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Hurdelar vi gemensammaresurser?
Deresurser somallamänni-
skorbehöver för överlevnad
och försörjningärde somfinns
påvår endaplanet jorden.Det
är gemensammatillgångaroch
hurdeanvändshar effekter
för alla, somklimatändringen.
Vi har fått två frågor soman-
knyter till detta

Måste intebefolk-
ningstillväxten
bromsas?
FRÅGA: Läste med intresse i KP
om ert arbete med att implemen-
tera FN:s globala mål lokalt. Min
fråga handlar om målen i sig. Jag
trodde att det bland de globala
FN-målen fanns en skrivning om
att jordens befolkningstillväxt
måste bromsas…? Annars blir det
fajt om mat, utrymme, frisk luft,
markmedmera.
Vi går mot tio miljarder och

klotets biologiska bärkraft klarar
knappt dagens belastning; regn-
skog bränns för att få åkermark
till växande befolkning; fisken
börjar ta slut i viktigabestånd;
Strider om dricksvatten allt

vanligare etc.; krigen är allt oftare
kopplade till missnöje med bris-
tande försörjningsmöjligheter….

KENNETLARSSON,KODE

SVAR: Din fråga är intressant
därförattensådanformuleringav
frågan leder bort från det person-
liga ansvaret i delningen av jor-
dens resurser. Är vi för många?
Den viktigaste frågan är inte hur
mångavi ärutanhurvi lever.Från
ditt resonemang och de exempel
du ger verkar det som du glömt
bortattproblemetär iställetatten
litenandel avvärldensbefolkning
förbrukar världens resurser som
mark, vatten, metaller, skog mm
som motsvarar 4 jordklot – om
alla världens människor skulle

leva som vi. Vår välfärd står för
utsläppen av växthusgaser som
ger klimatändringen. Det är den
fattiga majoriteten av världens
människor som först får erfara
effekterna av klimatändringen
som översvämningar och torka.
Nedhuggning av regnskog i Bra-
silien beror inte på odling av mat
till fattiga människor. Det beror
på odling av soja till den rika värl-
dens djurindustrier. I själva ver-
ket används mer åkermark glo-
balt till mat för djur än mat till
människor!
Det stämmer att konflikter om

viktiga resurser som vatten blir
allt vanligare. Det orsakas inte av
fattiga barnfamiljer. Ofta gäller
det storskaliga plantager drivna
av stora bolag för t.ex. oljepalmer
eller avokados, som avleder vat-
ten för konstbevattning, eller
stora vatten-kraftdammar som
dränerar en flod. Konflikter om
resurser som olja, metaller kan
leda till krigmen krig är sällan el-
ler aldrig orsakat av bristande
försörjningsmöjligheter för fat-
tigamänniskor.
Så Agenda 2030 och de globala

målen är helt relevanta för oss i
Kungälv – främst som hjälp att
minska vår förbrukning av ge-
mensamma resurser och att
minska våra utsläpp av klimatga-
ser. Den egna resursanvändning-
en kopplad till den personliga
livsstilen har stor betydelse, glo-
balt och lokalt, genom inspiration
till andra.

Vadbetyder
cirkulent?
FRÅGA: I slutet på varje år får vi
frånmedierna en lista på nya ord.
Vad betyder egentligen nyordet
cirkulent? På vilket sätt hänger
det ihopmedHållbarhet?

ASTA IMARSTRAND

SVAR: Det är ett ord som direkt
handlar om användning av jor-

dens resurser. I motsats till ordet
konsument, som innebär köpa
nya grejer och slänga bort gamla,
så är cirkulent en som lånar, hyr,
ärver, handlar begagnat eller de-
lar på kläder, maskiner, bilar och
annat.
Nu i pandemitider är det aktu-

ellt förmånga som fått tid att ren-
sa i förrådochgarderober.
Det finns en butik i Komarken,

Gratisbutiken i Kungälv, som
gratis förmedlarprylar.
En cirkulent använder resur-

ser i ett kretslopp i stället för att
direkt förbruka.

En cirkulent använder resurser i ett kretslopp i stället för att direkt förbruka.Gratisbutiken iKungälv, som
drivs avSusanneLunnebladochhennesmamma Ingela, är ett exempel på cirkulär konsumtion.
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Ställ dina frågoromklimat, hållbarhet ochomställning till en expertpanel
frånOmställningKungälv. YvonneÖhlin Lagerstedt, GunillaAlmeredOlsson
ochHillevi Pernmyr svararpå frågoromstort och smått – globalt och lokalt.
Svarenpubliceras i KPengång imånaden.

Mejladin fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com

KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN

När varvet
ladesner växte
Hedvigsholmen
fram istället
■ Fotot är taget 1965 från
taket på Kungsgatan 16 och
visar utsikten över hamnen
ochMarstrandsMekaniska
Verkstad. När Bertil Egnell
startade företaget 1904 var
det på en ö, då kallad
Kvarnholmen av lätt in-
sedda skäl. Kvarnen revs
1970 för att ge plats åt FE-
ABsutbyggnader.
Kranen till vänster blåste

ner 1968, endast en svan
som råkade komma i vägen
för den fallande konstruk-
tionen avled. Inga männi-
skor skadades.
Mitt i bild syns livbåts-

verkstaden som byggdes
efter det att den förra brun-
nit ner i juni 1955.
FEAB lade ner varvet

1991, på platsen växte där-
efter bostadsområdet
Hedvigsholmenupp.

GÖRANKRISTENSSON
Marstrandshembygdsförening

FOTOTFRÅNFÖRR
UrMarstrandshembygds-
föreningsarkiv.

Utsikt över varvet, 1965. Foto: GöranKristensson.
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