordnade det danska Teknologi-
Rådet (IDA) en större konferens som 
behandlade den omedelbart förestående 
vändpunkten för industrisamhället. 
Men detta viktiga möte liksom dess 
ytterst angelägna ämne redovisas inte i 
medierna och detta är kanske det mest 
allvarliga, eftersom vi därigenom berö-
vas möjligheten att förbereda oss inför 
de kommande påfrestningarna.  
   Nyligen basunerades ut att man på 
Nordsjön hade funnit en ny ”stor” fyn-
dighet. Denna fyndighet räcker totalt 
till cirka fem dagars världskonsumtion 
(Guardian 2/12 2003). 
   Den olja som i dag pumpas upp kom-
mer från hundratals stora oljefält jor-
den runt, varav de största upptäcktes 
för mer än 20 år sedan. Under senare år 
har inga nya jättefält upptäckts. Den 
allt bättre tekniska utrustningen har 
bara kunnat tala om var olja inte finns. 
Enligt oljegeologen Colin Campbell, 
och många med honom, är den mängd 
olja vi årligen förbrukar långt större än 
den nya mängd olja som geologerna 
upptäcker.  
   Kåren av oljeprospekterare löses nu 

upp och inga nya oljeraffinaderier an-
läggs - samtidigt som det globala trans-
portbehovet och den globala bilparken 
växer, särskilt i Kina och Indien.  
   Geologen M King Hubbert visade 
redan på 50-talet att varje oljefyndighet 
och dess utvinning har ett oundvikligt 
förlopp. Sedan utvinningen påbörjats, 
stiger produktionen till ett maximum, 
varefter den faller. Detta öde kan bara i 
liten omfattning påverkas av olika tek-
niska åtgärder.   
   Förekomsten av detta maximum har 
en avgörande betydelse för industri-
samhällets framtid. På fackspråk kallas 
detta ”peak” – vi säger att en oljefyn-
dighet har ”peakat ” eller ”toppat”. Se-

dan den väl toppat finns ingen återvän-
do, produktionen avtar successivt. En 
fyndighet brukar toppa när ungefär 
hälften av oljan pumpats upp. 
   Industrisamhällets totala resurser av 
flytande bränslen är nu vid denna kri-
tiska punkt enligt en lång rad experter, 
till exempel Colin Campbell, Jean La-
herre, L F Ivanhoe, W Youngquist, K S 
Deffeyes och Kjell Aleklett. Enligt 
Campbells statistik har världens samla-
de produktion av vanlig råolja redan 
toppat, om vi undantar Mellanöstern.  
   Utvinningen ur Nordsjön faller nu 
snabbt, utvinningen i USA började fal-
la redan 1970. Men än så länge fyller 
Mellanöstern på med den olja som fat-
tas. Man kallar Saudi, Kuwait, Irak och 
Emiraten för ”spelrumsprodu-
center” (swing producers) eftersom de 
ännu har denna förmåga.  
   För var dag som går ökar därmed 

Mellanösterns geopolitiska betydelse, 
och regionen kommer också att utgöra 
vårt geopolitiska centrum, sannolikt 
under resten av detta århundrade. Det 
kan inte ha undgått någon att regionen 
redan nu fått denna föga avundsvärda 
roll. 
    Oljeexpertisen räknar med att nuva-
rande produktion bara kan upprätthål-
las några år till. Kanske nedgången 
börjar redan 2004, som geofysikern 
Kenneth Deffeyes menar, andra tror att 
den kommer 2008 eller senast 2012. 
Det finns många osäkerheter i denna 
typ av bedömningar och förutsägelser, 
men det är utan tvekan klokast att för-
töja för storm redan nu och bli positivt 
överraskade om vi skulle få några yt-
terligare års respit.  
   Oljebristen ger sig tillkänna genom 
plötsligt kraftigt höjda priser på olja 
och bensin. En plötslig prisökning på 
5-10 gånger kan mycket väl väntas, 
kanske mer. 
 
Det största problemet med dessa 
fyndigheter är inte av teknisk art, 
det är det faktum att det krävs stora 
mängder energi för att komma åt 
denna energiform, det vill säga net-
toutbytet kan ligga nära noll. Nästan 
all utvunnen energi går åt till själva 
utvinningen. 
 

   Den som inte är insatt i oljeutvin-
ningens problem och vardag har kan-
ske grumliga drömmar om okonventio-
nella oljefyndigheter som kan ersätta 
minskningen hos den konventionella 
oljan, till exempel oljesand i Kanada 
eller svårutvunnen olja på djupa havs-
bottnar och i polarområden.  
   Det största problemet med dessa fyn-
digheter är inte av teknisk art, det är 
det faktum att det krävs stora mängder 
energi för att komma åt denna energi-
form, det vill säga nettoutbytet kan lig-
ga nära noll. Nästan all utvunnen ener-
gi går åt till själva utvinningen.  
   Detta gäller för övrigt många alterna-
tiva drivmedel, till exempel metanol, 
etanol och rapsolja. Professor David 
Pimentel vid Cornell University har 
visat att det går åt 70 procent mer ener-
gi för att tillverka etanol än vad vi får 
ut.  
   Så länge vi har billig vanlig olja/
bensin för att tillverka och driva motor-
sågar, traktorer, lastbilar, konstgödsel, 
bekämpningsmedel, bevattningsan-

(Forts. på sidan 5) 
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läggningar, förädlingsanläggningar et-
cetera kan vi leva med en illusion om 
att här finns en framtid. 
   Ekonomen John Attarian från Uni-
versity of Michigan pekar på en annan 
begränsning i detta sammanhang - bris-
ten på bioråvara. En sak är att en och 
annan bil redan idag körs på rapsolja 
eller etanol, men det finns inte på långa 
vägar skog eller åkermark för att förse 
hela vår rullande transportapparat med 
alternativt bränsle, om vi samtidigt 
skall framställa livsmedel, trävaror och 
pappersmassa. Talet om vätgas och 
bränsleceller är på samma sätt illuso-
riskt, eftersom vätgas måste framställas 
med hjälp av någon annan energikälla. 

 Den avgörande svårigheten med vårt 
oljeberoende är behovets nästan astro-
nomiska storlek. Det är frågan om gi-
gantiska mängder energi som skall er-
sättas, och det finns ingen känd energi-
källa att ta i anspråk. 

