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s ö n dag l e da r e

fridolin lovar
Miljöpartiets språkrör Gustav
Fridolin hade spenderbyxorna på sig när han sommartalade på lördagen.
Alla barn skall erbjudas

Fredrik Tenfält (politisk redaktör) 031-62 42 21

plats i kommunala musikoch kulturskolor, alla gymnasieelever få sommarjobb och
lärarnas löner höjas. Dessutom dömdes regeringens
satsning på lärarkarriärer ut
som alltför snål.

* LIBERAL

MARIA LARSSON (KD): Läget är

Trevliga löften förvisso.
Hur det skall betalas, tillsammans med utlovad sänkt
arbetstid till 35 timmar i
veckan, framgick inte.
Ibland är det skönt att vara
i opposition.

mycket osäkert.

Folkhälsominister Maria Larsson bekräftar att Sverige gett upp kampen
om svensk snusexport. Nu gäller det om det svenska snuset kan klara
sig undan skärpta EU-regler om tillsatser. Annars riskerar en rad sorter
förbud. Nästa förhandling blir i midsommar.

Löfven- Ett gott fördärvar ett annat
effekten
är över

T

Socialdemokraterna är tillbaka på nivån från valet 2010.

V

id en ytlig anblick har inte mycket hänt
i den senaste Sifo-barometern. Samtliga
förändringar ligger inom felmarginalen
jämfört med förra månaden.
Går vi längre tillbaka och jämför med opinionsläget för ett år sedan, i juni 2012, är skillnaderna desto mer uppenbara. Då gällde en
Löfven-effekt för socialdemokratin som noterade hela 38,8 procent. Det rödgröna blocket
samlade närmare 52 procent.
Att Socialdemokraterna skulle kunna behålla
så höga siffror var förstås osannolikt. Däremot
är det överraskande att tillbakagången varit så
kraftig. I årets junimätning noteras partiet för
31,0 procent. Det är bara några tiondelar över
valresultatet från 2010, ett resultat som då betecknades som ett katastrofval. Löfven är nu
tillbaka nere på Mona Sahlins nivå.

på ett år har hänt en hel
del i väljaropinionen
toppninGEn för SocialdEMokratErna förra
sommaren gick delvis ut över de båda andra
partierna i det rödgröna blocket. De ligger nu
bättre till. Särskilt påtagligt är det för Miljöpartiet, som kommer upp i 11,0 procent. Sammantaget har dock det rödgröna blocket tappat
under den senaste tolvmånadersperioden och
har nu 48,5 procent av väljarstödet.
Alliansens partier har sammantaget ökat
en aning, och noteras för 42,4 procent. Gapet
mellan blocken på ett år minskat från runt 10,5
procentenheter till ungefär sex procentenheter.
Det finns förutsättningar för fortsatt match.
Miljöpartiets medvind kan sättas i relation
till läget för Centern, som enligt mätningen
ligger precis på fyraprocentgränsen. Centern
innehar miljöministerposten (Lena Ek) och är
alltså det parti som klarast skulle kunna utmana Miljöpartiet på detta område. Men det
vill sig inte. Vinterns uppståndelse kring idéprogrammet tycks fortsatt sätta sina spår. Så
länge väljarna identifierar Centern mer med
månggifte än miljö lär svårigheterna hålla i sig.
SocialdEMokratErna tyckS undEr året ha
tappat röster till Sverigedemokraterna. Det
innebär komplikationer kring en framtida regeringsbildning. Fredrik Reinfeldt sökte i veckans partiledardebatt en överenskommelse om
att det block som blir störst släpps fram av den
andra sidan, för att hindra ett SD-inflytande i
regeringsfrågan. Det är överraskande att Stefan
Löfven inte vill ge besked om detta.
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på ledarsidan. Åsikter på Debatt, Kultur,
Fria ord och i de personliga krönikorna är
skribenternas egna.
GP:s innehåll publiceras elektroniskt
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änk er en medelstor europeisk
stad, vid en mäktig älv, med sjöar
och skogar i öster och havet i väster. Tänk er att det bara tar några
minuter att lämna stadens brus
och komma ut i naturen, för en
syremättad promenad runt en sjö eller
en tur på havet. Tänk er en skärgård bokstavligen inpå knuten, med öar, levande
samhällen, fiske och kustsjöfart – bara en
kort buss- eller skärgårdstur bort.
Tänk er tusentals familjer som i generationer bott och verkat på öarna och
funnit sin utkomst av havet men ändå
haft närheten till stadens alla möjligheter. Tänk er öar med en unik flora och
fauna på armlängds avstånd, men med
blott en halvtimme till de stora sport- och
kulturevenemangen. Tänk er salta bad,
promenader längs vattnet, sollapande på
klipphällar, segling, fiske och kajakfärder
bara en spårvagnstur från den myllrande
boulevarden. Tänk er en stad vid en av
världens tio vackraste kuster, en kust lika
dramatisk och karg på höstar och vintrar
som den är inbjudande och ljuvlig på
sommaren. Tänk er att komma med fartyg genom en arkipelag, på solgnistrande
hav, rakt in i stadens hjärta, förbi fyrar,
öar och böar.

