
Med dagens energiförbrukning
krävs fyra nya Saudiarabien till
år 2030 – även utan ökad efter-
frågan på olja. Det framgår av
en ny rapport från det Interna-
tionella energiorganet, IEA, de
oljeimporterande ländernas
intresseorgan. 

– Den billiga energins tidsålder är
definitivt över, sade IEA:s chefse-
konom Fatih Birol när han på tis-
dagen presenterade rapporten
”World Energy Outlook 2008” på
en presskonferens för regeringen i
Rosenbad. 

ENLIGT IEA:S beräkningar kommer
världens energibehov att öka med
45 procent till år 2030, vilket blir
en stor utmaning eftersom pro-
duktionen av olja kommer att min-
ska snabbare än beräknat. Samti-
digt betonar IEA i sin rapport att

den allra största utmaningen ligger
i klimathotet, som ännu inte har
genererat någon konkret policy-
förändring bland världens länder. 

– Fortsätter vi med ”business as
usual” har vi med all säkerhet att se
fram emot ett klimat som är upp
till sex grader varmare. 

Fatih Birol sade att det kan bli
svårt att begränsa den globala
temperaturökningen till två gra-
der  med tanke på Kinas och Indi-
ens drastiska utsläppsökningar.
Han menade att målet inte kan
åstadkommas ens om OECD-län-
derna skulle minska sina utsläpp
till noll. 

Enligt IEA:s rekommendatio-
ner består de relevanta åtgärderna
i att mer än fördubbla energieffek-
tiviteten, kraftigt öka den förnyel-
sebara energin, bygga ut kärnkraf-
ten samt utveckla teknologi för
bättre hantering av kol. 

Den avgörande frågan just nu
handlar enligt Fatih Birol om vem
som ska göra vad i fråga om
utsläppsminskningar. 

– Vi behöver ett globalt ram-
verk som förhoppningsvis kan
åstadkommas under klimatmötet i
Köpenhamn – missar vi det tåget
kommer svårigheterna för att ta
tag i klimatförändringarna att växa
exponentiellt. 

– Den rådande finanskrisen får
inte bli en ursäkt för att skjuta kli-
mathotet åt sidan, menar Fatih
Birol. 

PRESSKONFERENSEN FÖLJDES av ett
seminarium om den globala ener-
gisektorns utmaningar där bland
andra statsminister Fredrik Rein-
feldt och miljöminister Andreas
Carlgren deltog. 
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”Billiga energins 
tidsålder är över”

Näringslivet väljer bort Las
KOMPETENS, INTE ANSTÄLLNINGSTID, ska avgöra vem som får gå vid
uppsägningar. Det skriver Svenskt Näringsliv i det förslag till nytt
huvudavtal som nyligen lämnats över till LO och PTK, rapporterar
LO-tidningen. 

Men arbetsgivarnas idéer om förändrade uppsägningsregler är
inte förhandlingsbara för den fackliga sidan.

– De vill kunna byta ut anställda som är gamla och skadade,
menar LO:s avtalssekreterare Per Bard och säger att hans bedöm-
ning är att inga fackliga företrädare är beredda ta något steg i den
riktningen. 

LO vill i stället stärka anställningsskyddet och strama upp
reglerna för visstidsanställningar. Tillsammans med PTK presente-
rar de under veckan ett motförslag om anställningsreglerna samt
kring rehabilitering och omställningsstöd. Förhandlingarna inför
ett nytt huvudavtal inleddes i slutet av sommaren. Syftet är att det
ska ersätta Saltsjöbadsavtalet från 1938.

Svenskar mer klimatmedvetna 
ENLIGT NATURVÅRDSVERKETS årliga rapport har
svenskar blivit allt mer klimatmedvetna och
handlar efter det. Av de 1 000 tillfrågade
personerna hade alla hört talas om klimat-
förändringar och 96 procent tror att Sverige
redan har drabbats eller kommer att drabbas
av klimatförändringar. 

Åtta av tio svenskar tror att de själva kan
bidra till att minska utsläppen av växthusgaser
och hela 76 procent kan tänka sig att ta tåget
framför flyget – att jämföra med 71 procent 
i förra årets undersökning. Minst populärt 
är att sluta äta kött, något som endast 40 
procent av svenskarna kan tänka sig att göra. 

Välbesökt Socialistiskt forum
UNDER LÖRDAGEN hölls Socialistiskt forum på ABF-huset i Stock-
holm. 77 programpunkter och 2 500 besökare gjorde samman-
komsten till ett av de största vänsterarrangemangen i Sverige.
Arrangören Moa Elf Karlén säger att finanskrisen uppmärksam-
mades i flera programpunkter.

– Jag tror att det kom så många för att folk vill veta vad som
händer. De vill ha information som de inte tycker att de får från
media.

