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Det är mitt i sportlovet och jag sitter vid 
min dator i en Stockholmsförort. Det är 
minusgrader och snön gnistrar utanför 
fönstret. Växthuseffekten med blid-
väder syns inte till utan meteorologerna 
rapporterar att vädret är normalt för års-
tiden.  
   Läkare för Miljön (LfM) har tillsam-
mans med Ingenjörer för Miljön (IfM) 
och ekonomer för Miljön (EfM) i fyra 
år haft återkommande seminarier om 
klimatförändringen. Det är skönt att 
kunna tänka bort den ett tag, kanske 
andra ämnen skall få dominera. Ett par 
skidturer under kommande helg är in-
planerade. 
   I veckan fick jag ett samtal från 
Svenska Läkare mot Kärnvapen 
(SLMK) som önskar hålla ett gemen-
samt symposium på Läkarstämman i 
höst i Göteborg tillsammans med LfM 
och Läkare utan gränser. Ämnet skall 
givetvis kretsa kring barn och deras 
framtida utvecklingsmöjligheter i en 
osäker värld. Läkarstämmans tema 
kommer ju att vara ”Barnet – den väx-
ande individen”. SLMK håller i skri-
vande stund på att etablera kontakt med 
Gro Harlem Brundtland, nyligen av-
gången WHO-chef, för att få henne 
som huvudtalare. Vår starka förhopp-
ning är att få hennes medverkan. LfM 
satsar på denna samverkan och planerar 
också i år på en monterutställning med 
anknytning till stämmans grundtema. 
(Nu, två veckor, senare har vi tyvärr 
fått besked att Gro inte har möjlighet att 
ställa upp under läkarstämmeveckan. 

Troligen kommer vi att samverka med 
SLMK om symposium år 2005, kontak-
ten är etablerad.) 
   LfM måste arbeta brett för miljö-
påverkan sker inom en rad områden och 
över hela världen. Freonernas påverkan 
på ozonlagret, koldioxidens och andra 
växthusgasers påverkan på klimatet 
samt trafikens utbredning över bördiga 
grönområden är exempel på globala ef-
fekter. Östersjöns utarmning med över-
gödning, minskat siktdjup, algutbred-
ning och minskning av fiskbestånd be-
lyser en viktig regional problematik 
som har regional motsvarighet i t.ex. 
försämring av vattenmiljön i Svarta Ha-
vet.  
   Frågor av mer lokal karaktär med bä-
ring på läkarprofessionen är hur sjuk-
husens och läkarmottagningarnas skall 
utformas och fungera så att de ger 
minsta möjliga negativa miljöpåverkan. 
Ex. är hur riskavfall tas om hand och 
hur lustgas, som har en mycket stark 
växthuseffekt, samlas in. Läkemedel 
som på olika sätt tar sig ut till våra vat-
tenrecipienter kan ha lokal effekt på 
mikrofloran och på t.ex. fiskars  köns-
utveckling. Mycket av detta försöker vi 
i LfM belysa i våra aktiviteter. 
   Bredden i problematiken gör det svårt 
att överblicka hela fältet och innebär 
svårigheter att veta vart vår uppmärk-
samhet skall riktas.  Det är samtidigt en 
utmaning och innebär krav på att finna 
effektiva sätt att angripa problemen, 
krav som leder oss in i samarbetet med 
Det Naturliga Steget (DNS) och dess 
arbete med övergripande miljöstrate-
gier. Till DNS hoppas jag kunna åter-
komma i senare Nyhetsbrev. 
   Livsstil, miljö och hälsa har seglat 

upp som ett allt viktigare område för 
LfM. Livsstilsfrågorna har ju aktualise-
rats  med den såväl lokala som globala 
”fetmaexplosionen” i vars följd ohälsa i 
form av metabolt syndrom och diabetes 
typ II följer. Vårt vid TV:n och datorn 
och i bilen stillasittande liv leder till 
problem för oss själva. Vistelsen i bilen 
och det överdrivna bilåkandet leder 
samtidigt till negativa påverkan på mil-
jön.   
   Vänder vi på beteendet och prome-
nerar, cyklar och åker mer kollektivt så 
ökar den fysiska aktiviteten, hälsan 
främjas och miljöbelastningen minskar. 
Detta har främst vår avgående ordfö-
rande Johan Hallberg arbetat med. Han 
benämner detta arbete ”Medicin för 
hållbar utveckling”, då det främjar både 
miljö och hälsa. Det är något som LfM 
på Johans initiativ under de senaste två 
åren har arbetat med och som vi vill 
jobba vidare med. 
   Inom styrelsen försöker vi dela upp 
våra intresseområden så att så många 
viktiga miljöområden som möjligt blir 
bevakade. Jag skall därför presentera 
några intresseområden som vi är aktiva 
inom och där enskilda styrelsemedlem-
mar är ansvariga eller speciellt intresse-
rade. (Frågan om Östersjöns miljö har 
ännu endast varit uppe till diskussion, 
men ansågs som viktig och ansågs be-
höva bearbetas ur ett Nordeuropeiskt 
perspektiv.) 
Klimatförändringar: Tryggve Årman 
och Gösta Alfvén (f.d. styrelsemedlem) 
Läkemedel och miljö: Ingrid Eckerman 
och J.C.Martineus 
Miljö och hälsa, livsstilsfrågor: Johan 
Hallberg 
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Europafrågor och internationella frå-
gor: J.C.Martineus och Sarah Umerka-
jeff 
Östersjön: Gustav Ullenhag 
Läkarstämmefrågor: Lena Sjödell och 
Anette Maltinus 
Tag gärna kontakt med oss för syn-
punkter på nämnda eller andra miljöfrå-
gor. Det är viktigt att få Era synpunkter 
för att få en vital förening! Trevlig vår!  

Stockholm 25 februari 2004 
Tryggve Årman,  ordförande 

 
 

LfM-SEMINARIUM 
10 september 
 

Den 10 september arrangerar LfM ett 
heldagsseminarium om läkemedel, häl-
sa och miljö. Föreläsare är Arne Melan-
der NEPI, Rickard Fuchs, ABLA, Bo 
Gunnarsson, Apoteket AB och Åke 
Wennmalm, Stockholms läns landsting 
(preliminärt program). Boka in dagen 
redan nu! Vill du ha direktinformation 
så kontakta Ingrid Eckerman ecker-
man@algonet.se. 
 
