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David Wallace-Wells bok ”The uninhabitable earth”
är en suveränt gestaltad fördjupning i den
klimatkris vi redan lever mitt i. Björn Wiman läser
en starkt upplysande bok om en framtid som
kommer att bli mörk.

Jag minns exakt var jag befann mig när jag första gången läste
den amerikanske journalisten David Wallace-Wells artikel ”The
uninhabitable earth” i tidskriften New York Magazine sommaren
2017. Jag satt på en balkong i en stad i Sydeuropa, upplöst i den
42-gradiga eftermiddagshettan. Även utan dessa omständigheter
var artikeln ett tungt slag i magen. Wallace-Wells genomgång av
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livet på en planet plågad av flera graders uppvärmning fick sin
kraft i den skoningslösa helhetsbilden av vår civilisations
potentiella framtid: hungersnöd, flyktingkatastrofer, ekonomisk
kollaps. Första meningen i texten, som blev en av de mest lästa i
tidskriftens historia, gick rakt på sak: ”Jag lovar, det är värre än
du tror.” 

När Wallace-Wells nu har byggt ut sin artikel till en hel bok med
samma titel är inledningsmeningen skärpt ännu ett snäpp: ”Det
är värre, mycket värre, än du tror.” Och effekten av det som följer
är liknande. Två tredjedelar in i boken berömmer författaren de
som följt honom så långt: ”Om du har kommit så här långt är du
en modig läsare”.

Vad är det då som frestar läsarens mod? Naturligtvis är det
sanningen om klimatkrisens omfång och konsekvenser. David
Wallace-Wells har inte främst velat skriva en bok om jordens
uppvärmning, utan en bok om vad denna uppvärmning betyder
för hur vi lever – och hur vi ska leva – på den här planeten. 

Trots den massiva mängd naturvetenskapliga forskning som
finns mellan dess pärmar är ”The uninhabitable earth” alltså inte
i första hand en bok om naturvetenskap. Författaren själv har
större hemmahörighet på Manhattans mondäna
tidskriftsredaktioner än hos Fältbiologerna och vill göra upp med
föreställningen om att mänskligheten kan delas in de som är
”engagerade i klimatfrågan” och de som inte är det. Klimatkrisen
handlar inte, som många fortfarande tycks tro, i första hand om
”miljö”. Den handlar om möjligheten för vår civilisation – och
allt det som vi värdesätter med den – att överleva. Den handlar
om potentiell samhällelig förödelse i en skala som vi har svårt att
föreställa oss. Därtill skriver Wallace-Wells fruktansvärt bra. Han
driver sin framställning med en mörk, skarp och suggestiv stil,
hela tiden baserad på den senaste vetenskapen. Man önskar att
det man läser var en dystopisk fantasi. Det är det inte. 

Ett av bokens syften är att skingra tre missuppfattningar som i
alltför hög grad har präglat vår bild av klimatkrisen. Det gäller
dess hastighet, dess omfattning och dess allvar. 

Till att börja med, skriver Wallace-Wells, är det fel att tro att
klimatförändringarna är en långsam process. Hastigheten är
tvärtom bedövande. Faktum är att hälften av den koldioxid som
människan har tillfört atmosfären genom förbränning av fossila
material har släppts ut under de senaste tre årtiondena – det vill
säga sedan slutet av 1980-talet. 

Det är en svindlande tanke: vi har åsamkat planeten lika mycket
skada sedan Al Gore släppte sin första bok om klimatet som
under alla de föregående århundradena och årtusendena
sammanlagt. Klimatkrisen är inte en historisk skuld från tidigare
generationer – den ryms inom en livstid. Den industrialiserade
världens kamikazeuppdrag, skriver Wallace-Wells med en typisk
referens, har i allt väsentligt ägt rum sedan det första avsnittet av
tv-serien ”Seinfeld” sändes 1989.

Den andra, och mest substantiella delen av boken, handlar
om krisens omfattning. Wallace-Wells gör här rent hus med
uppfattningen att klimathotet enbart skulle manifestera sig i



smältande isar och stigande havsnivåer, som bara kommer att
drabba de som lever i världens kustnära områden. Men i själva
verket är de höjda  havsnivåerna bara en av de faktorer som
hotar att förvandla en framtida värld till kaos. Den globala
uppvärmningen kommer också att drabba mänskligheten genom
hungerkatastrofer, omänsklig hetta, skogsbränder, extremväder,
färskvattenbrist, döende hav, luft som inte går att andas,
pandemier, ekonomisk kollaps och klimatkrig. Vart och ett av
dessa områden får ett eget kapitel i boken. Jag vågar lova att den
som har läst dem inte längre är densamma. 