Arbetaren arrangerade fyra välbesökta seminarier. Kristina 
Lindquist, som nyligen besökt Litauen där ett abortförbud hotar,
talade om abortmotståndets styrka i EU. Andreas Malm och Shora
Esmailian talade om islamofobi och fascismens frammarsch i Euro-
pa. Rikard Warlenius lyfte frågan om vad facket bör göra för de
papperslösa och Rebecka Bohlin ledde ett samtal om klimatet och
rättvisa. 

EVELINA FREDRIKSSON
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– För att uppmärksamma 
frågan om asylsökandes rätt till
vård. I Sverige har vi ett regel-
verk som diskriminerar dessa
grupper, Sverige är bland de
mest restriktiva länderna i
Europa. Det är en situation
som vi vill ändra på. Genom
festivalen uppmärksammas
detta på ett nytt sätt och vi når
nya människor med det här
budskapet. Samtidigt som vi
visar att det finns ett väldigt
brett stöd för papperslösas rätt
till vård.

Vilka reaktioner har ni fått?
– Vi är positivt överraskande,
många har hört av sig och velat

hjälpa till. Artister vi har kon-
taktat har varit positiva, det är
många som inte kunnat på
grund av andra inbokade kon-
serter men de har stöttat frå-
gan. Därför startade vi även
artistuppropet, där artister skri-
ver på för papperslösas rätt till
vård. Över hundra artister har
hittills skrivit på. 

– Peace and love-festivalen
har gått in och sponsrat oss,
lottat ut biljetter och sponsrat
tryck.

Vilken artist kommer att dra
mest folk?
– Robyn. 

EVELINA FREDRIKSSON

Robert Höglund, projektledare för Rätt till vård-
festivalen som anordnas på flera orter i Sverige.
Den 25 november på Sticky Fingers i Göteborg och
den 27 november på Debaser Medis i Stockholm. 

Varför behövs festivalen?

Tre frågor till…

76 procent kan tänka
sig att ta tåget.

Enligt planerna ska riksdagen
denna vecka ta ställning till
EU:s Lissabonfördrag, men om
en sjättedel av ledamöterna
vill kan beslutet få vänta till
nästa år. 

– Vi vill vinna tid för att kräva
garantier för kollektivavtalsmodel-
len och strejkrätten innan Sverige
antar fördraget, säger Josefin
Brink som är riksdagsledamot för
vänsterpartiet. 

Inför torsdagens omröstning
har partiet lämnat in en så kallad
vilandeförklaring och om 58 av
riksdagens ledamöter röstar för en
sådan kan beslutet om fördraget
skjutas upp i minst tolv månader.
Tillsammans med miljöpartiet får
de ihop 41 röster. Även socialde-
mokratiska ledamöter som Leif
Pagrotsky och Morgan Johansson
har varit öppet kritiska till att par-
tiets riksdagsgrupp beslutat att
rösta ja till fördraget. Dessutom
har flera av alliansens ledamöter
sagt att de stöder en vilandeförkla-
ring. 

Bland dessa ledamöter finns
Anne-Marie Pålsson från modera-
terna och Annelie Enochson från
kristdemokraterna. Deras huvud-
argument är att riksdagen inte bör
ge upp befogenheter till EU alltför
lättvindigt.  

PÅ TISDAGEN hölls en manifestation
utanför riksdagen och tanken från
det arrangerande LO-distriktet i
Stockholm var från början att rikta
protester mot att Lissabonfördra-
get antas innan Lavalutredningen
är slutförd. Arbetaren har tidigare

(nr 44/2008) berättat om hur rati-
ficeringen av fördraget splittrar
LO och det slutgiltiga temat för
den aktuella manifestationen blev
det mer allmänna ”Stoppa angrep-
pen på löntagarna”.

– Självklart är det viktigt för
oss att protestera innan riksdags-
beslutet fattas och att visa att vi är
förbannade, säger Elisabeth
Brandt Ygeman som är förste
ombudsman på LO-distriktet.

– Men det fanns ingen möjlig-
het att samla en enad front inom
LO för att protestera specifikt mot
hanteringen av Lissabonfördraget,
fortsätter hon. 

Manifestationen på Mynttor-
get samlade ett tusental personer
som bland annat lyssnade på tal av
LO:s ordförande Wanja Lundby-
Wedin, som där kritiserade rege-
ringens politik och undrade var-
för inte Fredrik Reinfeldt går

med på att möta fackliga företrä-
dare. 

– Han vill inte höra vår oro för
att fackliga fri- och rättigheter
hotas efter Lavaldomen eller för
att våra kollektivavtal inte längre
kommer att gälla i Sverige. 

– Vi har en regering som säger
att den älskar den svenska model-
len – men visa då det genom att
ställa krav på europeisk nivå, upp-
manade hon. 

Lundby-Wedin nämnde inte
den förestående omröstningen i
riksdagen, men stundtals stördes
hennes tal av slagord som ”dumpa
Lissabon, inte löner!”

KRISTINA LINDQUIST 
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Lissabonbeslut kan dröja

För mer läsning se Arbetarens klimat-
blogg på arbetaren.se/klimatblogg.

Runt tusen personer protesterade på Mynttorget i Stockholm.
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