 

TRAFIK, MILJÖ OCH  
HÄLSA  
 
Den 12 september ägde seminariet 
”Trafik, miljö och hälsa” rum i Stock-
holm, i samarbete mellan Ingenjörer för 
Miljön, Ekonomer för Miljön och Lä-
kare för Miljön. Inledningen präglades 
helt av vad som skett dagen innan – 
mordet på Anna Lindh. Margot Wall-
ström skulle ha besökt oss, men hon var 
mycket djupt skakad och tillbringade 
dagen med familjen. Detta gjorde att 
pressen uteblev. Tryggve  Årman hälsa-
de oss välkomna och pålyste en tyst mi-
nut. 
   Tryggve belyste också begreppet 
backcasting. Detta innebär att man för-

flyttar sig till framtiden, 100 eller 1000 
år framåt, och föreställer sig världen 
som man vill ha den. Vi tänker oss att vi 
vill ha rent vatten, klar luft, hanterbara 
föroreningar och jord som går att bruka. 
Från platsen i framtiden blickar vi bak-
åt – vad gjorde vi för att ge rimliga för-
utsättningar för att världen skulle bli så 
här trevlig? 
   I det hållbara samhället om 100 eller 
1000 år finns inte det som är icke håll-
bart. Då kan vi INTE ha detta system av 
ICKE hållbarhet som vi har idag. 
   Seminariet bjöd på ett smörgåsbord av 
föreläsningar där frågeställningen belys-
tes ur alla upptänkliga vinklar. 
 
PRINCIPER FÖR ETT HÅLLBART 
TRAFIKSYSTEM 
Tomas Kåberger, Göteborgs Miljöve-
tenskapliga centrum, Chalmers Teknis-
ka högskola 
Tomas relaterade vad Churchill sagt: En 
människas död är en tragedi. Tusen 
människors död är statistik. 
   I Europa drabbas 100 000 människor 
fr.a. trafikolyckor, luftrörsproblem och 

buller. Detta är bieffekter av verksam-
heter som inte naturligt betalas, dvs. 
som ej betalar samhällskostnaderna för 
infrastrukturens utbyggnad.  
   Ekonomiska principer har tagits fram, 
men de följs ej. Den som orsakar kost-
nader på miljön ska betala. Detta an-
vänds ej i besluten. 
   Drivmedelsskatter blir alltid orättvisa. 
Jämför Paris & Pajala: ”Min släkting i 
Pajala blev glad när hon hörde bullret 
av en bil.” I Schweiz lägger man skatt 
på långtradare utifrån prestanda mm. I 
Sverige fick vi ta bort kilometerskatten, 
troligen pga. EU. 
   Öresundsbron är ett intressant exem-
pel på att byggarna lyckades få miljörö-
relsen mot sig ned följd att projektet 
måste vara ekonom fördelaktigt. Men 
egentligen var de ekomonomiska kon-
sekvenserna mycket större än miljöef-
fekterna. Hallandsåstunneln annat ex-
empel på ekonomisk misshushållning 
som dessutom gett dålig miljö. 
   Individuell maximering av lyckan 
medför en negativ påverkan på samhäl-
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let. Ett exempel är de stora bilarna som 
marknadsförs som upplevelseskapande. 
Risken vid krock för förare och passa-
gerare är mindre om de sitter i stor tung 
bil. Men den tunga bilen är farligare för 
fotgängare, cyklister, småbilar. Dessut-
om drar den stora resurser av alla slag. 
   Idag transporterar vi våra barn till 
skolorna för att det är så mycket farlig 
trafik. Detta skapar i sin tur ännu mer 
farlig trafik. Vi vill alla bo i skogen vid 
vägs ände, utan bilbuller. Men för att bo 
där måste vi ha bil … Hur väljer vi själ-
va transporter? Har vi analyserat vår 
egen rationalitet?  
 
GODSTRANSPORTER – VARFÖR 
ÖKAR DE OCH HUR BRYTER VI 
TRENDEN 
Magnus Blinge, chef för Institutet för 
Trafikforskning TFK, Göteborg 
I EU fraktas gods idag framför allt på 
lastbilar. Denna trafik har tredubblats 
sen 70-talet. Det är inte mer gods som 
flyttas, men det som flyttas flyttas idag 
längre sträckor. Nyckeln till ett bärkraf-
tigt godstransportsystem ligger i den 
strategiska logistikplaneringsprocessen. 
Kundkraven styr. Man hinner inte sam-
lasta, ruttplanera mm. Man lagerhåller 
inte utan skickar iväg grejorna alltefter-
som. Kundservice används som kon-
kurrensmedel – man erbjuder en snabb-
het som egentligen inte efterfrågas. 
Överkapacitet håller ner priserna. Be-
greppet ”just in time” missförstås – det 
betyder inte att varan behöver gå iväg 
omedelbart utan att den ska vara fram-
me när den behövs. Godstransporter är 
alltför billiga. Det är billigare att be-
ställa en lastbil än en taxi för att trans-
portera sig själv.  
   I framtiden kan vi räkna med ökade 
kostnader för transporter pga. ökade 
miljökrav, stigande oljepris när oljan 
börjar bli mer svårtillgänglig, trängsel, 
olyckor, försäkringspremier och den  
statliga infrastruktursektorn. Idag kostar 
en barrel oil 94 USD. Av dessa utgör 
80 USD kostnader för militära vaktstyr-
kor. 
   Lösningarna som diskuteras kommer 
inte att räcka. Planerat utbyte till icke 
fossila bränslen är pyttelitet jämfört 
med behovet. För att framställa bräns-
leceller krävs ädelmetaller. Sydafrika 
och Ryssland har de största källorna. 
Katalysatorer och bränsleceller medför 
kraftigt ökad miljöpåverkan med bland 
annat slagghögar, förorenat vatten och 

resursförbrukning. 
   Med dagens skattesats och spelregler 
kommer inte någon förändring i företa-
gens logistik att ske. Förändring kom-
mer när kunderna kräver det, när politi-
ker och myndigheter vågar förändra 
reglerna och när miljöutrymmet tvingar 
fram det. 
 
