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JUOKSENGI

Han bor i Juoksengi, har sålt 
bilen och cyklar dit han ska. 

Han sätter sig inte i ett flyg-
plan.

Han vänder försäljningssam-
tal till miljödebatt och toppar 
en världstoppslista.

– Allt det där är bara fjant 
i sammanhanget, säger Urpo 
Taskinen.

Naturskyddsfören-
ingens koordinator 
i Norrbotten, Urpo 
Taskinen, benäm-
ner sin miljöinsats 
som ”fj ant”.

– Jag känner så 
här, att jag gör all-
deles för lite för mil-
jön. Okej, jag försö-
ker att tänka och 
göra bra saker, men 
det folk uppfattar 
som det stora – ”han 
har sålt bilen” – det 
är ingenting.

Han säger att det 
står två bilar på var-
ja garageuppfart i 
Juoksengi och att 
det finns buss.

– Den dag jag mås-
te använda bil får jag låna av snälla 
grannar. Här tycker ingen att det är 
märkvärdigt att jag sålt den. ”Jaja, 
han är en sådan där byamupp”, tän-
ker de nog.

Flyger inte 

Sedan 1983 har han ägnat sig dag-
ligen åt miljöfrågan. Mycket tid 
har gått åt till att skaffa kunskap 
och fundera över vad världen står 
inför.

Är uppvärmningen ett verkligt 
hot eller en naturlig företeelse?

Håller vi på att förstöra vår jord 
eller är det skrämselpropaganda?

Tankarna formulerade han i en 
miljöbok för IOGT-NTO 1992 och 
1996 slutade han att flyga. 

Han säger att det enda som skul-
le få honom att överväga att stiga 
in i ett flygplan igen, är om Al Gore 
skulle be honom komma över till 

USA för ett viktigt miljöbeslut.
– Ändå var det först 2006 som 

jag insåg allvaret på riktigt. Jag 
struntar i om isbjörnarna dör ut. 
Jag struntar i om vattnet stiger och 
dränker alla kuststäder, för det är 
inte det värsta. 

Noll kronor för bensin

Det aktuella oljeutsläppet tar han 
också emot med ett lugn.

– Det kan låta cyniskt och det är 
en fruktansvärd na-
turkatastrof. Men 
kan det leda till en 
förändring är det 
bra. Vi måste styra 
över samhället och 
radikalt minska 
kol-dioxidutsläp-
pen nu.

Som ett led vill 
han att bensinpri-
set ska bli noll kro-
nor.

– En vara som 
saknar värde vill 
ingen framställa 
och leverera.

Varje katastrof 
som inträffar, sä-
ger han, visar hur 
känsligt samhället 
vi lever i är. Ett yt-

terligare exempel är Eyjafj allajö-
kulls vulkanutbrott. Askan påver-
kar hela världen.

– Hade askan gått upp i stratosfä-
ren hade det varit bra. Då hade as-
kan dämpat temperaturen ett tag.

Stoppa uppvärmningen

För kärnfrågan är, enligt många 
miljökämpar och även Urpo 
Taskinen, den globala uppvärm-
ningen som påverkas av utsläpp. 
Ska mänskligheten ha en framtid 
måste uppvärmningen stoppas, 
säger Taskinen.

Alla förändringar som han gör 
i sin vardag handlar enligt honom 
om symbolhandlingar.

– Vi måste rikta uppmärksamhe-
ten mot vad som sker i världen och 
ändra på det, säger Urpo Taskinen.

LINDA DANHALL
linda.danhall@nsd.se 0920-26 30 71

FA K TA

➤ När den arktiska isen 
smälter påverkar det inte 
bara isbjörnarna som 
inte får mat. Isen som har 
fungerat som en spegel 
som reflekterat tillbaka ljus 
och energi bort från jorden, 
försvinner och ersätts av en 
mörk yta, vatten, som istäl-
let suger upp all energi. Det 
skapar ett värmeöverskott 

som inte minst påverkar 
permafrosten i Sibirien. Vid 
uppvärmning friges bundet 
kol och metan, en gas som 
är 23 gånger starkare än kol-
dioxid som växshusgas. Det 
skapar en kick framåt och en 
än snabbare uppvärmning.
Källa: Al Gores film ”En 
obekväm sanning”.

Bilen är såld och Urpo Taskinen tar nu cykeln dit han ska. I sommar väntar en miljömission i Ryssland. Bilden togs 
för någon vecka sedan när isen var på väg att smälta.

En miljökämpeEn miljökämpe
som alltidsom alltid
tar cykelntar cykeln
– och som vill se ett
bensinpris på noll kronor

”Vi måste vända klimatut-
vecklingen nu”, säger Urpo 
Taskinen.

➤ För 251 miljoner år sedan 
upphörde perioden Perm 
på jorden. Det var drygt 180 
miljoner år innan dinusau-
riernas dog ut. Jordskorpan 
har vittnat om en enormt 
stor biologisk mångfald då. 
Men så började vulkaner i Si-
birien att kasta ut sot, aska 
och koldioxid. Temperaturen 
steg omkring sex grader 

och 95 procent av allt liv på 
jorden dog.
IPCC:s klimatpanel förutspår 
i sin klimatrapport år 2007 
att temperaturen innan år 
2100 kommer att ha stigit 
mellan 1,1 och 6,4 grader 
om inte mänskligheten för-
ändrar sitt sätt att leva.
Källa: Urpo Taskinen och 
IPCC:s klimatrapport.

