Vår gröna ekonomi: Grön tillväxt –
nödvändighet eller önsketänkande?
Preems tillbakadragande av sin ansökan om utbyggnad av oljeraffinaderiet, med hänvisning
till att det inte är ekonomiskt hållbart, visar tydligt att klimat och ekonomi hör ihop.
Högskolan Dalarna och Naturskyddsföreningen Dalarna har startat en webinarieserie i tre
delar som handlar om sambanden mellan ekonomi och ekologi – Vår gröna ekonomi. Det
första seminariet hade rubriken Grön tillväxt – nödvändighet eller önsketänkande?
- Vi behöver andra sätt att mäta utveckling än BNP. Det är ett oerhört trubbigt mått som gör
att vi tappar dimensioner, sa Anders Wijkman, en av paneldeltagarna. Blanda inte ihop BNP
med välfärd och välstånd. Pengar kontra verkliga värden i naturen och det mänskliga. Idag
har vi 60 % skatt på arbete och 5,5 % på utsläpp – det är inte rimligt.
Paneldeltagarna lyfte flera exempel på nya sätt att mäta välfärd som tagits fram, t ex ”Living
Standards Framework”, en uppsättning välfärdsindikatorer som börjat användas av Nya
Zealands regering som underlag för politiska beslut. Grön skatteväxling, hållbara
investeringar, koldioxidbudget och ändring av aktiebolagslagen var andra möjliga verktyg
som diskuterades under kvällen, som skulle kunna bidra till att vända samhällsutvecklingen i
mindre miljöbelastande riktning.
- När det gäller frågan om grön tillväxt - alltså om det går att fortsätta skapa mer och mer
ekonomiskt värde samtidigt som användningen av naturkapital och utsläppen av växthusgaser
minskar – så ger forskningen inga säkra svar, menade Johanna Sandahl, ordförande i
Naturskyddsföreningen. Tittar vi på den historiska utvecklingen finns det dock inte mycket
som tyder på att detta kan lyckas.
- Den rikaste procenten i världen förbrukar dubbelt så mycket som den fattigaste hälften av
världsbefolkningen tillsammans! Det finns en stor medvetenhet att vi måste vända
utvecklingen, men politiken är i stort sett frånvarande, menade Max Jerneck, forskare vid
Handelshögskolan. Världen har ju inte ens försökt än! påpekade flera i panelen.
- Eftersom det är så mycket som står på spel, nämligen vår gemensamma framtid, så skulle
man förstås vilja att det fanns robust evidens bakom de strategier för grön tillväxt som
dominerar miljöpolitiken idag, sa Anton Grenholm, hållbarhetsstrateg på Högskolan Dalarna.