THE MOTOR TRAFFIC AND THE 
EARTH’S ENVIRONMENT  
Will Steffen, VD International Ge-
osphere-Biosphere Program, KVA 
Koncentrationen av koldioxid och tem-
peraturen följer varandra troget. Genom 
att analysera koldioxid i glaciäris kan 
man följa temperaturen i 400 000 cyk-
ler. Koldioxiden och temperaturen för-
ändras lika regelbundet som en ekg-
kurva fram till för cirka 100 år sedan. 
Nu har vi fördubblat koncentrationen av 
koldioxid i atmosfären, jämfört med 
”normaltillståndet”. Temperaturstegring 
följer. Den blir enligt bästa scenariot 
+1,5o och enligt det värsta +6 o. 
   Följder av temperaturförändringen är 
till exempel att glaciärerna smälter. Gla-
ciären på Kilimanjaro var 12 km2 år 
1900. Nu är den 2 km2.  Skogsbränderna 
i Australien beror på att skogen är 
mycket torrare än tidigare. Svaveldioxid 
medför lokal nedkylning med följd att 
regnet faller ut över havet i stället för 
över land. Områden optimala för ko-
raller har minskat kraftigt. De kan för-
svinna på mindre än 100 år. Om Golf-
strömmen stannar finns risk att en ny 
nedisning utvecklas på bara 10-20 år.  
 
KOLLEKTIVTRAFIK – VAD KAN SL 
GÖRA  FÖR ETT HÅLLBART TRA-
FIKSYSTEM? 
Åke Wennmalm, miljödirektör i Stock-
holms läns landsting 
600 000 människor reser dagligen med 
kollektivtrafiken i Stockholm. Därtill 
kommer 1 200 som reser med färdtjänst. 
Den är större än all annan kollektiv-
trafik i Sverige. I landstingets trans-
porter skall också räknas personalens 
arbetsresor, varutransporter, ambulans- 
och sjuktransporter och tjänsteresor. 
   Miljöeffekter av fordonstrafik med 
fossila bränslen kan sammanfattas: 
   Växthuseffekt: Koldioxid minskar vär-
meutstrålningen och höjer jordens me-
deltemperatur. Därigenom förändras 
jordens vattenareal, växtzoner och för-
delning av nederbörd. Börjar märkas nu. 
   Hälsoeffekter: Nitrösa gaser, kväve-
oxid och kolväten kan förorsaka cancer 

hos mänskor. Cirka 6% av alla dödsfall 
i Europa beror på luftföroreningar. 
   Försurning och övergödning:  Nitrösa 
gaser bildar med regn salpetersyra som 
försurar marken och övergöder vatten-
drag. Detta är ett problem sen flera de-
cennier. 
   Landstinget har mål för luftförore-
ningar och buller från väg-, spår- och 
sjötrafik. Landstingets ekonomi kan ty-
värr fördröja målet 25% biobränsle.   
   Idag kör 15% av alla innerstadsbussar 
på etanol av inhemsk produktion. Ut-
vecklingstankar är biogas som fram-
ställs genom rötning av slam i framför 
allt Henriksdals reningsverk. I upp-
handling av t.ex. ambulans och taxi 
skrivs successivt in 25% krav bio-
bränsle in. Två vätgasbussar prövas i in-
nerstan.  
 
DEN FYSISKA AKTIVITETEN BE-
TYDELSE FÖR HÄLSAN 
Claude Marcus, Barnens sjukhus, Hud-
dinge universitetssjukhus 
De senaste 10-15 åren har en livsstil ut-
vecklats som medfört en fördubbling av 
antalet feta bland unga vuxna 18-45 år. 
Detta är en tidsinställd bomb. Ju senare 
i livet man får sin övervikt/fetma desto 
mindre påverkan har den på livs-
längden.  
   Med övervikt och fetma ökar före-
komsten av det metabola syndromet 
(förhöjt blodtryck, blodsocker, blod-
fetter och njurpåverkan). Likaså ökar 
förekomsten av cancer. Bidragande or-
sakerna är bukfetma, stillasittande, fel-
aktig kost, stress och ärftlighet. Om man 
ändrar levnadsvanor kan syndromet gå 
tillbaka. 
   Svenska barn är mindre drabbade av 
diabetes typ 2 än barn i USA. Man vet 
inte varför. Det är mycket osäkert att 
ärftlighet skulle vara orsaken. Att svens-
ka barn är mindre feta tycks inte vara 
betydelsefullt. Däremot tycks det vara 
av betydelse att svenska barn är mer fy-
siskt aktiva. 
   Barn idag får sin fysiska frihet (röra 
sig på egen hand) ca 3 år senare än för 
25-30 år sedan. I Bunkefloprojektet har 
man infört regelbunden och daglig fy-
sisk aktivitet i årskurs 1-3. De som har 
dålig motorik har fått speciell träning. 
Man har kunnat konstatera positiva ef-
fekter: bättre motorik och bättre skol-
prestationer generellt samt bättre kon-
centrationsförmåga för de sämst ställda.  
   Fysisk aktivitet är en färskvara. Den 
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måste utövas minst varannan dag för att 
ha kvar skyddande effekt. 30 minuters 
daglig promenad har mycket god effekt 
på hälsan. 
   Att vara fysiskt aktiv är livsviktigt för 
alla, en livsstil för vissa och nödvän-
digt, tråkigt för andra. Det är möjligt att 
”suget” efter fysisk aktivitet är biolo-
giskt betingat och att det varierar från 
människa till människa. Det finns en 
viss mask där man kan se två beteenden 
när de är mätta: att knyta ihop sig i nys-
tan och vila respektive att sticka iväg. 
   Samhällsåtgärder för ökad motion är 
till exempel 
- Bygga för vardagsmotion: trappor, 
gångbanor, cykelvägar.  
- Trygghet i utemiljön. 
- Hälsorevision i företag. 
- Bygga för idrott och motion i bostads-
områdena. 
   Man kan också fundera över lands-
tingens hälsobudskap. Vilken mat kan 
man köpa på akutmottagningen? 
 