   Den avgörande svårigheten med vårt 
oljeberoende är behovets nästan astro-
nomiska storlek. Världens samlade 
konsumtion/ produktion av olja ligger 
vid cirka 200 ton per sekund. Det kan 
beskrivas som en tredjedel av flödet i 
Göta älv eller som en oändlig karavan 
av 20 tankbilar i bredd som kör 40 ki-
lometer per timme under dygnets tju-
gofyra timmar.  
   Det gäller inte bara att ersätta det 
momentana flödet hos Göta älv - det 
måste byggas upp en långsiktig energi-
utvinning som motsvarar hela Göta 
älvs längd och Vänern med tillflöden. 
Det är frågan om gigantiska mängder 
energi som skall ersättas och det finns 
ingen känd energikälla att ta i anspråk.  
   Vi kan inte köra bilar, flygplan eller 
båtar på el från vindkraft eller kärn-
kraft. Praktiskt taget hela vårt trans-
portsystem är beroende av flytande 
bränslen. Att konvertera alla 500 miljo-
ner personbilar på jorden för något an-
nat drivmedel, till exempel eldrift med 
batterier, stöter på stora problem, inte 
minst för att få fram material till batte-
rierna. Världsekonomin och industri-
produktionen – tillverkningen av alter-
nativa motorer och batterier men även 
vindkraftverk et cetera – kommer att 
vara allvarligt skadade när oljebristen 
väl tagit sitt järngrepp på vår civilisa-
tion. 
   John Attarian, Colin Campbell och 
andra experter utgår ifrån att det fak-

tiskt inte finns någon ersättning för ol-
jan att ta i anspråk med kort varsel. 
Man vet att syntetisk olja kan framstäl-
las ur kol, men dess betydelse kommer 
trots allt att bli liten. I stället tror man 
att vi alla kommer att tvingas anpassa 
oss till en krympande produktion av 
flytande bränslen. Detta kommer att 
leda till stora förändringar, förändring-
ar som de flesta av oss i dag anser 
otänkbara. 
   Det skall nämnas att det finns ekono-
mer som av rädsla för panik inom när-
ingslivet och bland investerare katego-
riskt förnekar att oljeutvinningen snart 
kommer att falla. De saknar insikt i ol-
jans geologi och tycks tro att mark-
nadskrafter och ekonomiska resurser 
på något mirakulöst sätt kan locka fram 
obegränsade mängder ny olja ur moder 
jord. John Attarian har i arbetet The 
coming end of cheap oil på ett överty-
gande sätt visat att detta är ogrundat 
önsketänkande. Man kan konvertera 
olja till pengar men inte pengar till 
olja. 

De kanske mest allvarliga och tanke-
väckande effekterna av den kom-
mande oljekrisen kommer att märkas 
på den globala produktionen av livs-
medel. 

   De kanske mest allvarliga och tanke-
väckande effekterna av den kommande 
oljekrisen kommer att märkas på den 
globala produktionen av livsmedel. Det 
moderna jordbruket är baserat på olja. 
Man har uppskattat att varje amerikan 
under ett år äter mat som framställts 
med hjälp av ca 1,5 ton olja. Eftersom 
jordens reserver när det gäller livsme-
delsproduktion i hög grad ligger i USA 
och Kanada kommer bristen på olja att 
snabbt avspeglas i en global oförmåga 
att mätta sex miljarder munnar.  
   Geologen Dale Allen Pfeiffer har 
uppskattat att oljan genom mekani-
sering, konstgödsel, bevattning med 
mera, inneburit att avkastningen av mat 
på ”konstgjord väg” blivit tre gånger 
förhöjd. En fallande oljeproduktion kan 
därför leda till att jordens befolkning 
under stora tragedier kommer att mins-
kas till kanske två miljarder.  
   Dessa siffror är naturligtvis mycket 
osäkra. Om den rika världens befolk-
ning exempelvis skulle avstå från ani-
maliska livsmedel och bli vegetarianer 
skulle kanske stora arealer frigöras för 
produktion av brödsäd. Detta är ett ex-
empel på den typ av moraliska frågor 

som snart kommer att ställas på sin 
spets och redan nu måste diskuteras. 
   Kommer de rikaste och militärt star-
kaste länderna att vilja dela den otill-
räckliga och krympande mängden olja 
med de fattiga länderna? Är det så att 
demokratiseringen av de västerländska 
samhällena har möjliggjorts genom att 
oljan befriat tidigare lågavlönade 
kroppsarbetare från sin börda och kun-
nat mildra och nästan upphäva den tidi-
gare indelningen i sociala och ekono-
miska klasser?  
   Är också begrepp som humanism, 
mänskliga rättigheter och medkänsla 
möjliga att upprätthålla endast så länge 
oljan är vår osynliga slav i samhällets 
källare? Var det en förutsättning för 
slaveriets upphävande i USA att slavar-
nas arbete kunde utföras av ångmaski-
ner och senare av oljedrivna motorer 
samt mekaniska apparater? Hur mycket 
av det moderna samhällets tankevärld, 
kulturliv och sociala struktur är egentli-
gen oljedrivet?  

Men det kanske också finns något po-
sitivt i en framtid med en brist på olja. 

   Men det kanske också finns något 
positivt i en framtid med en brist på 
olja. Avfallsflödet minskar och växt-
huseffekten kommer att bromsas upp. 
Vi kommer att vårda våra saker och 
reparera våra cyklar. Vi kommer att 
vara tvungna att ägna oss åt mer manu-
ellt arbete, äta närodlad mat och där-
med bli friskare. En långresa blir en 
upplevelse som man kan berätta om 
länge.  
   Dagens överflöd av materiella ting 
kommer att få rimligare proportioner 
och kanske leda till ett annorlunda och 
mer meningsfullt socialt liv med mer 
levande kultur? Vad kan vi göra utan 
att förbruka olja? När studenter från 
Musikhögskolan kommer till ett dag-
hem för att spela, slänger barnen genast 
sina plastleksaker för att höra och pro-
va levande instrument.  
   Kanske människorna i framtiden 
kommer att känna befrielse och beskri-
va den oljeera som nu går mot sitt slut 
som ett kvävande materialistiskt fäng-
else. 

Gunnar Lindgren 
Universitetslektor vid  

Musikhöskolan i Göteborg  
gunnar.lindgren@ale.mail.telia.com 

www.gunnarlindgren.com 
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Läs mer om oljan och dess roll i 
världsekonomin: 
http://hem.passagen.se/roda_rummet/
arkiv/rr_1-04.pdf 

 
FRAMSTÄLLNING AV 
OLJA UR KOL  
Under mitt besök i Sydafrika inhämta-
de jag information om den teknologi 
som finns där när det gäller att om-
vandla kol till olja. Anläggningen lig-
ger i Sekundo, ca 20 mil öster om Jo-
hannesburg. Produktionen förser landet 
med ca 30 % av deras drivmedel för 
vägburen transport.  
   Utbytet vid konverteringen är inte 
den bästa. Det behövs ca 3 ggr mer 
energi i kolform än vad man får ut i 
olja, men även andra användbara bi-
produkter bildas på köpet. Detta bety-
der att utsläppen av koldioxid 
(drivhuseffekten) blir 300 % i stället 
för 100 % om man kör på ”kol-olja”. 
Observera att dubbelt så mycket koldi-
oxid släpps ut som punktkälla vid den-
na tillverkning som från den bilism i 
hela landet som kör på ”kol-olja”.  
   Utsläppen av svavelföreningar och 
annat är också betydande och lär ge 
luktproblem på långa avstånd från an-
läggningen. Kolaskan från anläggning-
en deponeras i vägar mm. 

