Det finns ingenting oväntat med
den kommande katastrofen: den
närmar sig stadigt. Och vi gör
så lite för att stoppa den. Hur
kommer det sig, frågar
Rupert Read.

Den katastrofala
klimatförändringen
är en ’vit svan’
klimatförändring (d.v.s. allt större om det inte sker en
systemförändring, en snabb och radikal omvandling av
vår inställning till vår levande planet är inte en tänkbar
‘svart svan’. Den är en vit svan, ett väntat skeende. Det är
helt enkelt exakt det någon med en elementär förståelse
av situationen borde vänta sig.

”Inför faran kämpar två lika starka röster inuti människan:
den ena säger helt förståndigt att man bör bedöma vari
faran består och hur man ska avvärja den; den andra
säger ännu förståndigare att det är alltför tungt och
plågsamt att tänka på faran då det ändå inte står i ens
makt att förutse allt och undvika det som ska ske, och
därför är det bättre att vända sig bort från det tunga
ända tills det händer och i stället tänka på det som är
trevligt. Ensam lyssnar människan mestadels till den
första rösten, medan hon i mängden bland andra oftast
lånar sitt öra åt den andra.”
— Tolstoj, Krig och fred.
Denna artikel handlar om hur medborgare reagerar på
miljöhot. Vad jag vill hävda är att de, åtminstone just nu,
inte reagerar bra, eller i varje fall inte tillräckligt bra, i
kritiska situationer.
Ett spöke hemsöker vårt samhälle, vår värld, vår gemensamma framtid: hotet om ett ’långsamt’, antropogent,
klimatbaserat ragnarök. Varför kallar jag det ’ett spöke’?
För att det känns overkligt. En känsla av overklighet
genomsyrar vår situation. Om klimatförändringen verkligen var så faslig som det påstås, då skulle vi verkligen
göra något åt saken … inte sant? Kan det verkligen vara
så att vi håller på att döma den mänskliga civilisationen

till döden? För att åstadkomma (sic) något sådant krävs
det väl en verklig ’svart svan’ till händelse?
En ’svart svan’ är en radikalt oväntad händelse. En stor
del av mitt arbete under de senaste åren har gällt följderna av osannolika eller sällsynta händelser som kan
vara ödesdigra, som kan utplåna resultaten av decennier eller årtusenden av normalitet eller ’framsteg’. Till
exempel det arbete jag gjort tillsammans med Nassim
Taleb, där vi undersöker sådana händelser i relation
till finanskriser eller genmodifikation. Vi har undersökt
samma problematik med hänsyn till klimatet. Ett försiktighetstänkande är det bästa sättet att få nackgrepp
på klimatförnekarnas tröttsamma förhalningstaktik: ett
hållbart argument för behovet av radikala åtgärder för
att tygla destabiliseringen av klimatet kräver inte att
man lyckas bevisa med fullkomlig visshet eller ens bortom allt rimligt tvivel att mänskligt handlande förorsakar
en farlig klimatförändring.
Men klimatet skiljer sig också på ett grundläggande sätt
från fallet med finanser, eller med genmodifikation (eller
med kärnvapen, eller med ’singulariteten’ o.s.v.). Nämligen så här: det har visats bortom allt rimligt tvivel att om
vi fortsätter som hittills, eller ens lite ditåt, så leder det
till en klimatologisk nemesis. En allt större antropogen

14 | 60 IKAROS 2 – 3 | 18

Det finns för all del några betydande gråspräckliga fjädrar i den vita fjäderskruden. Vi har inte kunskap om den
exakta graden av jordsystemets klimatkänslighet och vi
har inte kunskap om alla de återkopplingar som möjligen kan aktiveras eller om hur menliga (eller, om vi har
en enorm tur, hur bra) de är. Vi vet inte hur lång tid vi
har på oss. Alla dessa öppna frågor understryker nödvändigheten av radikala försiktighetsåtgärder i fråga om
klimatet: öppna frågor är på gott och ont. Kanske visar
det sig att det fruktansvärda problem man bekymrade
sig över är relativt hanterligt … Eller kanske det visar sig
att det är värre än väntat. Här finns det en asymmetri:
för ju värre den värsta risken för en potentiell ödeläggelse är, desto angelägnare är det att vi garderar oss mot
den. Osäkerheten kring klimatet betyder att vi kanske
fortfarande underskattar storleken av den ödeläggelse
vi riskerar (och det kanske i drastisk omfattning).
Men detta betyder att det gråa området i svanens fjäderskrud inte förändrar situationen det minsta – utom
genom att understryka att vi inte bara (högst sannolikt)
står inför en (i det stora hela) förutsägbar katastrof, utan
inför en katastrof som kanske överskrider våra modeller
och till och med vår fantasi. Det ligger bortom allt rimligt
tvivel att vi håller på att köra över vad som sannolikt är
en brant, med en fallhöjd som kanske är större än vad
tillgänglig forskning ger vid handen.
En katastrofal klimatförändring är en vit svan, och en
eller annan grå eller svart fjäder understryker bara hur
total vår utsatthet är. Vår utsatthet för katastrofen.
Är vi verkligen, som den antika grekiska filosofen, Aristoteles, hävdade, förnuftiga varelser?
Hur kan vi se våra barn i ögonen samtidigt som vi överväger denna kommande kataklysm? (Kanske det är därför
vi ofta inte ser våra barn i ögonen i denna avgörande
fråga, – kanske det är därför vi praktiskt taget alla, och