DEN FYSISKA AKTIVITETEN OCH 
MOTIONENS PÅVERKAN PÅ 
DÖDLIGHET I EN BEFOLKNING 
Lars Bo Andersen, Köpenhamn 
Höidrup visade 1997 att risken för höft-
fraktur minskar med ökad fysisk aktivi-
tet. Bak-Christensen 1997 visade att fy-
sisk aktivitet minskar risken för colon-
cancer. Monica-studierna visar att näs-
tan 50% av hjärtinfarkterna hade kun-
nat förebyggas. Det är aldrig för sent att 
ändra sig! 
   Mekanismen är förutom tränings-
påverkan på själva kretsloppet också 
metaboliska förändringar: 
- ökad insulinkänslighet påverkar fett-
deponering, socker, blodfett, blodtryck, 
aptit 
- ökad lipoproteinlipas aktivitet påver-
kar LDL l och HDL kolesterol 
- icke-insulinmedierat sockerupptag 
(Ca++) 
- ökad adrenalinsensitivitet 
Insulinets effekter på muskelcellerna 
har en central roll. 
 
OM TRAFIKENS BIVERKNINGAR 
Gösta Alfvén, Barnens sjukhus, Hud-
dinge universitetssjukhus, Läkare för 
Miljön 
Gösta visade ett bildspel om trafikens 
biverkningar framför allt när det gäller 
barn. Vi producerar 400 kg hushålls-
avfall per person men 6 000 kg kol-
dioxid per person i Sverige. Totalt i 

världen produceras ca 1500 kg koldiox-
id per person. 
   Han ställde också frågan varför medi-
cinare inte ska engagera sig i trafikfrå-
gor. 
 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS 
MÖJLIGHETER ATT FRÄMJA 
OCH ORDINERA FYSISK AKTIVI-
TET 
Johan Tranquist, Folkhälsoinstitutet 
Dagens tema berör tre av de nationella 
målområdena för folkhälsa: en mer häl-
sofrämjande hälso- och sjukvård, sunda 
och säkra miljöer samt ökad fysisk akti-
vitet. Kampanjen ”Sätt Sverige i rörel-
se” har övergått i ”Håll Sverige i rörel-
se”.   
   Läkaresällskapets nationella rekom-
mendationer är måttlig till kraftig fysisk 
aktivitet 30min/dag, gärna mer. 
   Idag används läkemedel för att kom-
pensera brist på fysisk aktivitet. I stället 
borde fysisk aktivitet på recept vara 
central i sjukvården. 
   Yrkesföreningarna för fysisk aktivitet 
har gjort en kunskapssammanställning, 
metodskriften FYSS, Fysisk aktivitet i 
sjukdomsprevention och sjukdoms-
behandling. Den finns på nätet www.
blifysisktaktiv.nu och på apoteket. Ett 
annat verktyg är receptblanketten för 
fysisk aktivitet. Pilotprojekt Fysisk ak-
tivitet på recept (FaR) beskrivs i en rap-
port. Det motiverande samtalet är en 
nyckelfaktor. Man måste också följa 
patienten från vårdcentralen till reha-
bilitering och vidare ut i föreningslivet. 

I Östergötland fick man på så sätt 63% 
följsamhet hos patienterna. 
  
TRÄNGSELAVGIFTER 
Jonas Eliasson, Transek  
www.transek.se 
Trafik är kostnadskänslig. Små trafik-
minskningar, t.ex. 10%, ger stora kö-
minskningar. Den totala trafiken på-
verkas ganska lite (2-3%). Detta inne-
bär också stor effekt på exponering för 
nitrösa gaser i innerstaden. Däremot är 
effekten på koldioxidutsläppen liten. 
   Trängselavgifter i London gav 17% 
minskning av antalet fordon, dvs. mer 
än beräknat, samt stora köreduktioner. 
Bussarna går mycket snabbare. Där-
emot har trafiksäkerheten försämrats 
pga. kollisioner mellan motorcyklar och 
fotgängare. Näringslivet är i huvudsak 
opåverkat. 9% är positiva och 9% ne-
gativa till trängselavgifter. 2% över-
väger flytta från innerstan. 
   Varför är trängselavgifter bra?  
- Alla knappa resurser kostar. Man be-
talar med pengar i stället för tid. 
- ”Korrekt” pris ger effektivt resursut-
nyttjande. 
- Efterfrågedämpande effekt. Utan av-
gifter kommer vägar kommer alltid att 
vara överutnyttjade. 
- Pengar kan samlas in och delas ut – 
det går inte med tid. 
- Intäkterna plus tidsvinsterna är mer 
värda än kostnaderna. 
Trängselavgifter är alltså ett ”national-
ekonomiskt bra” sätt att få skattein-
täkter. 
   För att få en bra fördelningseffekt är 
det viktigt vart intäkterna går. Om in-
täkterna läggs på kollektivtrafiken 
kommer det att ha en stor positiv effekt 
för låginkomsttagarna. 
 
MILJÖMÄRKNING AV TRANS-
PORTER – IDÉ OCH TEKNIK 
Detta var dagens enda kvinna på podi-
et: Eva Eiderström från Svenska Natur-
skyddsföreningen www.snf.se  
Väl organiserade konsumenter medför 
hög dynamik. Ett sätt att stödja/orga-
nisera är miljömärkning. Märket är ett 
redskap och ett medel för en process. 
Däremot är beteendet svårt att påverka 
med märkning. 
   Miljömärkning innebär en oberoende 
tredje part, att kriterier, dvs. krav på 
”miljöprestanda”, ställs upp, licens-
avtal, varumärke, produktlicens och 
kontroll. 

(Forts. på sidan 5) 
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NÄTVERKET ”MINST EN MILJÖ-
BIL”  
Gunnar Vagerstam, Sveriges Television 
Medlemmar i nätverket är bland annat 
Stockholms läns landsting, Recip, och 
Sveriges Radio-TV. ”Ekologi utan eko-
nomi är naivt – ekonomi utan ekologi 
är oansvarigt”. En miljöbil medför att 
det bildas 39 ton koldioxid mindre per 
år. 
 