Gunnar Lindgren 
  

 
BARN, MILJÖ OCH HÄL-
SA I EUROPA 
 
Inför ministerkonferensen om miljö 
och hälsa (med särskilt fokus på barns 
hälsa) i Budapest 23-25 juni 2004 möt-
tes 70 representanter från 50 av Euro-
pas miljö- och hälsoorganisationer i 
Bryssel för att diskutera vilka krav och 
förslag de ville framföra till Europas 
regeringar. ISDE och INCHES 
(International Network on Children's 
Health, Environment and Safety) var 
aktiva parter. Slutresultatet är en lista 
med punkter som de alla kunde enas 
om.   
 
NÅGRA NYCKELPUNKTER 
- Initiativet till Budapestmötet med 
dess införlivande av försiktighets-
principen är berömvärt. 
- I ministerdeklarationen liksom the 

Children’s Environment and Health 
Action Plan (CEHAPE) saknas ambi-
tion, kvantitativa mål samt tidsplan. 
- Regeringarna uppmanas att  göra de 
konkreta finansiella åtaganden som 
krävs för att implementera besluten vid 
Budapestmötet (2,5% av hälsokostna-
derna bör gå till prevention och försik-
tighetsåtgärder till 2007). 
- Budapestkonferensen saknar till stor 
del juridiskt bindande resultat (fr.a. 
CEHAPE), varför uppföljande arbete 
uppmuntras till att producera lagligt 
bindande dokument 
- Alla länder har fortfarande inte 
ratificerat “the protocol on Water and 
Health to Helsinki Watercourses 
Convention”. Fler regeringar uppma-
nas att signera. 
- Under gällande lagsystem får barn 
inte det hälsoskydd som de bör tillskri-
vas. Ett nationellt barnombudsmanssy-
stem bör utvecklas. 
- Genusperspektivet har inte uppmärk-
sammats. 
- Oro över att ”the Table of Actions” 
inte är en integrerad del i CEHAPE, 

vilket skulle inverka negativt på imple-
menteringen av CEHAPE. 
   Därtill följer en rad punkter gällande 
NGOers deltagande i mötet, svaga 
punkter i dokumenten, samt fyra regio-
nala prioriteringsmål.  
 
NGO:ERS DELTAGANDE I  
MÖTET  
- tillåta NGOer att delta fullt ut genom 
att bistå dem med finansiella resurser, 
samt genom att      bjuda in dem till 
förberedande möten och skapa debatt 
kring frågorna. 
 

SVAGA PUNKTER 
- Miljö & hälsa bör föras in i läropla-
nen på alla utbildningsnivåer. 
- Juridiskt bindande istället för icke-
bindande dokument gällande spridning 
av information. 
- CEHAPE är för löst formulerat på 
många  punkter varför vi rekommende-
rar att frågorna   behandlas i mer detalj 
under det första Regionala Priorite-
ringsmålet eller i ett nytt separat Priori-
teringsmål. 
- Förbud mot GMOs i mat till barn och 
spädbarn, genom ett 5-årigt förbud av 
GMOs i hela WHOs Europaregion. 
-Avveckla bekämpningsmedel som är 
cancerogena, mutagena, repro-
duktionstoxiska, hormonstörande, per-
sistenta, bioackumulativa eller på mot-
svarande sätt potentiellt skadliga för 
barns hälsa och utveckling. Stockholm-
konventionen gällande POPs måste 
snabbt implementeras, och nya POPs 
läggas till listan över dem som bör av-
vecklas. 
- CEHAPE är för svagt gällande kärn-
kraftsfrågor. Vi vill åter framföra våra 

rekommendationer att avveckla kärn-
kraft och uppmanar därför Europas re-
geringar att formulera mål för införan-
det av förnyelsebar energi, samt sluta 
att subventionera utvinning av fossila 
bränslen. 
 
REGIONALT PRIORITERINGS-
MÅL I: VATTENSÄKERHET OCH 
SANITET. 
- Ratificera och implementera tidigare 
överenskommelser, fr.a. The London 
Protocol on Water and Health. 
- Alla ska ha tillgång till och ha råd 
med vatten av god kvalitet, men vi var-
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nar för privatisering som ett sätt att nå 
dessa mål. Privatisering av vattenför-
sörjning har många gånger visat sig 
vara ett ineffektivt sätt att säkerställa 
vattentillgängligheten för de fattiga, 
varför det behövs regelverk som upp-
muntrar till ansvarstagande inom den 
privata sektorn . 
- Community-based solutions för att 
förbättra vattenkvalitet och sanitet 
 
REGIONALA PRIORITERINGS-
MÅL II: SÄKRA, TRYGGA OCH 
BEFRÄMJANDE BOSÄTTNINGAR 
- Oro over stadsplaneringens och trans-
porters negativa effekter på barns häl-
sa. Detta rör fr.a.  missgynnade och rö-
relsehindrade grupper som är särskilt 
utsatta 
- Vikten av den sociala miljön samt fy-
sisk aktivitet för barns utveckling 
- Implementera London- och Wien-
deklarationerna. 
 
REGIONALA PRIORITERINGS-
MÅL III: LUFTFÖRORENINGAR I 
INOMHUS- OCH UTOMHUSMILJÖ 
- Striktare tobakskontroll på allmänna 
platser samt  ratificering och införande 
av The Framework Convention on To-
bacco Control. 
- Behov av bättre övervakning och 
kontroll av luftföroreningars negativa 
effekter på barns hälsa. 
- Behov av forskning och bättre över-
vakning gällande faktisk exponering. 
- Uppmaning till Europas regeringar att 
utveckla och implementera strategier 
för att avveckla bensin som innehåller 
bly, bättre kontroll av avgaser och par-
tiklar samt uppmuntring till alternativa 
transportformer 
 
REGIONALA PRIOTERINGSMÅL 
IV: KEMIKALIER OCH HÄL-
SOVÅDLIGA ARBETSPLATSER 
- Alla kemikalier behöver säkerhetsbe-
dömas, med särskild hänsyn till att 
barn är mer känsliga, innan de mark-
nadsförs och används. De kemikalier 
som uppvisar potentiell skadeverkan, 
persistens eller tendens till att ackumu-
leras bör bytas ut mot säkrare alternativ 
eller metoder. 
- Ratificera ILO Conventions 183 
(Skydd av gravida och ammande)  och 
184 (säkerhet inom jordbruket). 
- Implementering av försiktighets-
principen i handlingsprogram för kemi-
kalier och bekämpningsmedel. 

