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Klimataktivister fick villkorligt

Malmös utsläpp av
koldioxid fördubblas
Utsläppen av koldioxid i
Malmö kommer med det
ombyggda Öresundsverket att
fördubblas. Energiföretaget
Eon menar i stället att de totala utsläppen minskar, vilket
betvivlas både av politiker och
experter som Arbetaren varit
kontakt med.

REINO ABRAHAMSSON är ansvarig för
klimatfrågor på Naturvårdsverket
och han konstaterar att frågan är
relativt komplicerad, men att man
deﬁnitivt inte som Eon kan säga
att utsläppen kommer att minska
med en miljon ton.
– Det man kan säga är att
utsläppen i Sverige kommer att
öka, men att de i stället ska minska
någon annanstans i Europa eftersom det ﬁnns ett handelssystem
med en gemensam ”bubbla” för
utsläppsrätter.
– På kort sikt kommer det
egentligen inte att bli någon förändring alls för de totala utsläppen
inom EU.
Men en ökad energiproduktion
leder ofta till sjunkande elpriser,
vilket enligt Reino Abrahamsson
kan leda till att människor ökar sin
elkonsumtion.
– På lång sikt kan det betyda att
behovet och efterfrågan på elkraft
ökar, vilket gör att det i framtiden

kan bli svårare att sänka EU:s
gemensamma utsläppstak.
Öresundsverken
beviljades av Malmö stad hösten
2004 och kommunstyrelsens ordförande var då liksom nu socialdemokraten Ilmar Reepalu.
Sedan 1995 sitter han också i
Eon:s styrelse och deltog därför
inte i själva beslutet.
– Enligt de formella reglerna
räcker detta för att undvika en
jävssituation, säger Mats Sjölin
som är professor vid Växjö Universitet och forskar kring politikerrollen och offentlig korruption.
– Men man kan fråga sig hur
lämpligt det är att en politiker sitter
i styrelsen för ett företag som kommunen beslutar om, fortsätter han.
Arbetaren har utan resultat sökt
Ilmar Reepalu för en kommentar.

OMBYGGNADEN AV

HANS FALK

Industriavtal sägs inte upp
FACKFÖRBUNDET PAPPERS ordförande Jan-Henrik Sandberg, även ordförande för samorganisationen Facket inom industrin, tycker inte
att möjligheten att säga upp Industriavtalet inför det tredje avtalsåret ska utnyttjas, rapporterar Dagens Nyheter.
Mot bakgrund av den försvagade konjunkturen och ﬂera rapporter menar Sandberg att ekonomin i dag är sämre än när avtalet slöts
förra året. Industrifacken måste bestämma sig i slutet av denna
månad. Fackförbundet Kommunal har ytterligare en månad på sig.

200 LO-medlemmar till ESF
UNDER EUROPEAN SOCIAL FORUM kommer 200 fackliga medlemmar
från bland annat Kommunal, Handels, Transport och Byggnads
att delta. De har förberett sig genom att gå ABF:s studiecirkel Ett
rättvist Europa, där de utifrån ett fackligt perspektiv har diskuterat
problem och möjligheter i dagen Europa.
– Det får aldrig bli så att fackliga organisationer i olika länder
spelas ut mot varandra. European Social Forum är ett utmärkt sätt
att bygga ett fackligt och socialt nätverk i Europa, säger ABF:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i ett uttalande.
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Fakta

Malmös klimatmål

I Malmö stads klimatmål anger
att de genomsnittliga koldioxidutsläppen för åren 2008–2012 ska vara
25 procent lägre än 1990, då utsläppen låg på ca 1,5 miljoner ton. I dag
ligger utsläppen för Malmö stad på
drygt 1,3 miljoner ton per år.

Nya vägsatsningar
skrev förra veckan på DN Debatt att
Sveriges infrastruktur de kommande två åren kommer att ”förstärkas med 10 miljarder kronor”. I artikeln beskrevs fem vägprojekt
som det ska satsas på under 2009 och 2010. På järnvägssidan
lovades att ”trädsäkringen” ska ses över, eftersom stormarna
Gudrun och Per störde godstraﬁken. Även handikappsanpassningen
ska bli bättre på landets järnvägsstationer.
Av artikeln framgår inte hur mycket som ska satsas på vägar
respektive järnvägar.