INSTITUTE FOR SUSTAINABLE 
TRANSPORTATION IST 
Russel Johnson, Ikea, Ingenjörer för 
Miljön 
Det kommer 1,3 milj. ton koldioxid 
från kundernas bilar vilket är fyra gång-
er mer än vad Ikeas transporter genere-
rar. Detta trots att två tredjedelar av va-
ruhusen nås kollektivt och att man kan 
få sina varor hemsända. Endast sju pro-
cent av kunderna kommer med kollek-
tivtrafik. 
   IST är en standard för ett radikalt tra-
fiksystem. Det handlar framför allt om 
balkbanor, dvs. ”spåren”, balkarna, går 
i luften och vagnarna hänger under. 
Man har fokus på förändringsproces-
sen, teknikupphandling, samarbete. För 
globalisering krävs standard och sys-
tematisering. 
   Balkbanor innebär att man får dubbla 
farten för halva priset. Balken är öppen 
nedåt, vilket gör att snö och regn inte 
påverkar den. Att fordonet kan luta i 
kurvorna gör att det kan gå fortare. 
Handikappanpassning är enkel. Detta 
borde kunna vara något för vår för-
svarsindustri eller bilindustri.  
 
ATT PLANERA UTIFRÅN FRAM-
GÅNG 
Karl-Henrik Robèrt, Det Naturliga Ste-
get 
Att planera utifrån framgång innebär 
planering i komplexa system. Man 
måste ha en strukturell överblick för ett 
strategiskt beslutsfattande. Goda exem-
pel behövs för beslutsfattarna, dvs. fö-
retagen, kommunerna m.fl. 
   Man vill gärna tro att vi befinner oss i 
en cylinder – vi kommer att ha lika stor 
tillgång till råvaror och energi hela ti-
den. Detta ger icke-hållbarhet: skador i 
utbyte mot framgång för industrisam-
hället. I miljöarbetet använder man sig 

av retorik: ”så liten påverkan som möj-
ligt” och av kosmetik. Beslutsfattandet 
ligger på mellanchefsnivå. 
   Men vi befinner oss i en tratt. Re-
surserna minskar med stor hastighet. 
Skogar, jordbruk, fiskevatten, för-
oreningar, klimatpåverkan, männi-
skorna – allt försämras. Ändpunkten är 
en värld av gräs och insekter, före-
gånget av barbari. 
   Vi måste se att hållbarhet är en strate-
gisk fråga. Det gäller att förutse föränd-

ringar – och därför måste frågan lyftas 
upp på toppchefsnivå.  
   Backcasting innebär att titta genom 
framrutan på fordonet, att veta vart man 
vill innan man planerar sin rutt. Som 
individer tittar vi mest mot målet men 
kastar då och då en blick i backspelen. 
När vi blir en grupp på fler än fem tittar 
vi bara i backspegeln. 
   Vill man se hela systemet genom 
framrutan använder man backcasting. 
Man gör scenarier, funderar på om man 
kan enas, om ny teknologi behövs och 
om scenariot är hållbart. Vi måste då 
bestämma oss för vilka principer som 
ska vara uppfyllda för att vi ska kalla 
det hållbart. 
   De fyra systemvillkoren utgör kriteri-
er för hållbarhet: 
1. Designen ska vara sådan att ämnen 
från berggrunden inte ökar i vår omgiv-
ning.  
2. Kemiska ämnen ska inte öka i natu-
ren. 
3. Den fysiska undanträngningen av na-
turen ska inte öka. 
4. Hushållning med resurser så att de 
räcker till alla. 
   Med hjälp av schematiskt tänkande 
kan man få en grupp kan fås att tänka 
på detta sätt. Backcasting innebär att 
man ställer sig frågor: Hur vill vi att na-
turen ska se ut? Hur ska energifram-
ställningen ordnas så att vi får sådan 
natur? Är t.ex. kärnkraften ett bra steg 
på vägen mot framtiden? 
 
UTFRÅGNING AV POLITIKER 
Dagen avslutades med en utfrågning av 
politiker från Stockholms stad. Social-
demokraterna och moderaterna hade ty-
värr ställt in. 
   Första frågan var om dagens trafik-
system är hållbart. Här svarade alla fem 
närvarande partier nej. För v och mp 

finns det med i partiprogrammet. 
   Rätt svar på frågan “Hur ser ett håll-
bart transportsystem ut?” var “det bry-
ter inte mot systemvillkoren”. Här var 
det bara mp som svarade rätt. Folk-
partiet ansåg att marknadskrafter och fri 
konkurrens är bra. Kristdemokraterna 
talade om ändrad körstil mm men var 
noga med att slå vakt om individens fri-
het. “Det är inte bilen det är fel på, det 
är bränslena.” Centerpartiet talade om 
ett lokalsamhälle som inte kräver så 

mycket transporter. Vänsterpartiet anser 
att transporterna är det största hindret 
för hållbar utveckling. Deras trafik-
politiska program inkluderar global 
rättvisa och jämställdhet. 
   Tredje frågan löd “Vad vill ni göra 
idag för att skapa ett hållbart transport-
system?” Folkpartiet tryckte på inter-
nationell prissättning, fri konkurrens 
och individens beslutsrätt. Kristdemo-
kraterna vill att vi ska byta bränsle. 
Centern anser att bland annat  tydliga 
mål, upphandling och skattesystem är 
viktigt. Vänsterpartiet anser att trans-
portvolymen måste minska, trans-
porterna ske med tåg, cykel etc, bräns-
lena bytas ut, perifera köpcentra för-
bjudas. Med utbildning av befolkningen 
ökar acceptansen för dessa föränd-
ringar. Miljöpartiet talade om skatte-
instrumentet, lagstiftning och invester-
ingar i rätt riktning som viktiga red-
skap. 
   Därefter blev partierna tillfrågade om 
inställningen till trängselavgifter, ut-
byggd kollektivtrafik, balktrafik och 
vätgasbussar. Folkpartiet sade nej till 
trängeslavgifter och ansåg att övriga 
frågor ej är politiska. Kristdemokra-
terna är positiva men håller på den lo-
kala självbestämmanderätten. Centern 
är positiv till trängselavgifter och ut-
byggd kollektivtrafik och tycker balk-
trafik och vätgasbussar är bra idéer. 
Vänsterparitet är positivt till trängsel-
avgifter som ett marknadsekonomiskt 
instrument och vill öka statsbidragen 
till kollektivtrafiken. Beträffande balk-
trafik och vätgasbussar har man inte nå-
gon partiståndpunkt. Miljöpartiet är po-
sitiva till trängselavgifter och utbyggd 
kollektivtrafik liksom principiellt till 
balktrafik och vätgasbussar, som dock 
bör prövas i sitt sammanhang. 
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KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA 
 