OMVÄRLDSBILDER  
VÅREN 2004 
 
OMVÄRLDSBILDER speglar den nya 
världskultur som växer ur FN-
systemets och frivilligorganisationers 
arbete med humanitära katastrofer, 
mänskliga rättigheter, konflikter, för-
sörjning och miljö. 
   Alla OMVÄRLDSBILDER finns 
lagrade på Världskulturmuséet med 
kartor, illustrationer och klickbara refe-
renser till källor, däribland ofta origi-
naldokument:  
http://www.Omvarldsbilder.se 
   OMVÄRLDSBILDER används ock-
så av Sidas nätsida, http://www.sida.se. 
Välj ”Nyhetsrum” och sedan ”Notiser”, 
så hittar du ett urval. 
   Kommentarer och synpunkter på 
Omvärldsbilder mottages tacksamt! 
Skriv till Leif.Ohlsson@padrigu.gu.se - 
likaså om du vill bli uppsatt på maillis-
tan.   
 
 
FARVÄL TILL VAPNEN - MEN 
BARA OM REGERINGEN ERBJU-
DER ETT JOBB  
   Det finns några tendenser kring be-
folkning, försörjningsmöjligheter och 
konfliktrisker som är värda att sam-
manfattas, för att bättre kunna sätta in 
varje enskild rapport som kommer i ett 
större sammanhang.  
* Världens befolkning ökar mindre 
hastigt än för bara något årtionde sedan 
- men fortfarande väntas nästan lika 
mycket som halva den nuvarande be-
folkningen i världen tillkomma under 
åren fram till 2050.  
* Hela denna ökning - och mer därtill - 
kommer att leva i städer i u-länder 
(dock inte så stor andel i megastäder 
som man tidigare trott eller fruktat).  
* Det är ett tecken på att den traditio-
nella försörjningssektorn, jordbruket, 
inte ens idag förmår svälja fler männi-
skor, och än mindre i framtiden 
(oavsett om det kan producera mat åt 
en fortfarande växande befolkning eller 
inte, vilket är ett annat problem).  
* För att rätt förstå konfliktriskerna i 
den gigantiska omställningsprocess 

dessa tendenser bär med sig krävs en 
könsrelaterad analys – det är unga män, 
vilka inte uppnår den plats de förväntat 
sig här i världen, som är det stora pro-
blemet.  
* Konfliktriskerna har i en sådan ana-
lys försörjningssvårigheter som grund. 
Möjligheten att mobilisera såväl det 
stora antalet etniska miliser i inbördes-
krig på landsbygden, som självmords-
bombare och terrorister i städerna, låter 
sig förstås utifrån en sådan förklarings-
ansats.  
* Policyslutsatserna innefattar vikten 
av försörjningstillfällen, snarare än 
snäv ekonomisk produktivitetsökning – 
men också något ännu svårare, nämli-
gen att få unga män att förstå att de 
måste ge avkall på en del av sina köns-
betingade förväntningar för att lämna 
plats också åt kvinnor i världen.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040401.html  
 
 
BEFOLKNING: SNART BOR 
ÖVER HÄLFTEN I STÄDER - MEN 
INTE I MEGASTÄDER  
Nästan hälften – 48 procent – av värl-
dens befolkning bor idag i städer. 
Kring 2007 räknar man nu med att den 
historiska gränsen då en majoritet i 
världen är stadsbor överskrids. Det 
framgår av den senaste rapporten från 
FNs befolkningsavdelning om urbani-
sering.  
   Däremot kommer inte så många som 
man ofta tror att bo i jättelika megastä-
der (mer än tio miljoner invånare) i 
uländer. Invånarna i sådana städer ut-
gör idag 4 % av befolkningen och den 
andelen kommer inte att öka till mer än 
5% kring 2015. Tillväxten kommer 
istället att ske i urbaniserade områden 
med färre än 500 000 invånare. En fjär-
dedel av världens invånare och hälften 
av dess stadsbefolkning bor redan i dag 
i sådana mindre städer.  
   Störst i världen kommer Tokyo även 
fortsatt att vara med 35 miljoner idag 
och ytterligare någon miljon 2015. 
Därefter kommer 2015 att följa Mum-
bai (Bombay) och New Delhi i Indien, 
med 23 respektive 21 miljoner invåna-
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re. Därefter kommer år 2015 att följa 
Mexico City med likaledes 21 miljoner 
och Sao Paulo med 20 miljoner.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040329.html  
 
 
MATPRODUKTION 
 
INDIEN: PEPSI & COCACOLA 
FÖRLORADE STRIDEN OM PES-
TICIDER  
En parlamentskommission i Indien 
med stor befogenhet har givit miljöor-
ganisationen CSE (Centre for Science 
& Environment i Delhi) fullständigt 
rätt i frågan om pesticider i läske-
drycker. Slutrapporten från kommissio-
nen innebär en helt ny dagordning för 
reformer kring livsmedelssäkerhet i 
Indien.  
   Kommissionen vill dessutom att del-
statsregeringarna skall reglera överutta-
get av grundvatten, samt att bolagen 
skall betala för det vatten man utnyttjar 
kommersiellt.  
   Omvärldsbilder redogjorde utförligt 
för den ursprungliga larmrapporten 
från miljöorganisationen CSE när den 
kom i augusti förra året.  
   CocaCola och Pepsi drog omedelbart 
CSE inför domstol för att söka stoppa 
larmet om att såväl deras mineralvatten 
på flaska som vanliga läskedrycker in-
nehöll upp till 40 gånger högre halter 
av bekämpningsmedelsrester än vad 
exempelvis EU-normen tillåter.  
   Men domstolarna tillbakavisade kra-
vet. Och nu har alltså en parla-
mentskommission inte bara givit CSE 
rätt, utan rekommenderar dessutom en 
rad stränga åtgärder för att reglera hal-
ten av pesticider i läskedrycker och 
andra livsmedel.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040216.html  
 
