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2018: Några av de största skogsbränderna i Kaliforniens historia förvandlade tusentals kvadratkilometer till aska. Foto: Noah Berger/AP

Länge ville forskarna inte vara alarmistiska när det
gällde klimatförändringarna. Men nu börjar vi se
effekterna i vår egen vardag. Panikens tidsålder är
här – och det får oss kanske äntligen att agera,
skriver den amerikanska journalisten David
Wallace-Wells. 

Klimatpanikens tidsålder är här. I somras pressade en
värmebölja hela den norra hemisfären och dödade människor
från Quebec till Japan. Några av de största skogsbränderna i
Kaliforniens historia förvandlade tusentals kvadratkilometer till
aska och smälte både däck och skor för dem som försökte fly
undan elden. Orkaner över Stilla havet tvingade tre miljoner
kineser att fly och svepte bort nästan hela East Island i Hawaii.

Vi lever nu i en värld där värmen stigit med bara en grad Celsius
sedan det sena 1800-talet när man började registrera
temperaturer globalt. Vi höjer halterna av värmande koldioxid i
atmosfären i snabbare takt än någonsin i människans historia.

I oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC vad som
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kommit att kallas ”domedagsrapporten” – ”ett öronbedövande,
genomträngande brandalarm från köket”, som en FN-tjänsteman
beskrev den – med noggranna beskrivningar av klimateffekterna
vid 1,5 och 2 graders uppvärmning. Vid en större FN-konferens
två månader senare uttryckte David Attenborough, mannen med
den honungslena rösten i BBC:s ”Planet Earth”, det hela ännu
dystrare: ”Om vi inte gör något”, sa han, ”ligger ett sammanbrott
för våra civilisationer och utplåningen av en stor del av den
naturliga världen inom synhåll.”

Man hör inte
folkhälsoexperter tala om
vikten av återhållsamhet när
man beskriver risken med
cancerframkallande ämnen
Forskare har känt till det här en tid. Men de har oftast inte
uttryckt sig så. I decennier var det få saker som ansågs värre
bland dem som studerade klimatfrågor än att dra på sig ett rykte
för ”alarmism”.

Det är lite märkligt. Man hör vanligtvis inte folkhälsoexperter
tala om vikten av återhållsamhet när de beskriver risken med
cancerframkallande ämnen. Klimatologen James Hansen som
1988 vittnade om den globala uppvärmningen inför den
amerikanska kongressen kallade fenomenet ”vetenskaplig
finkänslighet” och kritiserade sina kollegor för att de putsade
sina rön så samvetsgrant att de inte lyckades förmedla hur
överhängande hotet i själva verket var.

Den tendensen höll i sig trots att nyheterna från
forskningsfronten blev allt bistrare. Varje större studie, essä eller
bok följdes av ett moln kommentarer om ton och perspektiv, som
diskuterade balansen mellan dåliga nyheter och optimism och
gärna avfärdade slutsatserna som ”fatalistiska”.

Under 2018 började detta förändras, kanske för att alla
extrema väderhändelser tvingade fram det. Vissa forskare
började till och med låta alarmistiska – särskilt i och med FN-
rapporten. Trots att rapporten – sammanställd av närmare 100
forskare världen över – delvis byggde på gamla rön och inte tog
upp några av uppvärmningens mest skrämmande utsikter
öppnade den en ny möjlighet för världens vetenskapsmän. Det
nya var budskapet: det är äntligen okej att flippa ur. Helt rimligt,
till och med.

För mig är det ett framsteg. Panik kan tyckas kontraproduktivt,
men vi har nått en punkt där alarmism och katastroftänkande
fått ett avgörande värde, och det har flera skäl.
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Elden härjar när solen stiger upp över Sierra Nevada, 2018. Foto: Melissa Kopka /
Alamy Stock Photo

Det första är att klimatförändringen är just en kris, en
annalkande katastrof som kräver en aggressiv och omedelbar
global respons. Det är med andra ord rätt att bli alarmistisk. Den
utsläppskurva vi följer i dag kommer troligen att ge oss 1,5
graders uppvärmning 2040, två grader inom några decennier
efter det och kanske fyra grader år 2100.