OMVÄRLDSBILDER speglar den nya 
världskultur som växer ur FN-systemets 
och frivilligorganisationers arbete med 
humanitära katastrofer, mänskliga rättig-
heter, konflikter, försörjning och miljö.  
   Alla OMVÄRLDSBILDER finns lag-
rade på Världskulturmuséet med kartor, 
illustrationer och klickbara referenser till 
källor, däribland ofta originaldokument: 
http://www.Omvarldsbilder.se  

EN SNABBKURS I KLIMAT-
FRÅGANS DILEMMOR - GRUND-
BULTEN FÖR HÅLLBAR UTVECK-
LING  
Klimatförändringarna är inte längre en 
vetenskaplig stridsfråga. Även om det 
finns människor och regeringar (bland 
dessa USAs administration) som för-
nekar detta, så är striden avgjord – kli-
matförändringarna är här och det går 
inte att undvika fortsatta allvarliga för-
ändringar. Vad det nu handlar om är att 

söka hitta en strategi som gör det möjligt 
att begränsa dem till en nivå "som går 
att leva med".  
   Den nivån har angetts till 2 graders 
temperaturökning i genomsnitt jämfört 
med idag. Redan denna smärtgräns kom-
mer att innebära synnerligen allvarliga 
förändringar i levnadsomständigheter - 
och mycket mera smärta i de områden 
där majoriteten av världens människor 
lever än på andra ställen, som t.ex. där 
vi lever.  
   Det verkligt allvarliga är att inte ens 
denna smärtgräns på något sätt är lätt att 
komma ned till och sedan hålla sig till. 
Redan nästa år väntas världens samlade 
kolutsläpp överskrida den utsläppskurva 
som markerar 2-gradersgränsen. Kring 
2020 väntas enbart utsläppen från syd-
länderna i världen gå över den nivå som 
kurvan då borde ligga på.  
   Fyra procent av världens befolkning, 
invånarna i USA, står för en fjärdedel av 
hela världens utsläpp av klimatföränd-
rande gaser. Omvändningen av detta är 
att varje medborgare i USA i genomsnitt 
tillåter sig att släppa ut dubbelt så myck-
et som en medborgare i Europa eller Ja-
pan, fem gånger mer än världsmedbor-
garen i genomsnitt, tio gånger mer än en 

latinamerikan och tjugo gånger mer än 
en indier.  
   Det är fullständigt omöjligt att tänka 
sig att klimatförändringarna skall be-
gränsas till 2-gradersgränsen om inte de 
största utsläpparna - i-länderna - tar sitt 
ansvar och går i spetsen. Det är därför 
klimatfrågan är den hållbara utveck-
lingens grundbult. Det går inte att hitta 
en strategi för att begränsa klimat-
förändringarna utan att ta ett globalt so-
cialt ansvar.  
Läs den fullständiga texten, plus referen-
ser och diagram: 
http://www.omvarldsbilder.
se/2004/040115.html  
 
EU: KOMMISSIONEN FÖRSVARAR 
KLIMATARBETET MOT TVEKSAM 
ENERGIANSVARIG  
EU-kommissionens ordförande Romano 
Prodi tillbakavisade i veckan skarpt de 
tveksamheter kring ett fortsatt europe-
iskt klimatåtagande som den spanska 
energikommissionären Loyola de Pala-
cio framfört. Dennas tveksamhet har ti-
digare skarpt kritiserats av miljö-
kommissionären Margot Wallström.  

(Forts. på sidan 7) 
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FMF 
 
Foreningen for 
Miljø og Folke-
sundhed er den 
danske søster-
organisation til 
Läkare för 
Miljön, LfM, 
som vi har 
indgået en aftale 
med om 
Nyhetsblad. Det 
betyder, at vore 

medlemmer i fremtiden vil modtage 
LfM’s Nyhetsblad, som vi sætter meget 
pris på. FMF har også mulighed for at 
skrive indlæg i Nyhetsbladet. Vi er 
glade for denne aftale og føler, at vore 
to organisationer er rykket hinanden lidt 
nærmere (efter at jeres tildigere for-
mand Jehns Christian har valgt at bo-
sætte sig i København og vi har haft 
flere gode kontakter med ham). 
   Vores forening blev først grundlagt i 
2001. Vore vedtægter indebærer blandt 
andet at fremme befolkningens sundhed 
gennem beskyttelse af og hensyn til 
miljøet, og at fremme sundheds-

dimensionen i miljøpolitikken. 
Bæredygtighed og forsigtigheds-
princippet er centrale begreber i fore-
ningens arbejde, og fokus er i første 
omgang på trafik, drikkevand og 
fødevarer.  
   FMF’s vigtigste opgave er at oplyse 
om sammenhængen mellem miljø-
faktorer og sundhed udfra en sund-
hedsfaglig tilgang og at støtte måling 
og beskrivelse af miljø effekter på 
vores sundhed. De danske 
sundhedsmyndigheder nedprioriterer 
skadelige miljøfaktorer i forhold til 
faktorer som tobak, alkohol og 
ernæring. 
   I de første år har vi valgt at oplyse om 
FMF og finde interesserede medlemmer 
blandt læger og andre faggrupper med 
tilknytning til miljø og sundhed. Vi har 
deltaget i flere oplysnings- og debat-
møder organiseret af andre NGO’er og 
myndigheder, herunder medicin i 
miljøet, trafik og miljø, regeringens nye 
strategi for miljø og sundhed m.fl. Flere 
af FMF’s medlemmer er med i inter-
nationale samarbejdsprojekter om miljø 
og sundhed. 
   Det har vist sig, at det er vanskeligt at 