 
EUROPEISK ODLAD LAX VÄRRE 
FÖRORENAD ÄN AMERIKANSK  
”Odlad lax från Skottland är så förore-
nad av bekämpningsmedelsrester att 
den snarare borde ha en varningsetikett 
än rekommenderas som hälsosam.” Det 
är en av kommentarerna till den ameri-
kanska undersökning som i veckan 
snarast väckte ljumma reaktioner i tid-
ningarna här hemma.  
   Den amerikanska undersökningen 
har analyserat sammanlagt två ton lax, 

inköpt i Euro-
pa, Nord- och 
Sydamerika. 
Resultaten, 
som publice-
rats i den högt 
ansedda tid-
skriften Sci-
ence, är att 

odlad lax - i motsats till vildfångad – 
innehåller så höga halter av organiska 
föroreningar att den bör ätas mindre än 
en gång i månaden om det handlar om 
europeisk odlad lax, medan amerikansk 
odlad lax kan ätas två gånger i måna-
den.  
   Detta är mycket olyckligt eftersom 
hälsoeffekterna av att äta ren, vildfång-
ad, lax är så goda. Idag rekommende-
ras intag av fisk - och särskilt fet fisk 
som lax - flera gånger i veckan, efter-
som den innehåller så mycket nyttiga 
Omega-3-fetter.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040112.html 

 
 

GM-GRÖDOR BETYDER MER 
PESTICIDER 
En ny amerikansk rapport visar att 
tvärt emot vad som hävdats är genmo-
difierade grödor i USA knutna till ökad 
istället för minskad användning av be-
kämpningsmedel. Vetenskapare är nu 
rädda för att nya ”superogräs”, resis-
tenta mot bekämpningsmedel, skall 
uppstå.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040216.html 
 
 
MILJÖ 
 
MILJÖFAKTORERNA BAKOM DE 
LÅGA LAGREN AV MAT I VÄRL-
DEN  
Lagren av mat i världen är nu nere på 
den lägsta nivån sedan 30 år och mot-
svarar endast 59 dagars konsumtion. 
Som ett resultat är priserna på vete och 
majs de högsta under sju år. Priset på 
ris är det högsta sedan fem år.  
   Skördeunderskottet i förhållande till 
konsumtionen har fyra år i rad varit 
större för vart år. Underskottet på 105 
miljoner ton för 2003 är det största nå-
gonsin och uppgår till fem procent av 
den årliga konsumtionen i världen, 
1.930 miljoner ton.  
   I en analys av vad detta betyder, och 
vad det beror på, konstaterar Lester 

Brown från Earth Policy Institute att 
jordbruket i världen kommer att få 
svårt att ta igen sådana underskott i år. 
Utöver de osäkerheter som jordbruk 
alltid är förbundet med måste världens 
jordbrukare nu räkna med två ytterliga-
re faktorer - sjunkande grundvattenni-
våer och stigande temperaturer.  
   Om årets skördar innebär ett nytt 
stort underskott kommer spannmåls-
priserna att fortsätta stiga, med motsva-
rande prishöjningar på mat världen 
över.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040513.html  
 
 
VATTENBRISTEN I VÄSTAFRI-
KAS STÄDER –  
EN BILD AV FRAMTIDEN?  
I två av Västafrikas huvudstäder är vat-
tenbristen så stor att extrema åtgärder 
krävs och vattenfrågan blivit en avgö-
rande politisk stridsfråga.  
   Bägge städerna ger också en bild av 
en framtid i världen som faktiskt redan 

är här – befolkningen har mångdubb-
lats under de senaste decennierna till 
följd av inflyttning från landsbygden.  
   Mauretaniens huvudstad Nouakchott 
byggdes en gång för att rymma 15 000 
människor. I fyrtio år har den försörjts 
av en underjordisk sjö. Men nu bor där 
fyrtio gånger fler, över en halv miljon 
människor. Kring sekelskiftet trodde 
man att befolkningen skulle vara 300 
000, men den verkliga storleken blev 
alltså den dubbla.  
   Nu måste vatten fram, antingen ge-
nom rörledningar från Senegal, eller 
genom avsaltning av havsvatten från 
Atlanten.  
   I Ghana har förstaden Teshie, utanför 
huvudstaden Accra, fyrdubblat sin be-
folkning under de senaste fyrtio åren. 
Men vattenverket som byggdes i början 
av sextiotalet har inte alls utvidgats, 
och sedan fem år rinner inte längre nå-
got vatten i ledningarna.  
   Människor som för en avsevärd andel 
av dagsinkomsten tvingas köpa en hink 
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med vatten om dagen för att klara 
dricksvattenbehovet har tröttnat och 
hotar med att bojkotta de val som skall 
hållas om inte vattenfrågan löses. Och 
debatten om privatisering av vattenver-
ket som en lösning går het, precis som i 
så många andra delar av världen.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040429.html  
 
  
AMAZONAS: SKOGSBRÄNNING 
GER MINDRE NEDERBÖRD  
MEN HÄFTIGARE OVÄDER 

Röken från brinnande regnskog i Ama-
zonas påverkar klimatet över hela La-
tinamerika. Regnen blir färre, men de 
stormar som trots allt utvecklas blir 
våldsammare än tidigare. Det är inne-
hållet i en serie artiklar i veckans num-
mer av ansedda tidskriften Science.  
   Mekanismen är att röken stiger till 
molnen och fördröjer att regnen löses 
ut, medan molnen samtidigt blir högre 
än de annars skulle blivit. Högre moln 
betyder mer våldsamma åskväder. Ne-
derbörden blir visserligen mindre, men 
faller oftare i form av hagel och åsk-
stormar, istället för milda regn.  
   Dessutom trycks röken upp högre i 
atmosfären och sprider sig därför över 
större områden. I de högre lagren i at-
mosfären bidrar röken till att lösa ut 
lagrad värme, vilket kan påverka hela 
det globala cirkulationsmönstret i at-
mosfären.  
   Varje år kan man räkna till hundratu-
sentals eldar i Amazonas till följd av 
avskogning och jordbrukets behov. 
Mycket stora områden täcks av rök.  
   Vetenskaparna bakom artiklarna har 
finansierats av EU och arbetet har letts 
av Max Planck-institutet i Tyskland.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040216.html 

MEKONG: KINESISKA DAMMAR 
HOTAR FÖRSÖRJNING FÖR  
100 MILJONER  
Mekong är på väg att bli en av världens 
mest uppdämda floder. Alla de fyra 
länder nedströms - Laos, Kambodja, 
Thailand och Vietnam – har planer på 
olika damm- och bevattningsprojekt. 
Samtidigt hotas planerna i dessa länder 
– vilka redan nu konkurrerar med var-
andra om vattnet i Mekong – av ett an-
tal stora dammbyggen uppströms i det 
stora Kina.  
   Problemet är att de fyra nedströms-
ländernas skilda meningar hittills kun-
nat hanteras inom ramen för den s.k. 
Mekong-kommissionen. Vad Kina gör 
har man däremot ingen som helst kon-
troll över.  
   Nu hotas därför 100 miljoner männi-
skors försörjning av en serie kinesiska 
projekt om vilka man egentligen inget 
vet och inget kan göra något åt. Det 
enda man vet är att Mekong nu har den 
lägsta vattennivån någonsin, samt att 
jättelika sandbankar man aldrig tidiga-
re sett börjat uppträda i floden.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040329.html  
 
