
 

 

Klimataktion Halmstad: ”Ekonomiskt stöd 

är inte lösningen” 

Generell drivmedelskompensation och generellt elstöd är åtgärder som 

Klimataktion Halmstad dömer ut under pågående kris. 

– Vi borde göra allt för att ransonera istället, säger Anne-Marie Bruno. 

et har knappast undgått någon att både el- och drivmedelspriser skjutit i höjden 

sedan Ukrainakriget startade. Sänkt drivmedelsskatt, drivmedelskompensation till 

privatpersoner med bil och elpriskompensation är åtgärder som diskuterats på 

riksplanet. 

– Det är förfärande. Självklart önskar jag att den här krisen aldrig hade inträffat, den 

kommer inte att gynna vår omställning. Vissa bidrag behövs, men ett generellt 

ekonomiskt stöd så att vi kan fortsätta leva på det sätt vi gör, är inte lösningen på 



krisen, säger Anne-Marie Bruno och tillägger: 

– Det är bra att regeringen nu äntligen uppmanar till sparsamhet också. 

Vi befinner oss i ett klimatnödläge 

Vill skifta fokus 

Hon betonar att hon inte ser något positivt med att vi nu befinner oss i ett läge där el- 

och bränslepriser ökat drastiskt, och känner starkt för de som drabbas hårt i det 

akuta läget. En önskan är dock att mer fokus hade legat på hur varje individ kan 

ändra sitt levnadssätt. 

– Man behöver inte värma upp hela huset och ha lampor tända hela tiden. Bor man i 

stan kan man ta bussen eller cykla. De allra flesta som kör tar bilen korta sträckor. 

Sen är det klart att de som bor där det inte finns buss eller tåg kan behöva 

kompenseras. 

Anne-Marie Bruno tycker att det är positivt om människor nu under krisen lär sig att 

spara på el och drivmedel, men tror inte att folks vanor kommer att förändras på sikt. 

– Nu förbrukar man kanske mindre för att man inte har råd, inte för att man inser att 

vi befinner oss i ett klimatnödläge. Det blir av fel anledningar. 

 



Pekar på IPCC-rapport 

Anne-Marie efterlyser i valtider mer fokus på klimatfrågan från politiskt håll, och 

hänvisar till de senaste rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC. Rapporterna, som 

bygger på tusentals vetenskapliga studier, konstaterar att klimatförändringen har 

observerats över hela världen, att den är snabb och att den intensifieras. Drastiska 

utsläppsminskningar krävs. 

– Jag tror att människor generellt har en övertro på att tekniska lösningar kommer 

ordna det så att vi kan leva som vi alltid gjort. Vi från Klimataktion menar, som den 

senaste IPCC-rapporten också framhåller, att vi ofrånkomligen måste ändra våra 

levnadsvanor. 

”Redan förlorade” 

Att bevara svensk åkermark, äta mindre kött, effektivisera och minska 

elanvändningen, sluta köra på fossila bränslen, flyga mindre, minska 

överkonsumtionen av varor, bygga och värma upp bostäder på ett klimatsmart sätt 

och att åka mer tåg nämner Anne-Marie som några exempel. 

Det finns de som hävdar att klimatkrisen inte pågår? 

– Ja, men de är redan förlorade. Det är samma sorts människor som på 50-talet 

hävdade, mot bättre vetande, att rökning inte var farligt. Där är det ingen idé att lägga 

sitt krut. Fokus bör ligga på den stora massan som vet att läget är akut, men som 

ändå inte gör något åt det. 

 