Så att bli alarmistisk är inte
ett tecken på hysteri. Kanske
är det den enda logiska
reaktionen
När temperaturer stiger kan det innebära att många av de största
städerna i Mellanöstern och södra Asien blir dödligt heta på
sommaren, kanske redan 2050. Det blir isfria somrar i Arktis och
den ohejdbara avsmältning av västra Antarktis istäcke, som
många forskare anser redan har inletts, hotar världens kuststäder
med översvämning. Korallreven kommer i stort sett att
försvinna. Och det lär bli tiotals miljoner klimatflyktingar,
kanske många fler, som flyr undan torka, översvämningar och
extrem hetta, och andra klimatdrivna naturkatastrofer som kan
slå till samtidigt.

Det finns många skäl att tro att vi inte kommer att nå upp till fyra
grader, men globalt växer fortfarande utsläppen, och den tid vi
har på oss för att undvika vad som nu anses vara en katastrofal
uppvärmning – två grader – minskar för varje dag som går. För
att säkert hålla oss under den nivån måste vi enligt FN-rapporten
minska utsläppen av växthusgaser med 45 procent av 2010 års
nivåer fram till 2030. I stället ökar de fortfarande. Så att bli
alarmistisk är inte ett tecken på hysteri. Kanske är det den enda
logiska reaktionen.

Vilket också belyser det andra skälet till att alarmism är
viktig: genom att mer precist peka ut det tänkbara blir det lättare
för oss att förstå klimathotet. I åratal har vi läst i tidningarna hur
två graders uppvärmning setts som den högsta uthärdliga nivån.
En uppvärmning högre än så diskuterades sällan utanför
vetenskapliga kretsar. Då skapade vi oss en intuitiv bild av att
uppvärmningen hade ett tak på två grader.



Vill de inte betala för att de
tror att det är för sent, eller
för att de tror att det ännu
inte är nödvändigt?
I själva verket är det nästan säkert ett golv. Det här århundradets
mest sannolika utfall landar på mellan två och fyra graders
uppvärmning. Att föreställa sig hur världen kan komma att se ut i
det spannet – två, tre, fyra grader – är därför en betydligt bättre
förberedelse för de utmaningar vi står inför än att söka skydd i
vardagens lugnande, relativa normalitet.

Det tredje skälet är att medan oron för klimatförändringar –
dess bättre – växer så förblir bristen på engagemang ett betydligt
större politiskt problem än fatalismen. I december fann en
nationell studie som undersökte amerikaners hållning till
klimatförändringar att 73 procent ansåg att en global
uppvärmning verkligen pågår, den högsta siffran sedan frågan
började ställas 2008. Men majoriteten var ovillig att lägga ens tio
dollar i månaden på att göra något åt saken, i en
opinionsundersökning månaden innan drog de flesta gränsen vid
en dollar.

Vill de inte betala för att de tror att det är för sent, eller för att de
tror att det ännu inte är nödvändigt?

Det är en retorisk fråga. Om vi följt Global Carbon Projects
rekommendationer och inlett en världsomfattande reducering av
koldioxid år 2000 hade vi bara behövt skära ner omkring två
procent årligen för att säkert hålla oss under två graders
uppvärmning. 

Faktum är att ytterligare dröjsmål kommer att förvärra
problemen. Om vi drog igång en storskalig satsning på
koldioxidreducering i dag – ett gigantiskt projekt för att förändra
våra energisystem, infrastrukturen för byggande och transport
och sättet att producera mat – så skulle den utsläppsminskning
som krävs vara omkring fem procent om året. Om vi väntar
ytterligare ett decennium kommer det att krävas omkring 9
procent årligen. Det är därför FN:s generalsekreterare António
Guterres anser att vi bara har tiden fram till 2020 på oss för att
lägga om kurs.

