
Ingen förhandling om Förbifart
Stockholm pågår i de rödgröna
arbetsgrupperna och samtliga
företrädare som Arbetaren
Zenit har varit i kontakt med
är förtegna om diskussionerna.

Birger Schlaug, före detta
språkrör, befarar att MP kom-
mer att gå med på en kompro-
miss där Förbifarten ingår.

När Socialdemokraternas kongress
avslutades i söndags stod det klart
att Sveriges största motorvägssats-
ning någonsin inte hade debatte-
rats. Detta trots att klimatpolitik var
ett av kongressens teman som hade
beretts i en av de rådslagsgrupper
som Mona Sahlin tillsatte efter sitt
tillträde som partiledare. Helt i sin
ordning, enligt Lars Johansson, S,
som sitter i den rödgröna Arbets-
gruppen för miljö och klimat.

– Förbifart Stockholm betrak-
tar vi som en storstadsfråga, inte
en klimatfråga.

HÄR ÖPPNAR SIG ett gap mellan Soci-
aldemokraterna och de två mindre
samarbetspartierna. I abstrakta
siffror och visioner är partierna
snarlika. 
Socialdemokraternas kongress
antog ett mål om 40 procents
utsläppsminskningar till 2020
(jämfört med 1990) och 90 pro-
cent till 2050, vilket ska bli möjligt
bland annat genom bränslesnålare
bilar och investeringar i grön tek-
nologi. Men det kan bli svårt att
göra verklighet av målen om För-
bifarten byggs, eftersom den
beräknas kunna öka Stockholms-
regionens utsläpp med 80 procent
till 2030. 

Regeringens och socialdemo-
kraternas miljöargument för För-
bifarten bygger på antaganden om
att de bensindrivna bilarna snabbt
kommer att försvinna från gatorna
långt snabbare än vad både trafik-

forskare, klimatforskare, Miljöpar-
tiet och Vänsterpartiet tror.

DE RÖDGRÖNA arbetsgrupperna har
arbetat i nio månader och endast
tre återstår innan de ska presente-
ra en gemensam regeringsplatt-
form. Jens Holm sitter i Arbets-
gruppen för miljö och klimat för
Vänsterpartiet och bekräftar för
Arbetaren att Förbifarten inte har
lyfts in i de rödgrönas klimatar-
betsgrupp, helt enkelt för att frå-
gan är så svår.

– Men om det är någon arbets-
grupp som äger frågan så är det vi,
säger han.

I dagsläget tycks dock ingen av
de rödgröna arbetsgrupperna äga
frågan. Inte heller Gruppen för

storstadens utmaningar förhandlar
om Förbifarten.

– Det har diskuterats var frågan
ska diskuteras och det är inte klart
ännu, säger en av Vänsterpartiets
ledamöter där, Anneli Philipson,
till Arbetaren.

SAMTLIGA FÖRETRÄDARE för de röd-
gröna partierna som Arbetaren har
varit i kontakt med är förtegna om
Förbifarten och menar att det
skulle skada förhandlingarna att
uttala sig i media.

– Men diskussioner pågår, för-
säkrar Miljöpartiets Yvonne
Ruwaida, som sitter i storstads-
gruppen.

Jens Holm ”skulle personligen
ha väldigt svårt” att acceptera ett

regeringssamarbete som inbegriper
en fortsatt satsning på förbifarten.
Men Maria Wetterstrand, språkrör
för MP, som så sent som förra veck-
an kallade Förbifarten ”helt onö-
dig”, låter mer pragmatisk.

– Det behövs en överenskom-
melse av något slag som rör sats-
ningar på Stockholmstrafiken för
att vi ska kunna övertyga Stock-
holms väljare att rösta på de röd-
gröna, säger hon till Arbetaren.

Betyder det att Miljöpartiet kan
komma att vika sig för Social-
demokraterna? Birger Schlaug,
språkrör för MP 1992–2000, är
rädd för det.

– Förmodligen lär man hitta en
slags allmän kompromiss som jag
kommer att ogilla starkt, säger han.

En ”Förbifarten light”?
– Man kommer att ge sken av

att lightversionen kommer att bli
något helt annat, vilket det natur-
ligtvis inte kommer att bli. Och
sedan kommer man att säga att
man satsar mycket mer på kollek-
tivtrafik.
Det låter inte som att du har 
särskilt stor tillit till Miljöpartiet?

– Nej, det har gått så långt 
i dag att varken Vänsterpartiet
eller Miljöpartiet är fristående
partier. Man har fått ett block
om foten, om man uttrycker sig
så, och man tycker att det gäller
att hålla ihop, säger Birger
Schlaug.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

christopher.holmback.arbetaren.se

Med tre månader kvar innan en rödgrön regeringsplattform gäller diskussionen fortfarande bara i vilket forum FörbifartStockholm bör diskuteras.
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De rödgröna tiger 
om Förbifart Stockholm

EU:s stats- och regeringschefer
lyckades förra fredagen få ihop
en överenskommelse om kli-
matfinansiering att ta med sig
till Köpenhamnstoppmötet.
Men kritiker menar att överens-
kommelsen saknar substans.

Efter att EU:s finansministrar miss-
lyckats med att sy ihop en överens-
kommelse om klimatfinansiering
för två veckor sedan stod hoppet till
Europeiska rådets toppmöte i tors-

dags och fredags förra veckan. EU:s
ordförande Fredrik Reinfeldt och
EU-kommissionens ordförande
Manuel Barosso höll en presskonfe-
rens efter mötet där de förklarade
att frågan om klimatfinanisering nu
var löst och att EU:s förhandlings-
mandat inför Köpenhamnstopp-
mötet därmed var komplett.

MEN SOM AFTONBLADETS ledarskri-
bent och EU-veteranen Mats
Engström skriver på sin hemsida:

”Läs slutsatserna, tro inte på press-
konferenserna”. Av de skriftliga
rådslutsatserna framgår nämligen
att det svenska ordförandeskapet
fick backa på viktiga punkter. 

EU enades visserligen om de
långsiktiga behoven – att en global
omställning kräver överföringar
till Syd på omkring 100 miljarder
euro per år från 2020, varav 22–50
miljarder behöver komma ur
offentliga medel och resten från
marknaden. EU uttryckte också

sin beredskap att stå för ”ett skäligt
bidrag” (”a fair share”).

MEN VIKTIGARE inför Köpenhamns-
mötet är att fastställa EU:s bud om
klimatfinansieringen på kort sikt.
Där ville Reinfeldt att EU skulle
skriva under på EU-kommissio-
nens bedömning att det behövs 5-
7 miljarder euro per år de kom-
mande tre åren och att EU är
beredd att bidra med ett skäligt
bidrag även till den summan. 

Stora EU-länder som Tyskland
och Polen motsatte sig emellertid
att slå fast en siffra – och i motsats
till vad Reinfeldt gav intryck av så
förlorade han den striden.

I rådsslutsatserna står nämligen
att EU ”noterar kommissionens
bedömning”, men ”understryker
att ett belopp kommer att faststäl-
las mot bakgrund av resultatet från
Köpenhamnskonferensen.”

RIKARD WARLENIUS

rikard.warlenius@arbetaren.se

Svagt avtal om klimatfinansiering
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