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Klimatkrisen kan inte ignoreras 

 

Nyheterna har sedan februari dominerats av kriget i Ukraina och dess konsekvenser för 

energipriser i Europa. Även om detta är förståeligt, är lidandet i Ukraina tyvärr inte det enda 

akuta problemet i världen. Trots att det känns tungt att försöka ta in ännu mera oroväckande 

nyheter, är det viktigt att inte ignorera klimatförändringen. 

De centrala indikatorerna för klimatförändringen visar entydigt på en fortsatt negativ 

utveckling. Enligt Nasa, tappar Antarktis och Grönland sammanlagt nästan 450 miljarder ton 

is per år. Läget blir stadigt värre för varje år. Jämfört med temperaturer före 

industrialiseringen, tyder aktuell forskning på att de globala temperaturerna kommer att vara 

nästan tre grader högre redan om 80 år. Detta skadar jordmånen så att träd och växter inte kan 

växa normalt. 

En annan pågående naturkatastrof handlar om hur den biologiska mångfalden i djurvärlden 

har rasat under de senaste femtio åren. Enligt uppskattningar, har världen förlorat hela sextio 

procent av populationerna för många däggdjur, fåglar och insekter. Liknande vågar av 

massdödlighet har hänt förut i djurvärlden, men aldrig förut på grund av människor och med 

sådan fart som det sker nu. 

Med tanke på allt detta, är den svenska regeringens beslut att lägga ner miljödepartementet 

motbjudande bortom all beskrivning. Istället för att flytta miljöärenden under 

näringsdepartementet, skulle miljöns och klimatets tillstånd i världen ha förutsatt att man 

flyttar näringsärenden under miljödepartementet. Det tog dock inte många timmar efter 

beskedet från Sverige för våra inhemska politiker att lyfta fram samma tanke för Finlands del, 

någonting som redan diskuterades under Juha Sipiläs regering. 

Att den politiska högern konsekvent ignorerat och även förlöjligat den forskning som 

oemotståndligt visar naturens och klimatets bedrövliga utvecklingskurvor är ett allmänt 

fenomen i världen. Det finns en blandning av orsaker som förklarar detta. Grundorsaken är att 

högern får sitt stöd från två olika håll. Dels från den ekonomiska eliten, som inte är beredd att 

pruta på sina vinster för att skydda miljön, dels från lågutbildade samhällsklasser, som ser 

klimatforskningen som elitistisk struntprat och överreagering. 

Det är inte lätt att se, hur den demokratiska processen, som baserar sig på partikonkurrens, 

skulle lösa de akuta kriserna kring klimatet och miljön. Budskapet från forskare har varit 

tydligt, men den partibaserade demokratins kortsiktighet tillsammans med industrins 

inflytande kontinuerligt hindrar genuin förändring. Detta avspeglar den mänskliga tendensen 

att inte ändra beteendet innan det absolut måste göras. Kalla mig cynisk, men jag tror inte att 

vi kommer att göra det nu heller, innan det egentligen är försent ur naturens synvinkel. 

Däremot kan det hända att vi i framtiden har förmågan att fixa de skador, som vi nu 

förorsakar. En stor del av miljöforskningen har redan börjat fokusera på hur man reparerar, 

snarare än hur man förebygger. 
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