DE BORGERLIGA PARTILEDARNA

I Med Öresundsverkens tillskott
av utsläpp på 1,3 miljoner ton koldioxid per år blir utsläppsnivåerna för
Malmö 2,6 miljoner ton – 73 procent
högre än 1990.
Källa: www.malmo.se
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– Det är bara en from förhoppning
att deras gaskraft kommer att
ersätta den ännu smutsigare kolkraften, säger My Gillberg som är
miljöpartist i Malmö.
– Det finns ingenting som
säger att de inte kommer att köra
de här europeiska kolkraftverken
deras livslängd ut.
Öresundsverket är ett ombyggt
kraftvärmeverk som beräknas tas i
kommersiell drift under våren
2009. Anläggningen kommer att
drivas med det fossila bränslet
naturgas och enligt energiföretaget Eons egna beräkningar kommer verkets årliga utsläpp av koldioxid att ligga på 1,3 miljoner
ton, vilket innebär en fördubbling
av Malmös utsläppsnivåer (Se faktaruta). Företaget Eon, som investerar tre miljarder kronor i
ombyggnaden, hävdar att de totala
utsläppen av koldioxid i stället
kommer att minska genom verksamheten.
– Eftersom det är mycket
dyrare att producera kolkraft och
vi beﬁnner oss på en gemensam
nordisk elmarknad, beräknar vi att
de totala utsläppen kommer att

minska med ungefär en miljon ton
per år, säger Johan Aspegren,
presschef på Eon.
Naturgas ger ungefär hälften
så stora utsläpp som kolkraft och
resonemanget är att energi från
Öresundsverken genom marknadskrafter kommer att ersätta
en del av den energi som de
nordeuropeiska länderna i dag får
genom kolkraft. Motståndarna
menar att man genom gasverket
låser fast sig i ett beroende av fossila bränslen.

och 2 500 kronor i böter var för försök till
sabotage. Det blev domen för sex aktivister från aktionsgruppen
Klimax som i februari genomförde en aktion mot Skurups ﬂygplats.
Aktivisterna var iklädda isbjörndräkter och syftet var att protestera
mot inrikesﬂyget, som ses som den snabbast växande källan till
koldioxidutsläpp.
Själva brottet bestod, enligt Ystads tingsrätt, i att aktivisterna
skulle ha försökt klippa upp ett staket för att ta sig in på ﬂygplatsen.
Något som Oskar Schön, en av de dömda, bestämt förnekar:
– Vi hade inga verktyg med oss, bara isbjörnsdräkter och
repstegar när vi försökte klättra över stängslet.
Om de ska överklaga domen är ännu inte bestämt.
– Det vet vi inte just nu. Men vad vi vet är att vi kommer att
fortsätta protestera mot inrikesﬂyget, säger Oskar Schön.
En av de sju aktivisterna friades av tingsrätten.

TVÅ ÅRS VILLKORLIG DOM

Tre frågor till…
Sven-Erik Österberg, en av ordförandena för
socialdemokraternas jobbrådslag som nyligen
lade fram rapporten ”En starkare arbetslinje”,
där förslag för a-kassan presenteras.

Hur skiljer sig ert förslag
från regeringens?
– Dels ska vi ha en lägre avgift
som inte är differentierad.
Dessutom ska a-kassan bli
sådan att de allra ﬂesta får
80 procents ersättning.
A-kassan ska enligt ert
förslag vara tidsbegränsad
och gälla inom ”rimlig tid”
och vidare heter det att den
arbetslöse ”efter en tid ska
börja söka jobb på andra
orter och inom andra branscher”. Vilka tidsrymder
handlar det om?

Byggs Öresundsverken om enligt planerna kan Malmös koldioxidutsläpp fördubblas.

– Det har vi inte preciserat.
Vi har öppnat för en diskussion
om vad som ska prioriteras. Blir
a-kassan tidsbegränsad ska den
arbetslöse i så fall övergå till

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ingen ska lämnas utan försörjning.
Ni vill få till stånd en effektivare kontroll, vilket ”kan innebära att fler än idag blir
avstängda – på grund av att de
inte söker tillräckligt eller säger
nej till anvisat jobb eller
insats.” Varför det?

– En hög ersättning förutsätter en stark kontroll, det gäller samma sak för till exempel
sjukersättningen. Missbruk är
ju det bästa sättet att erodera
ett tryggt och stabilt system.
Därför måste vi ställa krav på
den enskilde.
HANS FALK

