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INSÄNDARE

Insändare. ”Stoppa planerna på en gruva invid
Vättern”
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Ett kanadensiskt bolag vill bygga en gruva i Grännaberget vid Vättern. Men en sådan gruva är ingen lösning på miljöförstöring i andra länder, menar insändarskribenterna.
Foto: Jonas Lindkvist

INSÄNDARE. Risken är stor att den nya
högerregeringen monterar ner miljölagstiftningen
�ör att gå gruvbolagen till mötes. Stoppa planerna
på en gruva invid Vättern, skriver Elisabeth
Lennartsson och Christer Haagman i �öreningen
Aktion rädda Vättern.

Det senaste året har ledarsida efter ledarsida krävt att vi måste
öppna gruvor för jordartsmetaller i Sverige, för att förhindra
miljöfarlig brytning i andra länder. Dagens Nyheter har på
ledarplats hävdat att Sverige inte kan ”luta sig tillbaka och låta
andra länder utföra smutsgörat.” För att ”rädda klimatet” måste
jobbet göras hemma på vår egen bakgård.

I en nyhetsartikel i samma DN menade en mineralekonom att en
gruva i Norra Kärr invid dricksvattentäkten och Natura 2000-
området Vättern kan vara en lösning på miljöförstöring i andra
länder. På DN Debatt har även idéinstitutet Katalys propagerat
för att fler svenska gruvor är att ta klimatansvar.

https://www.dn.se/insandare/
https://www.svd.se/a/EaEnXK/naturskyddsforeningens-ohallbara-onsketankande
https://corren.se/bli-prenumerant/artikel/jnmeq80l
https://www.dn.se/ledare/emma-hoen-bustos-vi-sager-nej-till-gruvor-i-sverige-och-lagger-omstallningen-i-handerna-pa/
https://www.dn.se/varlden/har-bryter-kina-metaller-for-gron-teknik-med-hjalp-av-krigsherre-i-laglost-land/
https://www.dn.se/debatt/sverige-maste-ta-sitt-klimatansvar-genom-att-oppna-fler-gruvor/
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Även i SVT:s Agenda har dessa påståenden framförts, mer eller
mindre oemotsagda, att klimatomställningen kräver en gruva i
Norra Kärr. Någon motivering varför klimatet ska räddas genom
att riskera dricksvattnet för hundratusentals människor utkrävs
sällan av dessa gruvförespråkare.

Gruvbranschens lobbyorganisation Svemin kan bekvämt
luta sig tillbaka när andra samhällsaktörer så fogligt för vidare
deras propaganda om att klimatet kräver nya gruvor till vilket
pris som helst. Kampanjen har fungerat alltför väl.

När Svemin i sin valenkät ”Mineralpolitisk granskning 2022”
frågade riksdagspartierna hur mycket de är villiga att försämra
dagens miljölagstiftning, öppna gruvor i naturskyddade områden
och försvaga tillämpning av EU-direktiv var svaren nedslående.
Moderatledaren Ulf Kristerssons regeringsunderlag lyckades
tillsammans bara säga nej tre gånger till några av Svemins
långtgående krav.

S-ledaren Magdalena Anderssons underlag svarade, framför allt
tack vare Miljöpartiet, Vänsterpartiet och i viss mån
Centerpartiet, tillsammans nej 26 gånger. Högersidan, som nu
försöker bilda regering, kan alltså förväntas försöka sig på en
kraftig nedmontering av miljölagstiftningen för att gå
gruvbolagen till mötes.

Utöver hotet om försämrad miljölagstiftning har ett annat
oroande förslag röstats igenom i riksdagen då Centerpartiet är
överens med Sverigedemokraterna, Moderaterna och
Kristdemokraterna om att försöka begränsa miljöorganisationers
rätt att gå till domstol, något som i dag skyddas av EU-rätten och
är nödvändigt för att miljölagstiftningen ska fungera. Nu ska
Sverige driva på i EU för att försämra denna grundläggande
rättighet.