få lægerne til at melde sig ind i FMF. 
Mange har ikke gjort sig konkrete 
tanker om sammenhængen mellem 
miljø og sundhed. Desuden har re-
geringsskiftet i 2001 betydet, at de 
grønne græsrodsbevæglser ikke mere 
kan få offentlig støtte til deres akti-
viteter, og mange projekter og akti-
viteter er blevet nedlagt. Regeringens 
seneste strategi for miljø og sundhed 
drejer sig om korrekte hensigtser-
klæringer og flotte planer uden reel 
handling og økonomi bag. 
   Hvis vi sammenligner situationen i 
Danmark med hvad der lige nu sker i 
andre europæiske lande, er det nemt at 
se, at Danmark er langt bagefter i ud-
viklingen og der ligger en vigtig opgave 
for FMF at hjælpe til med forstærket 
oplysning til den danske befolkning. 
Befolkningen er nok mere bekymret for 
skadelige påvirkninger fra miljøet end 
myndighederne er klar over. 
   Det bliver nok at tage fat for FMF. Se 
i øvrigt vores hjemmeside på 
www.miljoefolkesundhed.dk 

Martin Silberschmidt 
formand for FMF 
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   Prodis uttalande markerar att EU står 
fast vid sina åtaganden under Kyoto-
protokollet, vars genomförande fort-
farande hänger i luften, först och främst 
genom att USA dragit sig ur, och nu ge-
nom att även Ryssland tvekar.  
   Samtidigt noterar brittiska Friends of 
the Earth att de brittiska utsläppen av 
klimatförändrande gaser ökade med 3 
procent under förra året. "Dessa för-
skräckande siffror visar behovet av 
kraftigare åtgärder. Regeringens politik 
räcker uppenbarligen inte. Utsläppen 
går upp, när de i själva verket skulle 
gått ned."  
http://www.omvarldsbilder.
se/2004/040202.html 
 
PENTAGON: BESTÄLLAREN TAR 
AVSTÅND FRÅN KLIMAT-
RAPPORTEN  
 Andrew Marshall, den grå eminens i 
försvarshögkvarteret Pentagon som be-
ställt den klimatrapport som behand-
lades utförligt i förra Omvärldsbilden, 
tar nu avstånd från rapporten och säger 
att den "inte motsvarar förväntning-
arna".  
   Hur detta skall tolkas är oklart. Rap-
porten är, som Omvärldsbilder kom-
menterade, usel. Men till och med en 
usel rapport är tydligen för mycket för 
den amerikanska administrationen. 
Kanske har påtryckningar på försvars-
högkvarteret utgått från presidentadmi-
nistrationen, sedan rapporten trots sin 
dåliga kvalitet uppmärksammats i inter-
nationell press.  
   Marshall låter nu meddela att rap-
porten "inte kommer att läggas fram för 
försvarminister Donald Rumsfeld". De 
två författarna till rapporten fick 
100.000 dollar för att sammanställa de 
glest skrivna 22 sidorna, som refererar 
kända vetenskapliga rön utan att sam-
tidigt peka på hur de värsta utfallen fak-
tiskt kan undvikas genom inter-
nationellt klimatsamarbete.  
http://www.omvarldsbilder.
se/2004/040202.html 
 
USA: TILLBAKS MOT 1800-
TALET - KOLANVÄNDNINGEN 
ÖKAR STARKT  
I det tysta är USA på väg in i en ny era 
av starkt ökad kolanvändning. Den 
ofattbara summan 72 miljarder dollar 
satsas på minst 94 nya planerade kol-
drivna elkraftanläggningar i 36 stater, 

vilka skall generera 62 gigawatt elkraft.  
   Varje kolkraftanläggning släpper ut 
lika mycket kväveoxider som en halv 
miljon bilar. Kväveoxid är den huvud-
sakliga beståndsdelen i den smog som 
skadar luftvägarna. En enkel uträkning 
ger vid handen att de planerade nya 
kolkraftverken kommer att ge lika 
mycket ökade utsläpp av kväveoxider 
som 47 miljoner nya bilar. Ur klimat-
synpunkt är kol dessutom det sämsta 
fossilbränslet (värre än i tur och ord-
ning olja och naturgas).  
   Den främsta anledningen till det stora 
antalet projekterade kolkraftverken är 
den brist på naturgas som uppstått i 
USA.  
   Satsningen har gått förbi många an-
nars vaksamma miljöaktivister. Så här 
säger en representant för natur-
skyddsorganisationen Sierra Club: "Jag 
var verkligen inte medveten om att det 
handlade om 62 gigawatt. Det är en för-
skräcklig massa mer kol som kommer 
att eldas upp. ... Jag tror de flesta am-
erikaner skulle bli förskräckta att få 
höra att kraftverksbranschen håller på 
att släpa oss tillbaka från 2000-talet till 
1800-talet."  
http://www.omvarldsbilder.
se/2004/040202.html 
 
FORTUNE: VARNAR FÖR ATT 
GOLFSTRÖMMEN KAN UPP-
HÖRA  
Hoppet om att världens ledare faktiskt 
skall vakna får näring av en larmartikel 
i finanstidskriften Fortune (040209) 
med rubriken "Klimatkollaps: Allt fler 
tecken på skrämmande förändringar". 
Det handlar om en av konsekvenserna 
av den ökande isavsmältningen, näm-
ligen att Golfströmmen - som hittills 
givit Skandinavien och östra Nord-
amerika ett "onaturligt" milt klimat - 
kan upphöra.  
   Mekanismen är känd och utforskad; 
det nya är att insikten fått genomslag i 
finanskretsar. Fortune noterar korrekt 
att sötvattnet från smältande isar i 
Nordatlanten och på Grönland gör att 
salthalten minskar i de nordliga vattnen 
och därmed minskar dess täthet. Det 
kan förhindra att vattnet i Nordatlanten 
sjunker nedåt som hittills. Därmed stan-
nar den motor som driver Golf-
strömmen.  
   En stor del av Europa och USA kan i 
så fall komma att bli betydligt kallare  

