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BAKGRUND
Följande är hämtat ur:

Sigtuna Exergiakademis Yttrande/kommentar med
anledning av Betänkandet SOU 2008:24 Svensk
klimatpolitik.
(Omställningsgruppen är bildad av medlemmar ur Sigtuna Exergiakademi samt
Svenska Naturskyddsföreningen)

"Exergiakademin anser att perspektivet i beredningens
uppdrag och arbete borde ha varit mycket vidare och
därmed inrymma mänsklighetens överlevnad och
upprätthållandet av de livsbetingelser, som vi är
biologiskt anpassade till och beroende av. Orsaken är
att koldioxiden bara är ett i mängden av de
"oneutraliserade" randflöden som orsakas av
energianvändningen i samhället och vilken på ofta
oförutsägbara sätt ändrar och förstör de livsbetingelser på
jorden, som både vi människor och våra medvarelser är
beroende av."
(jämför Bilaga 1 Energi i ett långt tidsperspektiv, SOU 1974: 65, sid. 341).
http://exergiakademin.se/SOU1974.pdf
Fokus har i den politiska processen rätt ensidigt fokuserat på koldioxidens roll. Denna
fokusering har dock kommit att överskugga vad det egentligen handlar om - nämligen att
upprätthålla (om möjligt berika) de livsbetingelser som människan och övriga parter i
Skapelsen är beroende av för sin överlevnad. Koldioxidanhopningen i atmosfären är en
av många, tillsammans förödande, konsekvenser föranledda av att "industrisamhället"
bygger på en felaktig verklighetsuppfattning.

Därför uttrycker vi Omställningsgruppens syfte och
grundsyn på följande sätt:

Omställning Sigtuna vill bidra till en omställning av
kommunen till ett uthålligt samhälle. Ett uthålligt samhälle är
oberoende av fossila bränslen och
kärnkraft. Omställningen ger ökad lokal självförsörjning och
följaktligen ett minskat beroende av globala (icke
lokala) resurser. Denna omställning stärker
handlingsfriheten inför framtiden. Ett uthålligt samhälle bidrar
till och förutsätter en ökad biologisk och kulturell mångfald samt
en möjlighet för kommande generationer att överleva i en god
livsmiljö. Det baseras på ekologisk närproduktion för
tillgodoseende av basbehov vilket förutsätter friska ekosystem och
livskvalitet, ömsesidig respekt, likställdhet och goda relationer
mellan människor och dito mellan människor samt övrig natur
och medvarelser. Detta kräver en "mental och fysisk förflyttning"
från ett väsentligen resursnedbrytande industrisamhälle till ett
resursuppbyggande kretsloppssamhälle.

Vad göra för att bidra till den "oundvikliga
omställningen"?
OG har under sin tvååriga tillvaro arbetat med framför allt
publika seminarier, medborgarmöten, olika försök att
påverka de lokala politikerna samt att skapa allianser med
andra aktörer i lokalsamhället med liknande inriktning.
1. Den ambitiösa "framtidsbilden" Uthålliga Sigtuna - En
Möjlig Framtidsbild (publicerad våren 2010) håller vi nu
på att utveckla till en version 2.0, Uthålliga Sigtuna - För

Överlevnad. En målsättning har varit att i någon form
presentera denna "Framtidsbild" i samband med Tällberg
Forum som äger rum i Sigtuna sommaren 2011.
2. Vi har ambitionen att lägga Framtidsbilden som en
viktig del i Planetskötarutbildningen som är
samlingsbeteckningen på tre planerade verksamheter:
1.Planetskötarkurs med fokus på politiker och tjänstemän;
2. Planetskötarkurs för hushåll samt 3. Planetskötarkurs
för barn och ungdomar.
3. Efter lång process med de politiska partierna har OG
utformat och tagit ansvar för en "Tankesmedja för lokala
politiker" som redan i maj haft ett inledande
arbetsmöte. Tankesmedjan planerar för regelbunden
uppföljning (en gång cirka var femte vecka) med
intressanta presentatörer.
4. En kollektivtrafikgrupp under SNF och med mycket
aktiv medverkan från OG arbetar sedan över ett år med att
få till stånd lokaltrafik med fokus på ökad uthållighet i
samhället genom resursbesparing i form av starkt minskad
lokal privatbilstrafik. Detta skall åstadkommas via utbyggd
service och på sikt på sammanknytning av de olika
kommundelarna med bl.a. ett spårbilsystem. Gruppen har
intimt samarbete med bl.a. SL. Relationerna med
kommunens myndigheter har intensifierats.
Verksamheten skall fortsätta och byggas ut under
kommande period.
5. OG har nyligen tagit initiativ till att samverka med

