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Tillväxtens hot mot klimatet, som i sin tur påverkar oss och alla andra levande 

organismer, är mycket allvarligt. Professor Johan Rockström har nyss kommenterat den 

rapport som sammanfattningsvis säger att de åtgärder som nu satts igång och planeras gör att 

vi kan klara regeringens målsättning att vi år 2045 högst skall ha en medeltemperatur på 

jorden som ligger 2 grader över den nuvarande.  

 

Läs mer här… enklasidan.com/PDF/Klimat_-_Nytt_Skattesystem.pdf 

 

Rockström (kan ligga något i det som mängder av andra också insatta påstår, så riktningen är 

entydig, vi skitar ner allt för mycket) menar att vi redan år 2030 måste ha vidtagit och 

genomfört åtgärder som hindrar att medeltemperaturen på jorden blir högst 1,5 grader högre 

än i dag. Gör vi inte det så kommer temperaturen att skena iväg till en nivå som kanske 

hamnar 8 grader över vad medeltemperaturen är i dag.  

 

Många redan varma områden med hög luftfuktighet kommer i så fall inte att bli möjliga att bo 

i. De blir som att vara instängd i en varm bastu med hög luftfuktighet, människan kan anpassa 

sig till även det men gränser nås olika snabbt för olika människor. Vår kroppstemperatur blir 

för hög och vårt interna system bryter samman och då avlider vi.  

 

Gissa om vi kommer att få klimatflyktingar ? De kommer att söka sig till 

länder som i första skedet inte är så hårt drabbade. Troligtvis är Sverige ett sådant land ?   

 

Det blir liknande problem för många djur och växter. Vi är beroende av dem för vår 

överlevnad. Ett exempel är bin. De ser till att det bildas frön och frukter. Skulle de försvinna 

så kommer de allra flesta människor också göra det, på grund av svält. Det kommer inte att 

finnas tillräckligt mycket för oss att äta.  

 

I dag används gifter för att bekämpa vad vi kallar skadedjur men dessa kemikalier dödar 

också bin. Vi dödar dessa skadeinsekter för att få större skördar i dag men det innebär 

samtidigt att vi kommer att få betydligt mindre skördar i framtiden. Inte så klokt att 

sträva efter kortsiktig ekonomisk vinning om våra barnbarn kommer 

att svälta till döds. Varken vi eller de kan äta pengar för att klara livhanken. 

 

I stället för tillväxt i vår samhällsekonomi måste vi genomföra en 

krympning, även kallad nerväxt. I dag bär vi oss åt som om vi hade 4,3 jordklot till 

vårt förfogande. Sanningen är ju att vi bara har ett.  

 

Verkar vara många som håller med om att 2 jordklot är fler än ett samt att vi just nu lever bara 

på ett. Matematik på hög nivå för vissa kanske ?? 
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För att undvika väpnade konflikter måste den totala nedskärningen ske på ett sätt 

som gör att de som i dag har det sämst och halvdåligt samtidigt få en väsentlig förbättring av 

sin situation och den måste betalas av de som nu hör till de allra rikaste. BALANSAKT 

som heter duga. 
 

Vi måste låta bli att skita ner i naturen och vår omgivning. 

GRUNDLÄGGANDE ÄMNE I SKOLAN, 5 tim/vecka kanske ?  

 

Hur skulle det se ut om du själv inte höll rent i din egen bostad under några månader? 

Troligen inte en särskilt hälsosam miljö att vistas i. Vissa upptäcker sådant snabbt, andra 

aldrig utan bråkar mest om vem skall plocka in i diskmaskinen, tvätta eller dammsuga… 

viktigt att bråka eller… 

 

Men i stor utsträckning är det så vi bär oss åt mot det som finns utanför vår närmsta 

omgivning. Det kastas eller tippas giftiga och på annat sätt mycket problemskapande saker 

som vi inte ingen kommer att städa upp eller i värsta fall äter upp. Nu kommer det rapporter 

om fåglar och fiskar som sväljer plast vilket i sin tur hindrar dem från att äta riktig föda så de 

svälter helt enkelt ihjäl.  

 

Fråga efter en plastpåse att lägga fisken i på ICA, expediten svarar, den ligger i fisken = vårt 

samhälle idag och de som inte bryr sig klagar på expediten och den blir inkallad till chefen 

och blir avskedad och trådarna på Facebook blir oändliga… bara det miljöbelastande. Riktig 

idiotiskt samhälle vi lever i faktiskt, inte klokt alls… 

 

I Stilla Havet finns flytande ”öar” av plast och restprodukter som till ytan är större än 

delstaten Texas i USA. Det man hittills lyckats samla in har inte kunnat hindra att dessa ”öar” 

fortsatt att växa. I försöken att ta undan ansamlad skit skapas och ansamlas allt mer 

miljöpåverkande skit som i sin tur skapar full sysselsättning och engagemang på bl a 

Facebook i sin tur säger barnen… hallå vad håller ni vuxna på med… vi skolkar nu så ni får 

upp ögonen för man behöver väl ingen utbildning om klotet blir omöjligt att vistas på… Taxi 

till Mars… var god dröj… säger makthavarna.    

 

Nu har det blivit populärt med eldrivna bilar. Det problem som nu tornar upp sig är att vissa 

sällsynta metaller blir svåra att få tag på samtidigt som all 

gruvbrytning är mer eller mindre miljöförstörande. Det gäller även 

oljeutvinning och raffineringen av olja. 
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Förutom att efterfrågan på råvaror och olika produkter stiger så är det 

strävan efter växande avkastning på satsade eller utlånade pengar 

som driver på utvecklingen i fel riktning. 
 