 
MILJÖFLYKTINGAR 
 
OROANDE NYA STRÖMMAR AV 
MILJÖFLYKTINGAR – LESTER 
BROWN  
När en båt med döda och överlevande 
flyktingar från Somalia via Libyen fly-
ter iland i Italien kan ingen säga hur 
många av dem som var politiska och 
ekonomiska flyktingar, eller miljöflyk-
tingar. Alla slagen av flyktingar kom-
mer från sammanbrottsländer.  
   Sannolikt är att antalet flyktingar i 
världen som kan karakteriseras som 
miljöflyktingar ökar. Störst är risken 
för vattenflyktingar. Hundratals byar i 
Iran, Pakistan och de inre delarna av 
Kina har redan fått överges av sina be-
folkningar. Inom detta årtionde riskerar 
miljonstaden Quetta i Pakistan att över-
ges, liksom Jemens huvudstad Sana'a.  
   Till detta skall läggas flyktingar från 
ökenspridning samt, längre fram i år-
hundradet, flyktingar från områden 
som hotas av havshöjning till följd av 
klimatförändringar. Vilket land kan ta 
emot en enda miljon av de 40 miljoner 
människor som beräknas behöva lämna 
sina hem och sin försörjning i det redan 
överbefolkade Bangladesh?, frågar sig 

Lester Brown i en aktuell krönika.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040216.html 
 
 
BÄTTRE FÖRBEREDELSER FÖR 
KATASTROFER KRÄVS – UNDP-
RAPPORT  
   Larmet om de nya strömmarna av 
miljöflyktingar underbyggs av en all-
deles färsk rapport i veckan från FNs 
utvecklingsorgan, UNDP, där man 
uppmanar fattiga länder att bättre för-
bereda sig för katastrofer de närmaste 
årtiondena. Sådana förberedelser kan 
rädda miljontals liv.  
   Rapporten lyfter fram ett komp-
letterande perspektiv – huvudorsaken 
till katastrofers allvarliga följder preci-
seras som fattigdom. Bara 11 procent 
av dem som utsattes för naturkatastro-
fer under 80- och 90-talen levde i fatti-
ga länder. Trots det utgjorde dessa mer 
än hälften av dödsfallen.  
   Någon motsättning mellan de två hu-
vudinslagen i dagens Omvärldsbilder 
föreligger inte: Om fattigdom och sam-
hällelig svaghet är huvudorsaken till 
dödsfall vid katastrofer idag, kommer 
det att vara än mer så i det scenario 
som väntar under resten av århundra-
det.  
http://www.omvarldsbilder.se/ 
2004/040129.html  
 
 
KLIMAT, VATTEN OCH MAT – 
TRE NYCKELFAKTORER SOM 
HÄNGER IHOP  
Klimatförändringarnas allvarligaste 
effekter kommer att märkas i förmågan 
att producera mat inom jordbruket i 
världen. Nyckelfaktorn här är inte 
främst varken högre temperaturer eller 
ökad översvämningsrisk - även om 
dessa effekter är mycket allvarliga - 
utan brist på vatten för konstbevatt-
ningsjordbruket.  
   När rapporterna nu kommer om ökad 
isavsmältning – både från istäcket 
kring Nordpolen och landisen på Syd-
polen, liksom från Kilimanjaro i Afrika 
och Alperna i Europa – så skall den 
första tanken gå till att det är smält-
vatten från glaciärerna på världens top-
par som föder världens största floder.  
   När glaciärerna på den tibetanska 
högplatån gradvis blir mindre, minskar 
på sikt vattenflödena i Pakistans, Indi-
ens, Bangladeshs och Kinas stora flo-
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der. Det är områden som hyser över en 
tredjedel av mänskligheten.  
   Redan idag vet vi att kinesiskt och 
indiskt jordbruk i mycket stor utsträck-
ning bedrivs genom ett ohållbart vat-
tenbruk - mer vatten pumpas ur grund-
vattenreservoarer än vad som årligen 
fylls på genom nederbörd och tillrin-
ning.  
   Följden kan redan inom bara något år 
bli en ny stor ström av spannmål (det 
som kallas för ”virtuellt vatten”) från 
USA till Kina. Det kommer i sin tur att 
slå igenom på livsmedelspriserna i 
världen.  
   Det är därför framtidens matsäkerhet 
ligger i energipolitikers och klimatför-
handlares händer. Den del av klimatfö-
rändringarna som går att undvika bety-
der mindre matosäkerhet i världen.  
   Dagens Omvärldsbild redovisar ett 
omfattande material från Earth Policy 
Institute och NASA. Dessutom en serie 
fantastiska bilder från rymden över 
Gula Flodens lopp från Tibets glaciärer 
till utloppet i Gula Havet.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040129.html  
 
 
USA 
 
HUR DE STÖRSTA FÖRO-
RENARNA KÖPTE SIG FRIA GE-
NOM ATT STÖDJA BUSH  
Det här är den deprimerande historien 
om hur USAs 50 största luftförorenare 
köpte sig fria från ansvar genom att 
stödja president Bush i dennes valkam-
panj för fyra år sedan.  
   Under den administration som nu sit-
ter har de kunnat öka sina utsläpp och i 
ett stort antal fall gått fria från olika 
åtal som väckts. Dessutom har nya be-
stämmelser införts som gör det svårare, 
inte lättare, att minska luftförorening-
arna i USA.  
   Avslöjandet kommer genom en rap-
port från organisationerna Public Citi-
zen's Congress Watch samt Environ-
mental Integrity Project. Det senare 
leds idag av en tidigare ansvarig inom 
den amerikanska miljövårdsmyndig-
heten (EPA, Environmental Protection 
Agency), som avgick i protest mot Bu-
shadministrationens svek i förorenings-
frågan.  
   Rapporten, som kan tas hem i origi-
nal, visar hur de 30 största kraftbolagen 
och deras kompanjoner givit 6,6 miljo-

ner dollar till Bushkampanjen sedan 
1999.  
   Stödet gavs som ett led i en samord-
nad kampanj från industrin för att bryta 
Clintonadministrationens försök att ge-
nomdriva åtgärder för att minska luft-
föroreningarna.  
    Flera ledande företrädare för indu-
strin kom att ingå i Bush-
administrationen. Vissa gavs dessutom 
ledande befattningar inom EPA och 
energidepartementet.  
http://www.Omvarldsbilder.se 
/2004/040517.html  
 