Förändra nu för framtiden

Uppvärmningen sker snabbare

➤ Just nu befinner vi oss 
i en El Ninjo-period. Stora 
havsströmmar går från Syd-
amerika till Fillippinerna. Där 
samlas vattnet vid Ekvatorn 
och blir varmt. Efter några 

år vänder strömmen tillbaka 
vilket skapar en tillfällig 
klimatförändring. Därför 
förutspås år 2010 slå värme-
rekord. Det är ett naturligt 
fenomen som återupprepas.

Naturliga och onaturliga variationer

Urpo Taskinen utgår från Juoksengi när han ska 
föra ut sitt miljöbudskap.
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Att försöka sälja sockar eller 
att boka en intervju med Urpo 
Taskinen är inte det lättaste.

Miljökämpen gör allt för att 
vända ett samtal till miljö-
kamp.

När NSD kontaktar Urpo Taskinen 
för att boka tid för en intervju blir 
det svårare än väntat.

Inte för att Taskinen inte vill be-
rätta, men han tänker göra det på 
sitt sätt.

– Kommer du på cykel, frågar 
han.

– Nej.
– Hrm, blir svaret från Taskinen 

som fortsätter:
– Har du skype?”
– Eh, näe.
– Det tar fem minuter för dig att 

ladda ner det till din dator, sen kan 
vi prata via datorn. Har du mikro-
fon?

– Nej.
– Jaha, du har kanske inte råd att 

inhandla en mikrofon för 25 kro-
nor? säger Taskinen.

Det visar sig att argumenten för 
att anlända till Juoksengi, träffa 
Taskinen i verkligheten och ta 

bilder när han cyklar blir en mil-
jöfråga, en fråga om att ta ansvar 
eller ej.

Tanken med ett miljövänligt re-
portage har förvandlat NSD:s ut-
sända till en miljöbov och svaret 
när Taskinen föreslår att en vän 
fotograferar honom och att han 
mejlar bilderna blir därför:

– Det var en bra idé, då ringer jag 
dig för en intervju i morgon.

– Hur blir det med skype? svarar 
Taskinen.

Vänder försäljningssamtal

Men det är långt fler än NSD som 
hamnar i klistret. Urpo Taskinen 
har nämligen valt att inte ”nixa” 
sin telefon. Inte för att han älskar 
telefonförsäljning, utan för att han 
ser det som en möjlighet att väcka 
miljöengagemang.

Att förmå människor att tänka 
till är ett av de viktigaste uppdra-
gen före Urpo Taskinen.

Att skapa engagemang, påverkar 
beslutsfattarna i värlen att fatta vik-
tiga och världsavgörande beslut.

– Det ringer titt som tätt, det ska 
säljas rakhyvlar, sockar, abonne-
mang, ja, allt möjligt. I 99 procent 
av fallen vänder jag samtalet till 

att handla om hur illa det är ställt. 
Vi ligger på gungbrädan i klimat-
frågan och riskerar att uppvärm-
ningen börjar gå av sig själv. Blir 
det så går vi mot mänsklighetens 
undergång. Det gäller att stoppa 
nu, vi måste förändra vårt sätt att 
leva nu, säger Taskinen.

På världstoppslista

Ett ytterligare exempel på Taski-
nens vilja att föra ut klimatbud-
skapet är att han i sommar ger sig 
ut på en cykeltur i Ryssland. Detta 
för att skapa debatt om miljö- och 
klimatfrågor.

Ett bevis för att han är fram-
gångsrik i sitt miljöbudskap är att 
han ligger etta på världstoppslis-
tan över vem som rekryterat flest 
medlemmar till Al Gores internet-
forum ”Stop global warming”. 

– Bästa sättet att skapa en påver-
kan på är att nå oerhört många 
människor.

Hur många försäljare och hur 
många som nyfiket har frågat 
Urpo Taskinen om billösheten och 
som efteråt känt sig som en miljö-
bov vittnar inte minst antalet han 
lyckats värva till ”Stop global war-
ming”. 

I slutfasen av NSD:s intervju med 
Taskinen återstår en fråga.

Kunskap för miljön

– Har du tre miljövändliga tips 
att ge för vardaglivet? Något mer 
än att exempelvis sopsortera, an-
vända lågenergilampor och skippa 
onödigt bilkörande? 

Men så enkelt är det inte att slip-
pa ifrån ett dåligt miljösamvete. 

– Skaffa kunskap. Börja med att 

läsa boken ”Sex grader” av Mark 
Lynas. Ju fler som sätter sig in i frå-
gan, desto fler kommer kunskapen 
att spridas till, blir svaret från Urpo 
Taskinen som avslutar:

– Jag säger så här: Gör ingenting 
om du är beredd att sätta dig ned 
och se ditt barn eller barnbarn 
i ögonen och säga ”jag vet vad som 
sker lilla parvel, men jag skiter 
i det”.

LINDA DANHALL

Det handlar om att ta ansvar – eller inte

FA K TA Stop 
global warming
➤ Al Gores internetforum Stop 
global warming är ett miljöfo-
rum på Facebook. 
Forumet har  nu 3 551 235 
medlemmar. 667 av dem har 
Taskinen rekryterat.
Det gör att han ligger världsetta 
över dem som har rekryterat 
flest personer till listan. 
Det är 70 fler än vad listans tvåa, 
Kenneth D McClintock, 
har värvat. Kenneth D McClin-
tock är statssekreterare i Puerto 
Rico och arbetade med Hillary 
Clintons presidentkampanj 
2008. 
KÄLLA: Stop global warming

Sedan bilden av internetforumet togs 
har Urpo Taskinen rekryterat ytter-
ligare medlemmar till ”Stop global 
warming” och förstärkt sin position 
som världsetta.

En miljökämpe
som alltid
tar cykeln
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