 

LÖSNING LÖSNING LÖSNING aldrig Mayday hos Dom kloka… 

För att åstadkomma en förändring till det bättre måste vi minska vårt beroende av 

råvaror. Helt av sådana som inte nybildas, drastiskt av sådana som bildas mycket långsamt, 

t.ex. olja som nybildas i en takt som skulle räcka till ungefär 3 liter per person och år. Det 

skulle kanske räcka till smörjmedel i en del maskiner. I övrigt handlar det om det som 

nybildas med hjälp av växtligheten, solsken och vatten. Det vi måste vara noga med är att 

återföra näringsämnen, annars blir åkrarna ofruktsamma. I övrigt återanvända mesta möjliga 

av metaller och mineraler som vi redan plockat ur jord och berg. 

 

Vi måste göra det på ett sätt som minskar konfliktriskerna 

och kommer att upplevas som rättvisa.  

Den ekonomiska politiken måste utformas på ett sätt som 

minskar skillnader i konsumtionsnivå.  
 

Den nu dominerande politiken har ju inneburit att skillnaden mellan de mycket rika och resten 

av befolkningen hela tiden växer.  

 

Hoppsan sa, alla partier har när de blir medvetna förstås den önskan då väljarbasen finns 

där… men saknar tydligen lösningar eller anser V, M, L, VP, S, KD, SD, MP och C att de 

sitter med lösningarna ? Vi har intensivt sökt efter dem på nätet och partiprogrammen utan 

finner bara lappar som antagligen skall klistras vidare på lapptäcket. 
 

Det förslag som föreningen Dom kloka, (se www.Domkloka.se) föreslår innebär en 
 

1. Ekonomisk grundtrygghet för alla. 

  

2. En radikal minskning av behövlig administration samt motsvarande minskning av 

lokalbehov, transporter, utrustning, förbrukningsmaterial och erbjuder mer fri tid för de 

flesta. De frigjorda resurserna kan till en del användas där det råder verklig brist på 

personal, t.ex. inom sjuk- och äldrevården.  

 

3. Det kommer inte längre finnas utrymme för att de som äger mycket pengar automatiskt 

blir allt rikare. Beskattningen sker helt automatiskt på innehavet av hopsamlade pengar 

som är snabbt tillgängliga, alltid hos den som verkligen har tillgång till pengarna.  
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Se vårt förslag på vårt skattesystem samt beskattningen och vilka konsekvenser det ger för en 

person som är pensionär och en städare med en  grundlön på 21 500 kr/mån… 

 

Exempel på en städare, lön och skatt:  

http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_Lontagare_Stadare_Domkloka_ori.pdf  

Exempel på vad en pensionär får i pension och skatt: 

http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_pensionar_Dom_kloka_ori.pdf  

Exempel på hur det ser ut för en fattigpensionär idag: 

http://www.enklasidan.com/PDF/Skatteberakning_fattigpensionar_Dom_kloka_ori1.pdf  

 

Inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgifter o.d. slopas vilket tillsammans med ovan beskrivna 

åtgärder kommer att minska prisnivån till mellan 60 och 70 procent av den nuvarande nivån. 

Hoppsan hur fungerar det här då ?... Se detaljer på sidan 10-13 på denna fil… 

http://enklasidan.com/PDF/Dom_Kloka_-

_Finansiering_och_Om_Basinkomst_tung_version_ori2.pdf   

 

En direktverkande subventionering av varor som ur miljösynpunkt är bättre än andra med 

samma användningsområde införs. En enkel punktbeskattningsmodell som styrs av… 

http://www.enklasidan.com/PDF/Styrning_for_battre_miljo_ori._2009_punkt_6.pdf samt lite 

exempel http://www.enklasidan.com/PDF/FAQ_Punktskatter_Dom_kloka_ori1.pdf  

 

Detta får ingen direkt inverkan på budgeten för staten, kommuner och regioner men efter ett 

tag ge minskade kostnader för sjukvård och rehabilitering när miljösituationen gradvis 

förbättras. 

 

Att detta rent penningmässigt är genomförbart är visat genom den ”Sverigebudget” 

(http://www.enklasidan.com/PDF/Sverigebudget_2018-12-31_ori3.pdf) som tagits fram med 

underlag från statistik från SCB över den offentliga sektorns nuvarande intäkter och 

kostnader.  

 

För minst 98 % av befolkningen, kanske 99,5 %, skulle det innebära en förändring till det 

bättre. Nu gäller det att presentera detta på ett sätt som är förståeligt för de flesta, då kommer 

det också att bli politiskt möjligt att fatta kloka beslut i Riksdagen och regeringen. Det som nu 

hindrar det är att alldeles för många felaktigt tror att de är vinnare i dagens situation. 

 

Genomförs Dom klokas förslag så kan Sverige på nytt bli ett föregångsland för en politik som 

gynnar en mycket stor del av sin befolkning och även hjälpa många andra länder att 

genomföra liknande förändringar. 

 

Per Almgren/Lars Svahn  

medlemmar i ”partiet?föreningen” Dom kloka 
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MEN vi är idag en Ideell Förening som startade i augusti 2018 och inget parti... Tycker ni att vi 

skall bli ett parti ?  

 

I så fall måste vi ha en partiledare och kommunpolitiker. Har ni några förslag ? Mejlas till 

”Politikerforslag@Domkloka.se  

 

Dom kloka  

Jan 2019 
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