 
VINDKRAFT 
 
TYSKLAND: "SPARRISFÄLTEN" 
SOM SKÖRDAR VIND VÄCKER 
ÄVEN PROTESTER  
Han kallas för Don Quijote från Ucker-
mark, professorn vid Berlins fria uni-
versitet Hans-Joachim Mengel, efter-
som han går i spetsen mot de 120 me-
ter höga vindkraftanläggningarna som i 
ökande grad täcker den tyska landsbyg-
den.  
   Men han är inte ensam. Hundratals 
protestgrupper har bildats i Tyskland 
för att slåss mot ”försparrisandet av 
landskapet” (Verspargelung der Land-
schaft), som den nya tyska termen ly-
der för protesterna mot vindkraften.  
   Tätast står de nya sparrisarna i Uck-
ermark vid östersjökusten, varifrån 
Mengel stammar. När han ställde sig i 
spetsen för ett lokalt anti-
vindkraftsparti, kom han in på andra 

plats, beseg-
rad endast av 
kristdemokra-
terna.  
   Det här vi-
sar förstås på 
vilka problem 
och missnö-
jesyttringar 
en regering 
beredd att 
slåss för må-
let hållbarhet 
har att hante-

ra. Stödet i landet som helhet för reger-
ingens strävan att gynna förnybara 
energikällor är dock stort – 80 procent 
av tyskarna ställer sig bakom den strä-
van.  
   Tyskland har, som Omvärldsbilder 
flera gånger tidigare berättat, den abso-
lut största mängden vindkraft i världen. 

16,000 vindkraftanläggningar produce-
rar 39 procent av hela världens vind-
kraftgenererade el.  
http://www.Omvarldsbilder.se 
/2004/040517.html  
 
 
EUROPA LEDER VINDKRAFTS-
UTVECKLINGEN – MEN SVERIGE 
ÄR INTE MED  
Under den allra senaste tiden har ut-
byggnad av kärnkraften åter förts fram 
som ett aktuellt energiomställnings-
alternativ. Argumentet är tvådelat – 
klimatförändringarna måste tas på all-
var, och de förnybara alternativen är 
inte realistiska.  
   Det första ledet i argumentationen är 
sant. Klimatförändringarna pågår, de 
får mycket allvarliga konsekvenser, 
och energipolitiken måste ställas om, i 
riktning bort från kol och övriga fossil-
bränslen.  
   Det andra ledet är inte lika självklart 
som förespråkarna för kärnkraft vill 
göra gällande. I dagens Omvärldsbild 
görs åter en genomgång av vindkraf-
tens starka utveckling och stora möjlig-
heter.  
   Sverige ligger där rejält på efter-
kälken, jämfört med världsledande 
Tyskland, men också jämfört med 
Storbritannien, Danmark och Spanien. 
Det senare landet kan redan i år kom-
ma att få mer utbyggd vindkraft än hela 
USA.  
   Siffror som Omvärldsbilder tagit 
fram ur tillgänglig statistik visar att eu-
ropeisk vindkraft redan idag ersätter 
runt 15 kärnkraftverk av svensk stor-
lek, och år 2020 kommer vindkraften 
enligt dagens projektioner att ersätta 
minst 100 sådana kärnkraftverk.  
   Enbart Storbritannien hade vid förra 
årets slut begärt in anbud på vindkraft-
anläggningar som lågt räknat motsva-
rar nästan fem svenska kärnkraftverk. 
Tyskland har redan idag en installerad 
vindkraftkapacitet motsvarande minst 
7-8 kärnkraftverk av svensk storlek.  
   Sverige har som jämförelse en instal-
lerad vindkraftkapacitet motsvarande 
bara ett sjättedels kärnkraftverk, trots 
mycket goda naturförutsättningar. Att 
bryta denna - i ett europeiskt perspek-
tiv obegripliga - svenska låsning gent-
emot vindkraft är en viktig uppgift 
inom energidebatten.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040415.html  
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ORSAKEN TILL ATT SVERIGE 
SLÄPAR EFTER I ONÖDAN  
Föregående Omvärldsbild (040415) 
konstaterade att Sverige, trots utmärkta 
naturförutsättningar, släpar långt efter 
länder som Tyskland, Spanien, Storbri-
tannien och Danmark vad gäller vind-
kraft.  
   Där konstaterades också att vindkraf-
ten alls inte är ett orealistiskt alternativ 
jämfört med kärnkraft - Tyskland, som 
är världsledande i vindkraft har redan 
byggt ut vindkraft som ger lika mycket 
som runt fyra svenska kärnreaktorer.  
   Göran Sidén, studierektor för pro-
grammet ”Energiingenjör - förnybar 
energi” vid Högskolan i Halmstad gav 
omedelbart de korrekta siffrorna för en 
jämförelse mellan vindkraft och kärn-
kraft (se Feedback). Han kompletterar 
här med att förklara varför Sverige 
kommit att släpa efter i vindkraft-
utvecklingen – det har helt enkelt att 
göra med att vi redan har så stor andel 
förnybar energi genom vattenkraften. 

Detta är dock alls ingen anledning att 
inte fortsatt bygga ut vindkraft, konsta-
terar Göra Sidén, vars hela kommentar 
finns på Omvärldsbilders nätsida denna 
vecka. 
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040419.html 
 
 
EU 
 
IRLAND HOPPAS FÅ FLERA MIL-
JÖAVTAL I HAMN 
Det nya EU-presidentskapet i Irland 
hoppas att snabbt få igenom avtal om 
handel med utsläppsrätter för att mins-
ka klimatförändringarna. Andra avtal 
som väntar berör långlivade organiska 
föroreningar och tungmetaller i luftför-
oreningar, liksom det övergripande ke-
mikalieavtalet REACH (Registration, 
Evaluation and Authorization of Che-
micals).  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040216.html 
 

WALLSTRÖM – ”SNABBA ÅT-
GÄRDER KRÄVS FÖR UTROT-
NINGSHOTADE ARTER” 
EUs miljökommissionär Margot Wall-
ström manar till kraftfulla åtgärder för 
att nå målet att halvera takten i artutrot-
ningen i Europa. Wallström identifierar 
klimatförändringarna som en huvudor-
sak.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040216.html 
 
 
ÅTGÄRDER FÖR ATT RÄDDA 
FISKET 
Fiskekommissionären Franz Fischler 
lyckades övertyga EU-ministrarna om 
att torsken och kummeln var i fara. Nu 
driver han kampanj för att söka rädda 
tre andra utrotningshotade fiskarter, 
nämligen sjötunga, kummel i sydligare 
vatten (den tidigare räddningsplanen 
gällde nordliga vatten), samt norsk 
hummer.  
http://www.omvarldsbilder.se 
/2004/040216.html 
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Artikeln har tidigare varit införd i Lä-
kartidningen 
 
När får den kliniskt verksamme lä-
karen sin väg korsad av trafikens 
negativa hälsoeffekter? Trafikens 
allvarliga effekter på människors 
hälsa är allt för lite uppmärksamma-
de, trots att dokumentationen blir 
allt starkare.  
   Nyligen arrangerade Läkare för 
Miljön (LfM), tillsammans med In-
genjörer och Ekonomer för Miljön, 
ett seminarium om trafik och miljön. 
Intresset var stort med c:a 150 åhö-
rare från organisationer, myndighe-
ter och de egna föreningarna. Trafi-
kens betydelse för den ökade inakti-
viteten och med den risken för fetma 
och metabolt syndrom var förmidda-
gens huvudtema. Eftermiddagen äg-
nades åt s.k. barriäreffekter och åt 
vilka alternativ som finns till bilen 
för att öka den vardagliga  fysiska 
aktiviteten hos barn och vuxna. 
 