 

WOMEN IN EUROPE 
FOR A COMMON FUTU-
RE (WECF) 

 
Nätverket WECF be-
står av 53 med-
lemsorganisationer i 
29 länder, från Tad-
jukistan till Irland. 
Nätverket arbetar ge-
nom fem arbets-

grupper: Hälsa och miljö, jordbruk och 
landsbygdsutveckling, energi, kärn-
energi och genus, vatten och eko-
sanitet samt ”gender mainstreaming” i 
uthållig utveckling. Man har projekt i 
många av de forna öststaterna, fr.a. 
kring rent dricksvatten. Dessutom är 
man aktiv i en mängd olika grupper och 
på internationella möten. Mycket arbete 
bedrivs som lobbying inom EU, och 
man har regelbundna kontakter med 
Margot Wallström. 
   Under mottot 
”Working To-
wards A Toxic 
Free Future” hade 
man i juni 2003 
en konferens i So-
esterberg, Neder-
länderna. Man an-
tog här en förklar-
ing som finns som 
trycksak. Man 
deltog också i 
miljöminister-
konferensen i 
Kiev.  
   Följande text är hämtad från deras 
hemsida www.wecf.org: 
 
Every person in the world has a 
body burden of more than 300 man-
made chemicals 
The body burden is so high it can dam-
age the developing foetus in the womb. 
Recent studies for example by the 
medical universities of Amsterdam, 
Groningen and Leiden show that each 
year 10,000 – 20,000 children are born 
in the Netherlands (5-10 % of total 
number of births p/a) with such high 
levels of toxic chemicals (from expo-
sure during prenatal development), that 
they exceed WHO acceptable standards 
of safety, and are at great risk of suffer-
ing adverse mental and/or physical 
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health effects. 
Margot Wallström thanks WECF for 
sending her the copies of WECF's let-
ters sent to Chirac, Schroeder and Blair, 
in which WECF says to be 'suprised' 
and concerned' about their stance 
against the badly needed new chemicals 
legislation.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NORDISKT SAMARBETE 
I och med detta nummer av Nyhetsbla-
det har vi inlett ett samarbete med vår 
danska systerförening, Foreningen for 
Miljø og Folkesundhed. Vi hoppas få 
åtminstone en artikel på danska i varje 
nummer. 

 
FÖLJ MED TILL  
BHOPAL 
Den 3 december är det 20 år sedan den 
stora gasolyckan i Bhopal, Indien ägde 
rum – då 500 000 människor utsattes för 
giftiga gaser och 8 000 dog. Idag är det 
mellan 100 000 och 200 000 som lever 
med bestående men.  
   Årsdagen kommer att högtidlighållas 
med seminarier, demonstrationer, möten 
och kulturella aktiviteter. Miljöaktivis-
ter från olika delar av världen kommer 
dit.  
   Är du intresserad av annorlunda resa 
med möjlighet både till stöd för miljörö-
relsen och turistande i det mest annor-
lunda land man kan tänka sig? Hör av 
dig till Ingrid Eckerman  
eckerman@algonet.se, 08-600 15 56, 
för närmare information. 

 

OM VÄRLDEN VORE EN 
BY 
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 afrikaner. 
   52 var kvinnor och 48 var män. 70 var 
ickekristna och 30 kristna. 89 var hete-
rosexuella och 11 homosexuella. 
   6 personer skulle inneha och nyttja 
59% av alla gemensamma tillgångar, 
och de 6 personerna kom från USA.  
   80 hade otillräckliga boendeförhållan-
den, 70 var analfabeter, 50 var under-
närda, 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. 

 
KRIG OCH MILJÖ 
”Krigets miljöeffekter. Exemplen Agent 
Orange och Utarmat Uran” är ämnet för 
en internationell konferens i Stockholm 
23-24 april, 2004. Temat för de två da-
garna är: 
   1) Hälsoeffekter på soldater och civila 
av ammunition och bomber med utar-
mat uran och annat radioaktivt material. 
Exemplen Irak, Afghanistan och Balkan 
   2) Långsiktiga hälsoeffekter på solda-
ter och civila av kemisk krigföring i  
Vietnam 
   3) Det politiska spelet kring dessa frå-
gor inklusive mörkläggning av forsk-
ning och forskningsrapporter  
(Anmälan till Eva Åberg på Föreningen 
för Utvecklingsfrågor (FUF)  
tel (08)643 42 75 eller som email till  
fuf@fuf.se).  
http://hem.passagen.se/janbella/ 
 
 
 
 

NOBELPRIS OCH  
MILJÖ 
Lack of scientific fundamentals causes 
people to make foolish decisions about 
issues such as the toxicity of chemicals, 
the efficacy of medicines, the changes 
in the global climate. Our single great-
est defence against scientific ignorance 
is education, and early in the life of 
every scientist, the child's first interest 
was sparked by a teacher. 

Peter Agre  
nobelpristagare i kemi 2003 

www.nobelprize.org  
 
BARNS HÄLSA OCH 
MILJÖ 
Den 3e internationella konferensen om 
barns hälsa och miljö, anordnad av nät-
verket International Network On Child-
ren's Health, Environment and Safety 
(INCHES), äger rum i London i slutet 
av mars. Den tar vid där konferensen i 
Washington i september 2001 avbröts. 
www.pinche.hvdgm.nl/
pinche_conferences.html 
 
 
 
 
 

ANONYMA MEDLEMS-
AVGIFTER! 
Tyvärr framgår det inte alltid vem 
som sänt in sin medlemsavgift. Allra 
mest anonym är den som skickar in 
via vanlig postinbetalning – där finns 
inget sätt att spåra den som betalat in 
avgiften. Personkonto utan namn är 
inte mycket bättre, eftersom PUL 
hindrar postgirot från att tala om vem 
som gjort inbetalningen! När man be-
talar via Internet är det viktigt att man 
anger namn och vad inbetalningen av-
ser. 

Ylva Skånér, kassör 
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FÖRENINGSPOST 
Läkare för Miljön 
c/o Lagandan, ek. för 
Ryssviksvägen 2B, 131 36 Nacka B ������
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