Mellan dagens värld och de
skräckscenarion som David
Wallace-Wells beskriver i ”The
uninhabitable earth” står
alltså en enda sak:
människan och hennes svar
på denna djupt existentiella
situation.
Av detta följer också den tredje vanliga missuppfattningen,
frågan om klimatkrisens allvar. Wallace-Wells menar att både
forskarsamhället och medierna har varit alltför inriktade på att
tala om målet att hålla den globala uppvärmningen under 2
grader, och att vi därför har glömt bort de i dag allt mer
realistiska scenarion som säger att vi riskerar att nå 3 eller
kanske till och med 4 graders högre temperaturer i slutet av detta
århundrade. 

Klimatförändringen är nämligen inte bara snabbare än vi kan
föreställa oss, den är också längre. De processer som vi
människor har satt i gång är irreversibla och har effekter som
kommer att påverka jorden i tusentals år, längre än vad
mänskligheten har funnits. Det går inte att ”ta tillbaka”
klimatförändringarna. 

Därför blir en av de viktigaste poängerna i ”The uninhabitable
earth” också att klimatkrisen inte är en framtida abstraktion,
utan att vi redan sedan länge lever mitt i den. Det ”normala”
kommer aldrig tillbaka igen. Det klimatsystem som vi växte upp i
och som skapat allt det vi ser som mänsklig civilisation är nu
borta, skriver David Wallace-Wells. Saker och ting kommer inte
bara att bli sämre – de har redan blivit sämre. Och det vi i dag
fortfarande kallar för naturkatastrofer kommer vi i morgon helt
enkelt att kalla väder. 

Efter sin första artikel i New York Magazine fick David
Wallace-Wells kritik av många klimatforskare för att hans bild av
framtiden var alltför mörk och hans tonläge alltför dystert. Jag
har svårt att förstå den kritiken. Problemet i dag är inte att alltför



många är alltför oroade eller uppskrämda, utan att alltför få är
det. Rädslan, menar Wallace-Wells själv, kan vara en kreativ
politisk kraft.

Jag är beredd att gå ganska långt i mina försök att övertyga er om
att läsa denna omtumlande, skräckinjagande och starkt
upplysande bok. Klimatfrågan är alltför komplex och omfattande
för att det ska gå att använda klyschan ”om man bara ska läsa en
bok om detta så är det denna”, men i fallet med ”The
uninhabitable earth” är det omöjligt att låta bli. Dess kraft ligger i
den suveränt gestaltade kunskapssammanställningen, som gör
boken till både grund- och fördjupningskurs på samma gång.
Därtill är den – trots alla de fasor den skildrar – en manual för
hur vi kan tänka för att komma vidare, nybörjare likväl som
experter.

Jag är beredd att gå ganska
långt i mina försök att
övertyga er om att läsa denna
omtumlande,
skräckinjagande och starkt
upplysande bok.
David Wallace-Wells tecknar förvisso en mörk bild av en möjlig
framtid. Men han är inte – som till exempel landsmannen Roy
Scranton – en domedagsprofet som predikar hela
mänsklighetens utslocknande. När allt kommer omkring är den
globala uppvärmningen en mänsklig uppfinning. Och eftersom
det är vi själva som har fabricerat förödelsen står det också i vår
egen makt att konstruera en väg ut ur den.

För David Wallace-Wells heter denna konstruktion storskalig
politik. Det är inte främst som konsumenter vi kommer att kunna
angripa vår tids största samhällsfråga, utan som medvetna
medborgare. Klimatkrisen kan bara hanteras om vi bemöter den
med alla de medel som står till buds i ett demokratiskt samhälle:
parlamentariska, teknologiska, aktivistiska, institutionella,
ekonomiska och juridiska.

Inte heller är det, som vissa hävdar, ”kört” eller ”för sent” för
att göra något. Klimatkrisen är inte binär. Det kommer inte att
”gå bra”, lika lite som det någonsin kommer att vara ”för sent”.
Vid varje given tidpunkt i framtiden kommer det att finnas
möjlighet att välja mellan ökat och minskat lidande för oss själva
och de som kommer efter oss.

Mellan dagens värld och de skräckscenarion som David Wallace-
Wells beskriver i ”The uninhabitable earth” står alltså en enda
sak: människan och hennes svar på denna djupt existentiella
situation. Kanske är det som författaren skriver i ett av bokens
ljusaste infall: att vi är medskapare i tidernas största och
viktigaste berättelse – ” the greatest story ever told”. Den



historien blir aldrig färdigskriven.

Att göra slut på den fossila eran kommer att bli svårt. Men – och
det är det bärande budskapet i denna mäktiga bok – det kommer
inte att bli lika svårt som att leva i en värld där vi inte gör det.

Läs mer: David Wallace-Wells: Rädsla kan vara det som räddar
oss

Björn Wiman

ꊯ Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt

På svenska i höst

David Wallace-Wells är skribent och redaktör på New York Magazine.
”The uninhabitable earth” ges ut på svenska i augusti av Albert Bonniers
förlag.
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