
Resiliens – motståndskraft – skapas 
genom att varje sorts levande varelse i 
världen får finnas till  maximalt –  utan att 
orsaka skada på helheten. Varje individ i 
samhället behöver få möjlighet att – bli till 
– helhjärtat – på sitt egna sätt. Bli sin egen 
sort. Vi fortsätter i varje ögonblick – att 
bli till – allihopa – i relation till varandra. 
För att tillvaron skall fungera väl krävs 
systematisk solidaritet – omtanke. Detta är 
min politiska grundhållning. 

Den mest radikala 
klimatomställningpraktiken – den mest 
radikala politiken – är omtanke. I dag är 
genuin omtanke närmast omöjliggjord i 
vårt samhällssystem. Det – gör – mig – 
rasande. Omtanke är nyckeln – för att vi 
som mänsklighet skall vilja överleva – orka 
ta oss ur likgiltigheten – orka ställa om. 

Ett samhälle som ger plats för omtanke är 
ett samhälle värt att leva i – värt att kämpa 
för – värt att skapa plats för nytt liv i.

Det finns ingenting som är viktigare än 
omtanke. Om-tankar är tankar som har 
tänkts om någon, tänkts-om. Det finns 
nämligen aldrig några klara omtankar. 
Finns det ett något eller någon som 
är föremål för omtanken måste denne 
nämligen lyssnas in. När lyssnandet väl 
har öppnats upp exploderar alla givna, 
karikatyrliknande inramningar – omtanken 
kräver ständig re-definiering. Dialogen 
är i gång. Omtanke utan dialog är bara 
översitteri. 

Psyket vill ständigt formulera, bestämma 
och kontrollera. Omtanken är motkraften, 
det öppnade, pulserade hjärtat. 

Politiken måste skapa plats för liv. 
Bygga systematisk solidaritet.
Omgiven av omtanke kan livet sprudla.
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Kommunfullmäktige, plats 16, mitt.
Regionfullmäktige, plats 17, mitt. 

Klimatomställningen är mänsklighetens hittills största kreativa utmaning. 
Som formgivare har mina tankar har pendlat mellan klimatångest-mörker 

och hejdundrande science-fiction-optimism länge. Sedan jag läste FNs 
klimatrapport 2007 har jag inte kunnat tänka på annat. Vi måste som 
samhälle lyckas genomföra omställningen. Utan klimatomställning 

överlever vi inte. Med förankring i vetenskapens slutsatser kan konst, 
design och kraftfull kreativitet leda vägen framåt – vi kan gemensamt 

skapa en värld – värd att leva i. 

Klimatomställningen måste bygga ett samhälle med svindlande högt i tak. 
Politiken behöver atmosfäriska ambitioner. 

Därför är jag miljöpartist


