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OPINION

En sak vet vi säkert, klimatet har alltid för ändrats, gör det fortfarande och kommer alltid att ändras.
En gång rådde is tid i en stor del av det norra halv klotet. I USA sträckte den sig till mellanväs tern, i
Europa till mitten av Frankrike och ner över nor ra Ryss land. I dag befinner vi oss i det fors karna
kallar mellan is tiden med stora is täcken på Grönland. Att inlandsisen skulle upphöra att minska är en
orimlig tanke. Smältningen kommer att fortsätta oavsett all mänsklig verksamhet. Den som tror nå-
got an nat har en svår attack av hyb ris och inbillar sig att människan är starkare än naturkrafterna.
Mänskligheten lever un der flera hot. En sak skall vi vara glada över, att 1970-talets farhågor för en
begynnande is tid inte infriats. Ett varmare klimat kan vi hantera, men med en is tid är det kört för
stora delar av mänsk lig heten efter som avsevärda delar av jord klotet blir obeboeligt. Men vi har ock-
så faran för stora pandemier och för nya världs krig som utgör allvarligare hot än klimatet.

FN:s klimatpan el har skapat modeller för hur för utsättningarna för mänskligt liv påverkas av det
varmare klimatet. Påspäd ningen av medeltemperaturen ans es leda till de många naturfenomen vi
upplevt på senare år med rekordhöga temperaturer och ett väder som inte uppför sig som vi är vana
vid. Situationens allvar bör ändå inte överdrivas. Så här skrev tre ledande svenska nationalekonomer,
Hassler, Kru sell och Olovs son tidigare i år: ”FN:s klimatpanel IPCCC sammanfattar de internatio-
nella forsk nings resultaten med att en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt (som vi ännu är långt
ifrån) för modligen leder till att den globala medeltemperaturen ökar med mellan 1,5 och 4,5 grader.
Om den sanna klimatkäns lig heten skulle vara i den lägre delen av detta intervall behöver vi inte bry
oss särskilt mycket.”
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Det råder idag rätt bred politisk enig het om att det behövs en klimatdriven omställning av våra sam-
hällen. Men det är lättare att säga den na tulipanaros än att göra den. I värsta fall kommer det att leda
till en katastrof. Tänk om vi genomför en dras tiska åtgärder för att styra klimatet och en dag finner
att det inte hade någon effekt, att de naturliga klimatförändringarna var starkare än de som utgörs av
utsläppen från mänsk lig verksamhet?
Gör allt, säger Greta Thun berg, och fega politiker och opinions bildare hukar istället för att säga att
det är omöjligt.
Våra klimatutsläpp i världen kommer främst från in dustrin, trans porter och jordbruk. Att ställa om
och göra oss oberoende av fos sila källor har ingen med tro värdig het visat hur det skall gå till, i syn-
nerhet inte på några årtionden.
Trans portsektorn kommer för överskådlig tid att vara beroende av fossila bränslen. Det finns inga
fungerande storskaliga alternativ för lastbilar, bussar och knappast ens för våra personbilar med tan-
ke på hur långsamt introduktionen går av elbilar och de fortfaran de tekniska bristerna till exempel
avsaknaden av tillräckligt med råvaror till batterierna eller el för en hel bilpark som drivs med el.
Ännu sämre ser det ut för de tunga fordonen. Batteridrift är inget fun gerande alternativ och andra al-
ternativa driv medel räcker inte till på ett globalt plan, i alla fall inte om vi inte skövlar mer käns lig
skog.
Vad gäller flyget och den in ternatio nella båttrafiken så finns det inga realis tiska lös ningar till dagens
tekniker. Världs handeln bygger på att vi kan trans portera enorma gods mängder 24 timmar om
dygnet med trans portplan och till sjöss. 90 procent av världs handeln går med fartyg. En omställning
som försöker förhindra det lägger en död hand över världs handeln. I spåren följer mass fattigdom, gi-
gantisk ar bets lös het och ökade krigs risker när de politiska ledningarna inte kan erbjuda tillväxt och
växande välstånd. Ta länder som Kina, In dien, Pakistan, Indonesien och Brasilien med sina jättebe-
folkningar och starka han dels bero ende. Runt hörnet kan vänta storskaliga militära konflikter. Vi
lever alltså i en ytterst farlig tid när våra politiker och delar av samhälls etablis semanget ligger lågt
inför en upphetsad klimatdebatt som spårat ur.
Vi vet inte om en omställning av klimatet kommer att ge resultat, det är bara förhoppningar. Där-
emot har vi både kunskap och resurser för att hantera ett varmare klimat.
Världens länder kan möta en stigande havs nivå med att valla in de lägst liggande område. Givetvis
måste det också bli ett stopp för allt byggande på låg länt havs nära mark. Vi måste också snabbt för-
bättra jord brukets bevattnings system, i många länder är det dålig infrastruktur snarare än vattenbrist
som skadar jordbruket när det är torka. Men att tro att vi skall kun na lägga en närmast död hand över
industrisamhällena och sätta stopp för världs handeln utgör ett mycket större hot än de alarmis tiska
klimatspådomarna.
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Björn-OlaBjörn-Ola - Alias - igår

Mycket bra artikel. Jag önskar att den kunde nå ut till fler. 

Svara 1Reagera

Mats JangdalMats Jangdal - Broby - 2 dagar sedan

Äntligen en journalist som kan läsa innantill och applicera sunt förnuft på vad som påstås om kli-
matet.
Vad vi kan göra för att på ett smidigt sätt anpassa oss till ett verkligt klimat, oavsett om eller hur 
det förändras, det är det bra att planera f . . .  (visa mer).. .  (visa mer)
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Franz BöndergaardFranz Böndergaard - Kallinge - 2 dagar sedan

Den globala energiförsörjningen, är till 88% fossil. Plockar vi bort det, utan att hitta ett vettigt al-
ternativ, kommer miljontals med människor dö, i rask takt. 
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Evert  AnderssonEvert  Andersson - Åsbro - 2 dagar sedan

Underbar läsning. Nu vill vi se fler journalister som gör sitt jobb. En eloge till Lars J Eriksson. 
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