Det kanske starkaste
argumentet för det kloka i
katastroftänkande är att våra
mentala reflexer drar åt rakt
motsatt håll



Ett fjärde skäl att uppamma katastroftänkande är historiskt.
Rädsla kan mobilisera, till och med förändra världen. När Rachel
Carson publicerade sin epokgörande bok om missbruket av
bekämpningsmedel, ”Tyst vår”, skrev Life Magazine att hon
”överdrivit saken”, och Saturday Evening Post avfärdade boken
som ”alarmistisk”. Men nästan av egen kraft lyckades den driva
fram ett nationellt förbud mot ddt.

I sin ”domedagsrapport” använde FN:s klimatpanel en slående
analogi för den mobilisering som krävs för att undvika en
katastrofal uppvärmning: andra världskriget, som president
Franklin Roosevelt kallade ett ”hot mot liv, frihet och
civilisation”. Det kriget utkämpades inte på hoppet allena.

Men det kanske starkaste argumentet för det kloka i
katastroftänkande är att alla våra mentala reflexer drar åt rakt
motsatt håll, de vill inte tro på ett mycket dåligt resultat.

Trots att jag känner till
forskningen måste jag
erkänna att jag har svårt att
tänka mig en värld i lågor
Jag har själv tillbringat de senaste tre åren begravd i
klimatvetenskap och bevakat forskningen. Antalet rapporter med
”goda nyheter” skulle jag kunna räkna på ena handens fingrar.
De med ”dåliga nyheter” är säkert tusentals – varje dag tycks det
dyka upp ny, oroande kunskap om det miljötrauma som redan
pågår. 

Jag vet att forskningen är korrekt, jag vet att hotet är
allomfattande och jag vet att om utsläppen fortsätter i
oförminskad omfattning så kommer följderna att bli förfärande.
Och ändå, om jag föreställer mig mitt liv om tre årtionden, eller
min dotters liv om fem, så måste jag erkänna att jag inte tänker
mig en värld i lågor utan en som liknar den vi har nu. Så svårt är
det att rubba vår sinnesro. Vi lever alla i en illusion, oförmögna
att på allvar hantera forskningens budskap att
klimatförändringen utgör ett allomfattande hot. Ett hot mot livet
självt.

Hur kan vi bli så vilseledda? Ett svar härrör från
beteendeekonomin. Det senaste halvseklet har psykologin
identifierat en lång rad olika mentala hinder mot insikt, den kan
förefalla lika ändlös som ett flöde i sociala medier och det är
också den sortens inre motstånd som stör vår förmåga att
uppfatta konsekvenserna av ett förändrat klimat. Optimistiska
förhoppningar, lugnande tolkningar och känslostyrda
motreaktioner samlas till ett helt bibliotek av klimatillusioner.

Vi skapar vår världsbild utifrån egna erfarenheter, en
reflexmässig tendens som säkerligen också präglat vår förmåga
att hantera verkligt existentiella hot mot vår art. Vi väntar gärna



på att andra ska reagera snarare än att handla själva; vi föredrar
den rådande situationen, är obenägna att ändra våra
livsförhållanden. Vi ser genom dimridåer av självbedrägeri.

Att klimatförändringen aktiverar så många av våra mentala
blockeringar är ett tecken på hur stor del av det mänskliga livet
den berör. Att krisen kräver experter, och tillit till dem, just vid
en tidpunkt då allmänhetens tilltro till expertis kollapsar är bara
en av många paradoxer. 

Vad kan vi då göra? Och vilka är ”vi”? Omfattningen av
klimatkrisen innebär att det krävs organisation på alla nivåer –
samhällen, städer, nationer och internationella
överenskommelser som samordnar aktioner mellan sig. Men de
flesta av oss lever inte i FN:s salar eller i de styrelserum där
klimatöverenskommelsen i Paris förhandlades fram.