 
Transporter av varor och människor ses 
som en av de viktigaste funktionerna i 
det moderna samhället, en förutsättning 
för handel och ekonomisk tillväxt. Un-

der 1900-talet ökade transporter av 
människor och gods med faktor hundra 
medan befolkningen ökade med en fak-
tor på fyra.   
   Medeleuropén gör i snitt tre resor per 
dag, hälften av dem är kortare än 3 ki-
lometer. 40-50% sker i samband till 
fritidssysselsättningar, 30 % av resorna 
rör sig till arbete och skola och 20 % 
av resorna använder vi för daglighan-
del och motsvarande. 

   Globalt ses en exponentiell ökning av 
den motordrivna trafiken samtidigt 
som icke motordrivna transporter kraf-
tigt minskar. Att låta sig transporteras 
per motorfordon är en självklarhet och 
ett ifrågasättande av dessa vanor känns 
obekvämt och rent av som ett hot. Vi 
älskar bilen och vi utgår från att bilen 
älskar oss. Men att inte vilja se de de-
struktiva inslagen i denna relation lik-
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nar de förhållanden som råder i andra 
destruktiva relationer som människor 
kan hamna i då klarsynen övergetts och 
förträngts. Det är på detta plan vi hittar 
svårigheterna för den moderna männi-
skan att komma till rätta med ett av vår 
tids största farsoter, inaktivitetssynd-
romet, där bilanvändningen är ett cent-
ralt inslag . 
   Den förväntade medellivslängden i 
Sverige tillhör toppskiktet i världen. 
Förklaringen ligger förstås i flera fak-
torer men en viktig aspekt i detta är att 
dessa som det tycks allt piggare 80-
åringar faktiskt var i 40-årsåldern innan 
bilen och TV-soffan blev allmänna in-
slag i deras liv.  
   Sedan dess har inaktivitetsepidemin 
vuxit i kubik. Dygnetrunt-TV, video, 
datorer, Internet och mobiltelefoni är 
idag betydande inslag i snart sagt varje 
svensk medborgares liv samtidigt som 
vardagens mer fysiskt krävande bestyr 
blir allt färre.  
   Intressanta frågor är vad den stillasit-
tande livsstilen gör med de uppväxande 
generationer som utifrån ett aktivitets-
perspektiv inte hade förmånen att växa 
upp på 30-talet? I vilken mån betraktar 
vi som kliniker fysisk inaktivitet som 
riskfaktor för utveckling av t.ex. typ II 
diabetes, hjärt-kärlsjukdom, övervikt, 
osteoporos, muskeloskeletala sjukdo-
mar, sänkt autonomi hos äldre och psy-
kisk ohälsa och vad gör vi åt denna in-
aktivitet? 
   De destruktiva inslagen i vår relation 
till bilen stannar inte vid att den fördär-
var vår förmåga att vara fysiskt aktiva i 
vardagen. Till mer erkända inslag i vår 
problemrelation hör luftföroreningarna. 
Förutom t.ex. ökad infektions-
känslighet hos barn och försämrat sta-
tus hos astmatiker och KOL-sjuka talar 
också nyare amerikanska studier om 
ökade dödstal i städerna till följd av 
trafikens luftföroreningar, dödstal stör-

re än det antal som dödas i trafikolyck-
or. 
   Man ser också. ett direkt samband 
mellan graden av biltrafik i ett område 
och social isolering på ett sätt som kan 
tyckas överraskande. I bostadsområden 
där bilen används som främsta trans-
portform till och från arbete, skola, fri-
tidsaktiviteter, nöje och handel lever 
människor mer isolerade från varandra 
än i områden där gående och cyklande 
är vanligare som transportformer. Man 
träffas oftare i det senare fallet och får 
chans till de närmare sociala kontakter 
som binder samman folk som delar bo-
plats.  
   Med mer plats för motortrafik i när-
området minskar barnens och de äldres 
rörelseyta och rörelsefrihet. Trafiken 
skapar på detta sätt barriäreffekter. 
Barn som växer upp i biltäta områden 
där möjligheten till ytkrävande utelek, 
spontanidrott och upptäcktsfärder i när-
området är minimala har visat sig halka 
efter i sin motoriska utveckling och 
därmed också i sin förmåga till inlär-
ning med  konsekvenser för skolgång 
och studieresultat. 
   Dessutom berördes motortrafikens 
klimatpåverkan, där c:a 40% av växt-
husgaserna i västvärlden kommer från 
bilismen, en andel som är ökande. 
   Inaktivetssyndromet, barriäreffekter 
och växthuseffekt som biverkan av mo-
tortrafiken presenterades och debattera-
des ingående och seriöst av de tre 
nämnda miljöföreningarna och åhörar-
na i Ingenjörsvetenskapsakademins 
vackra lokaler i centrala Stockholm. 
Debatten bör och kommer att fortsätta. 

Johan Hallberg, Tryggve Årman och 
Ingrid Eckerman 

REFERENS 
“Transport-Environment-Health”, 
International Society of Doctors for the 
Environment ISDE, 2002. 
 

OM VÄRLDEN VORE 
EN BY 

 
Ett mail kom en dag … 
Om hela världen reducerades till en by 
med 100 innevånare och alla proportio-
ner bibehölls så bestod byn av 57 asia-
ter, 21 européer, 14 amerikaner (från 
Nord- och Sydamerika) och 8 afrika-
ner. 
   52 var kvinnor och 48 var män. 70 
var ickekristna och 30 kristna. 89 var 
heterosexuella och 11 homosexuella. 
   6 personer skulle inneha och nyttja 
59 % av alla gemensamma tillgångar, 
och de 6 personerna kom från USA.  
   80 hade otillräckliga boende-
förhållanden, 70 var analfabeter, 50 var 
undernärda, 1 döende, 2 föddes och 1 
hade en dator. 1 och bara en hade en 
akademisk examen. 
   Om man betraktar världen på detta 
sätt så påvisas nödvändigheten av sam-
hörighet, förståelse, acceptans och ut-
bildning för alla. 
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