Det är nu det blir smått obegripligt att följa tankebanorna hos
denna högröstade gruvkör: kan vi ”undvika den skadligaste
miljöförstöringen” genom att bara flytta den till Sverige? Är det
bättre att åsidosätta mänskliga rättigheter, förstöra natur,
dricksvatten och bördig jordbruksmark i Sverige? Borde inte
kampen i stället drivas för att globalt förbättra dessa värden och
sprida exempel på hur miljöskyddet kan utformas? Barnarbetet i
Kongo lär inte upphöra bara för att dricksvattentäkten Vättern
förstörs.

Vill man läsa ledarsidor som insett detta får man än så länge titta
utanför landets gränser. Brittiska The Guardian ser den
inneboende paradoxen och oroas över EU:s idé att den gröna
omställningen skulle kräva sänkta miljökrav: ”Övergången till
klimatneutralitet kan inte innebära att beroendet av smutsiga
fossila bränslen ersätts med beroendet av råvaror, vars utvinning
gör stora delar av jorden obeboeliga.” Det som behövs enligt
tidningen är tvärtom hårdare miljökrav för att stoppa
gruvbolagens miljöförstöring och högre globala standarder för
utvinning och bearbetning av dessa mineraler.

I stället för att importera andra länders miljöförstörande
gruvverksamhet kan Sverige gå före genom teknisk utveckling,
”urban mining” och återvinning. Bara statliga gruvbolaget LKAB

https://www.svtplay.se/video/33701190/agenda/agenda-23-jan-21-15
https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/mineralpolitisk-granskning-2022/
https://www.svd.se/a/0GMnnJ/fel-att-stoppa-var-ratt-att-ga-till-domstol-skriver-miljoorganisationer?fbclid=IwAR0jmh0K15mkAZrbHRxGOp4xCRmhrGYRC8UNr2RYCbz6Gqrnji7W8oulEX8
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/aug/18/the-guardian-view-on-rare-earths-mining-them-cant-cost-the-earth?fbclid=IwAR2iizAUqNA6-MPzc2e2nK0-9HxshaAW4CauOc1AImLEs1GyxE_J10GLcvE
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skulle enligt beräkningar kunna stå för 30 procent av hela EU:s
kommande behov av jordartsmetaller genom att ta hand om sitt
gruvavfall. Nya gruvor bör övervägas först när alla dessa
alternativ är uttömda, och då bara på platser som är förenliga
med miljöbalkens krav på långsiktigt hållbar hushållning med
mark och vatten, och nuvarande och kommande generationers
rätt till en god och hälsosam miljö.

Genom hårdare miljökrav i stället för utarmad miljölagstiftning
uppmuntras innovationer och teknisk utveckling. Redan i dag
kan elmotorer till bilar och generatorer till vindkraftverk
tillverkas utan de permanentmagneter som kräver stora mängder
jordartsmetaller. Batteritillverkningen står också inför flera
intressanta genombrott med minskat behov av skadlig
gruvverksamhet. Det är denna typ av lösningar som bör främjas i
stället för att hålla fast vid gammal teknik.

I en debattartikel under valrörelsen krävde nästan 2000 forskare
att politikerna måste ta klimat- och miljökrisen på allvar och
”leda omställningen till ett framtida samhälle inom planetens
gränser”. De påpekade att ny teknik inte är enda lösningen, utan
att forskningen tydligt visar att en stor del av omställningen
måste ske genom att vi ändrar våra beteenden.  Max Jonsson,
analytiker på Naturvårdsverket, frågade sig nyligen: ”Hur kan en
energianvändning som hotar en så pass stor del av landets natur-
och kulturmiljöer vara förenlig med en hållbar omställning?” Det
finns kunskap vid våra universitet och myndigheter som politiker
och opinionsbildare gör klokt i att lyssna på innan det är för sent.

En gruva invid Vättern är ingen lösning på miljöförstöring i
andra länder. Att kräva försämrad miljölagstiftning för att lösa de
globala miljö- och klimatproblemen innebär att vi ytterligare en
tid blundar för de reella vägarna till ett hållbart samhälle, där vi
fullt ut värnar om miljö och mänskliga rättigheter både hemma
och utomlands.

TEXT

Elisabeth Lennartsson, ordförande Aktion rädda Vättern, och Christer
Haagman, juridisk talesperson Aktion rädda Vättern

Ⓒ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt
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