Att köpa en elektrisk bil är en
droppe i havet jämfört med
att kraftigt höja standarden
för bränsleeffektivitet
I stället lever vi i en konsumtionskultur som säger oss att vi kan
göra politiska avtryck genom var vi handlar, vad vi har på oss,
hur vi äter. Det är därför vi nyligen fick ta del av tidskriften
Lancets dietrekommendationer om hur man ska äta för att lindra
klimatkrisen – mindre kött för somliga, mer grönsaker. 

Men att konsumera medvetet är en smitväg, en nyliberal
avledningsmanöver bort från kollektiv handling, som är vad som
krävs. Folk bör försöka leva efter sina egna värderingar när det
gäller klimatet som i allt annat, men effekterna av individuella
livsstilsval är ytterst försumbara jämfört med vad politiken kan
åstadkomma.

Att köpa en elektrisk bil är en droppe i havet jämfört med att
kraftigt höja standarden för bränsleeffektivitet. Att av
samvetsskäl flyga mindre är betydligt lättare om det finns fler
höghastighetsjärnvägar. Och vad gör det till eller från om jag äter
färre hamburgare varje år? Om boskapsuppfödare åläggs att
mata sina kreatur med tång från havet, något som enligt en
studie skulle kunna minska utsläppen av metan med 60 procent,
skulle det däremot göra oerhörd skillnad.

Det är vad det betyder när man ser politik som en ”moralisk
förstärkare”. Det pekar också på en väg bort från personliga
känslobördor. Vi kräver inte av människor som betalar skatt att
de också måste vara filantroper och stödja social välgörenhet, och
på samma sätt borde vi inte kräva av någon – och avgjort inte av
alla – att hantera sitt eget ekologiska fotavtryck innan vi ens på
allvar har försökt driva fram lagar och politiska åtgärder som
skulle minska våra utsläpp totalt.

Just det är politikens syfte: att vi tillsammans kan vara och agera



bättre än vi klarar av som individer.

Och plötsligt har klimatförändringarna satt politiken i brand.
Bara ett av flera exempel är den aktivistgrupp med det
alarmistiska namnet Extinction Rebellion som uppstod i
Storbritannien i höstas, och som omedelbart växte sig så stor att
den lamslog delar av London i sin första större protest. Dess
främsta krav: ”Säg sanningen.” 

Vi kan undgå tre grader, och
med viss säkerhet allt det
förfärande lidande som
väntar över den nivån.
Miljöaktivism är naturligtvis ingenting nytt. Men samma alarm
genljuder även högre upp. I den amerikanska kongressen har
ledamoten Alexandria Ocasio-Cortez från New York samlat
demokrater kring en grön New deal – en uppmaning till att
omorganisera ekonomin i riktning mot ren energi och hållbart
välstånd. Staten Washingtons guvernör Jay Inslee har mer eller
mindre förklarat sig vara en grön enfrågekandidat till
presidentposten.

Och medan inte en enda direkt fråga om klimatförändringen
ställdes till vare sig Hillary Clinton eller Donald Trump under
2016 års presidentvalsdebatter så kommer frågan säkert att
dominera Demokraternas primärval 2020, vid sidan av
”Medicare åt alla” och gratis college. Michael Bloomberg, som är
beredd att spendera minst en halv miljard dollar på kampanjen,
insisterar på att varje kandidat partiet lyfter fram ska ha en
konkret plan för klimatet.

Så här ser början på en lösning ut – men bara allra första
början, och bara en dellösning. Vi har troligen försuttit
möjligheten att undvika två graders uppvärmning, men vi kan
undgå tre grader, och med viss säkerhet allt det förfärande
lidande som väntar över den nivån.

Men ju längre vi väntar, desto värre blir det. Vilket är ett sista
argument för katastroftänkande: för vad skapar en starkare
känsla av överhängande brådska än rädsla?

Övers från engelska: Lars Linder 

David Wallace-Wells är skribent och redaktör på New York
Magazine. I juli 2017 skrev han en i USA mycket omdebatterad
artikel. I höst utkommer hans bok ”The uninhabitable Earth.
Life after warming” på Albert Bonniers förlag med titeln ”Den
obeboeliga planeten”.
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