StadEn är GötEborG! Planerna finns och
skall genomföras om Göteborg Energi,
dess ordförande Kia Andréasson och den
politiska majoriteten får som de vill! Projektet heter Vindplats Göteborg och vindmöllorna är tänkta att byggas i Hake Fjord,
ett område strax innanför Vinga, mellan
Danska Liljan och Måvholmsbådan, helt
nära Böttö och Gäveskär, i det område som
mången kappseglare känner som Tippen.
Där, mellan ”dessa kala urtidskullar”, där,
där vi finner både ”ejder, gravand, mås och

Med Vindplats
Göteborg i Hake fjord
fördärvar man en miljö
som älskas av många
göteborgare

SkullE ni då tänka att den stadens unika
läge och tillgångar, skärgård och leder, dess
miljö i vid bemärkelse borde man vara extra rädd om och skydda från ingrepp – för
skönhetsvärdenas och det goda livets skull,
för stadens invånares skull och för besökarnas skull. För dem som lever där nu och för
kommande generationer. Antagligen!
Skulle ni tycka att det kanske vore synd,
ja, rent av vansinnigt, att placera 15, upp
till 190 meter höga vindkraftverk med
rotorblad på över 100 meter i diameter,
precis i inloppet till staden, i dess vackra
och känsliga innerskärgård? Sannolikt!
Skulle ni fundera över bevekelsegrunderna för ett sådant agerande? Skulle ni
möjligtvis undra hur de styrande i den

Peter
Hjörne

ledarkrönikör

trut”, som Evert Taube sjunger i en visa
om en annan del av Bohuslän, där, alldeles
utanför Galterö, Brännö och Rivö, vill Kia
Andréasson et concortes uppföra de väldiga
vindsnurrorna. Kia Andréasson hävdar att
området redan är så industriellt exploaterat att det inte gör någon större skillnad
med en industriell vindpark. Visst ser man
redan cisterner, vindkraftverk, hamnanläggningar och industribyggnader – om
babord när man närmar sig Göteborg.
Och visst kanske jag idylliserar en aning,
men bara lite. (Det är inte alltid fint väder
i Göteborg!) Men inloppet till Göteborg är
magnifikt och naturen fortfarande skön.

dEt finnS En rad rationella frågor kring
klokskapen i satsningen på vindkraft,
vars lönsamhet som bäst är tveksam. Man
kan ifrågasätta vindkraftanläggningar till
havs som är mycket dyrare att uppföra än
de landbaserade. Framför allt kan vi rada
upp invändningar mot den göteborgska
satsningen, invändningar som handlar om
teknik, pengar, säkerhet, sjöfart och äganderätt. Och vi kan uppröras över den rödgröna majoritetens metoder för att trycka
igenom sitt monumentala projekt. Allt
detta är illa nog. Men minst lika illa: om
man som professorn vid Chalmers, Christian Azar, menar att vindkraft är en viktig
teknik som kan bidra till att rädda oss ur
”de fossila bränslenas och klimathotets
grepp”, så blir projekt som utmanar andra
miljöhänsyn och vanligt sunt förnuft, kontraproduktiva.
Med Vindplats Göteborg i Hake Fjord
fördärvar man en miljö som älskas av
många göteborgare och beundras av
besökare och riskerar att göra vindkraftsmotståndare av många människor som
egentligen inte är det. Så vinner man inte
förståelse för miljöpolitik och nödvändiga förändringar!

Peter Hjörne gör nu sommaruppehåll och återkommer med nästa
krönika i augusti.

O C K S Å : L Ä S T O M VA D V I V E T O C H VA D V I V I L L

”Sol och vind är
världens framtid”
I
en serie på DN Kultur
skriver professorn i fysisk
resursteori vid Chalmers
Christian Azard tänkvärt om
”klimatkrisens moraliska och
intellektuella konsekvenser”.
Azard menar, till skillnad från
andra skribenter, att vi mycket väl vet hur vi skall lösa klimatproblemen men att vi inte
vill. ”Och en del vill mindre
än andra. Oturligt nog är det
många gånger de med makt
som vill allra minst.”
Vad vet vi då, enligt Christian Azard? Jo, vi vet vilka
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staden tänkte när de bestämde sig för
att spela bort sådana unika tillgångar?
Troligen!

styrmedel som vi skall använda. ”Det mest centrala
styrmedlet är ett pris på koldioxid, antingen genom en
skatt eller genom handel med
utsläppsrätter med ett rejält
tak för utsläppen... Det krävs
också omfattande satsningar
på teknikutveckling”, skriver
Chalmersprofessorn. Han
hävdar också att ”inga större
miljöproblem har lösts genom att individer frivilligt
ändrat sitt beteende... det är
som medborgare, inte som
konsumenter, vi har störst

Bild: SÖREN HÅKANLIND

Från Göteborgs hamninlopp.

makt att göra skillnad.”
”Vi vet att vi behöver satsa
på sol- och vindenergi”, skriver Christian Azard också.
För mig är det uppenbart
att Vindplats Göteborg står i
vägen för den insikten!
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