
Politiker: Det ska vara 
lätt att vara 
miljövänlig  
GÄVLE – Det får inte bli ångest att hålla på med miljön. Vi politiker måste se till 
att det är ganska lätt att vara miljövänlig. 
Det slog Jörgen Blomkvist, S, fast under klimatdebatten i Sjömanskyrkan i går. 
Debattledaren Ulf Jönsson krävde politikerna på konkreta handlingar som främjar 
klimatet. 
– Konsumtion är den främsta orsaken till att naturtillgångar förbrukas och miljön 
smutsas ner. Köp 15 procent färre julklappar och åk 15 procent mindre bil, säger 
Lennart Sjögren, fullmäktigeledamot och partisekreterare för KD. 
Riksdagsledamoten Sven Bergström, C, påminde om att hälften av alla bilresor är 
kortare än fem kilometer. 
– Då kan man lika gärna cykla eller gå. Och istället för att köpa åksjuk mat från 
jordens alla hörn kan man handla lokalproducerat. 
Mindre kött och mer kollektivtrafik var uppmaningarna från Ziita Eriksson, M, som 
sitter i Hofors kommunfullmäktige. Men hur enkelt är det egentligen att dra ner på 
bil-åkandet om man bor i Hofors, undrade debattledaren. 
– Det är svårt när kollektivtrafiken ser ut som den gör, jag har själv åkt bil hit idag. 
Men om man bor i tätort är det enklare, säger Ziita Eriksson. 
Boende, transport och mat är de områden som gemene man kan påverka mest, 
enligt fullmäktigeledamoten Jörgen Blomkvist, S. Politikerna måste se till att det 
blir enklare för människor att vara miljövänliga, menar han. 
– Det får inte bli en tung ryggsäck att släpa på. 
Bodil Ceballos sitter i både kommunfullmäktige och riksdagen för MP. Hon bor på 
landet fem mil från Gävle och är beroende av bil. 
– Jag åker till tågstationen tur och retur en gång varje vecka. Man måste tänka på 
vad man kan förbättra och huset jag bor i är miljöanpassat, säger hon. 
Sluta äta kött, var rådet från riksdagsledamoten Ulla Andersson, V. 
– Jag blev vegetarian för nio år sedan. Det är det bästa man kan göra för miljön, 
säger hon. 
http://gd.se/nyheter/gavle/1.1586783  
 
Toni kommentar: 
Härligt med alla insnöade debatter, i vilken värld lever dessa personer? Kan någon 
skicka dom till en skolbänk där man får lära sig – helhetssyn – om alla stänger av sin 
datorn till an början med så har vi en Co2 inbesparing mer än vad allt militärt och civilt 
flyg förorena idag. I dessa debatter finns aldrig med vad teknik utvecklingen kan göra, 



finns ingenting med om varför Vattenfall blockera att vi får använda vätgas i hemmen 
som energi källa, överhuvudtaget finns aldrig med något som redogör alla regler som 
idag hindrar en miljö riktig utveckling. Skulle vi ta tag i dessa möjligheter som tekniken 
redan idag ger, skulle vi enkelt klara av klimatmålen som är satta av EU. Det som står i 
vägen är sagda politiker som debattera på ankdamsnivå, bevare Sverige från alla dessa 
dumhuvuden. 
 
 
 
 