Svenska kyrkan, i ett första steg ett "förmöte" med
"ekumenisk ambition" på temat "omställning" i samband
med Tällberg Forum den 28 juni. Detta initiativ kommer
med samma tema att få en uppföljning i form av
kvällsandakt i Mariakyrkan och i Haga kyrka under hösten
för att slutligen ta formen av en mera utvecklad
"ekumenisk manifestation"
6. Flera arbetsgrupper inom viktiga
"omställningsområden" är under förberedande.
•

•

En av de viktigaste är för lokal livsmedelsförsörjning
och odling. En början har gjorts i och med
Medborgarmötet den 15 mars med presentation av
Framtidens Jordbruk av jordbrukare och blivande
docent vid SLU, Kristina Belfrage och professor Mats
Olsson vid SLU. Gruppen kommer att förverkligas
senast under början av hösten 2011. Ett studiebesök
planeras till Ekeby Gård för den blivande
odlingsgruppen.
Ett starkt önskemål är att få till stånd en skolgrupp.
En god grund finns genom det arbete som letts av
Naturskolan, rektor Per Snöbohm (medlem av OGs
arbetsutskott) och hans medarbetare. Under våren
2010 arrangerades i kommunens regi och med Per S.
som ansvarig ledare, en utställning kring energifrågan
”Klimatgreppet”, för kommunens 4000 skolbarn. n
delegation sändes till klimatmötet i Köpenhamn och
nyligen har med kommunens hjälp en bok utgivits
innehållande de "klimatlöften" som de 4000 barnen

avgivit. En uppföljning med barnens föräldrar är
högeligen önskvärd. OG vill på allt sätt bidra att detta
blir möjligt. Intresserade att bidra (medlemmar i
föreningen eller andra) efterfrågas!
•

Vi drömmer också om en grupp som tar sig an frågan
om biologisk mångfald som oeftergivlig förutsättning
för uthållig samhällsutveckling. En god början finns i
det arbete som utförts inom ”Uthålliga Sigtuna 2.0” av
bl.a. Lars-Gunnar Bråvander (SNF), Anna Holmgren
och Monika Marcolin.

7. Länge har ett seminarium, betitlat ”Omställning i
Praktiken- Sluta Snacka Börja Göra”, varit på tapeten
men av olika skäl förskjutits i tiden. Avsiketn är att det
skall komma till stånd under oktober månad.
Huvudtanken är att samla ”praktiker” och ”lärande
exempel” och i samverkan med Omställning Sverige
åstadkomma en inspirerande och praktiskt inriktad heldag
– gärna på Stora Brännbo som visat stort intresse för
samverkan med OG.
8. Under våren 2012 ser vi framför oss ett
heldagsseminarium kring ”Biologisk Mångfald en
förutsättning för Samhället uthållighet. Teknisk Enfald ett
ödesdigert hot!”
9. Vi vill gärna ordna ett halvdagsseminarium runt
odlingskooperativ med deltagande av professor Nils

Tiberg, Märsta pastorat och Landsbygdsrådet –
förhoppningsvis i november.
10. Ett antal Medborgarmöten (tvåtimmars) med
Kollektivtrafikgruppen samt med Märsta Pastorat har
skissats för höst en 2011 och våren 2012.
11. Filmvisning med samtal kommer att ske under hösten
igen. Under våren visades Home och Underkastelsen. Det
är ett samarbete med Sigtunastiftelsen och denna gång
kommer miljöfilmerna ”Oceans” samt ”Power of
Community” att visas.
12. Regelbunden information (var tredje vecka) till
politiker och ansvariga tjänstemän kommer att ske. En
början har redan gjorts med utsändning av ”Knivstas
Energistrategi” under april. Exempel på material för
kommande utsändning är: Temabilder ur ”Uthålliga
Sigtuna 2.0”, material från SEI (Stockholm Environmental
Institute), utdrag ur boken ”Den stora förnekelsen” av
Johan Rockström och Anders Wijkman”, m.m.