IKAROS 2 – 3 | 18

inte bara en extrem minoritet som vi älskar att hata
– i praktiken, för det mesta, är klimatförnekare.)
Hur kan vi vakna? Hur kan vi, som jag tidigare har frågat
på Medium (https://medium.com/@GreenRupertRead/
why-i-had-to-tell-my-students-that-i-fear-for-them64bf1625b878#.lrvqvdsno), bli ’visa grodor’; hur kan vi
lära oss hoppa ur kastrullen innan vi blir kokta? Den
kommande kataklysmen är fullständigt uppenbar: hur
kan vi lära oss se och handla för att stoppa det som
är fullständigt uppenbart? Eftersom det tydligen inte
räcker att det är fullständigt uppenbart. Att förneka
det fullständigt uppenbara är betydligt mera krävande

Osäkerheten kring klimatet
betyder att vi kanske
fortfarande underskattar
storleken av den ödeläggelse
vi riskerar (och det kanske i
drastisk omfattning).
än att förneka det oklara (och detta är givetvis varför
dunkla affärsintressen och deras lockfåglar och nyttiga
idioter har försökt låtsas att klimatsituationen inte är
klar). Och ändå deltar vi nästan alla nästan alltid i detta
förnekande…
Den obekväma sanningen när det gäller den antropogena klimatförändringen är nämligen att vi kanske i
grunden har mycket mera gemensamt med den relativt
lilla minoriteten radikala klimatförnekare än vi vill tro.
Sannolikheten för denna katastrofala klimatförändring
ter sig särskilt stor med tanke på det oerhört skrämmande, bokstavligen otroliga förhållandet att en komplett
förnekare (och hans team av lika irrationella förnekande imbeciller) har tagit makten i Vita huset. Det är
som om vi levde för hundra år sedan, vid tiden för den
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ökända ’approcessen’ i Förenta staterna, när rätten att
undervisa i darwinism i skolan togs upp i rätten (och
förkastades). Skillnaderna är att (1) hundra år har gått;
har vi inte lärt oss någonting? (2) ’Approcessen’ gällde
en oupplyst delstatsregering i södra Förenta staterna,
medan ingenting mindre än världens mäktigaste nationalstat har omfattat klimatförnekandet; och (3) Även
om det är olyckligt om evolutionen förnekas, så är det
katastrofalt när klimatverkligheten förnekas. Den här
tredje skillnaden är den mest skickelsedigra. Det finns
ingen vetenskaplig fråga av större omedelbar betydelse för mänsklighetens framtid än att forskningen kring
klimatförändringen blir erkänd; eller att i varje fall ett
minimum av försiktighetspolitik vidtas i förhållande till
klimatet, även om man ännu inte är övertygad.
Som jag framhöll tidigare: när vetenskapen handlar om
att vi är utsatta för en enorm risk, är det absurt att vänta
på eller kräva absoluta bevis. Det enda förnuftiga – om
vi är förnuftiga – är att röra oss mycket snabbare än så.
Och ändå rör vi oss långsamt som sniglar, om ens det.
Och ändå… Kanske finns det ändå anledningar till hopp
i det jag noterade ovan. Kanske man kan finna ett hopp
i att vi vanliga människor, vi miljömedvetna normala,
skiljer oss mycket mindre från klimatförnekarna än vi
är benägna att tro. Kanske vi, i det vi blir medvetna om
vår gemensamma oförmåga att än så länge se den ’vita
svan’ i vitögat som stadigt närmar sig och som bringar
fullständig förödelse i sitt spår, kan komma samman för
att bekänna vår gemensamma oförmåga och till slut
möta den tillsammans. Visserligen är miljöskurkar som
Exxon troligen bortom allt hopp; men kanske den stora
majoriteten av oss åtminstone kan försöka dela med
oss av våra gemensamma rädslor (och tidigare misslyckanden), och sedan börja vakna till stundens allvar.
Jag har under de senaste åren tagit för vana att fråga
människor hur de föreställer sig framtiden; jag har funnit
att många – de flesta – är allt mellan någorlunda och
fruktansvärt rädda för den, till den grad att de är redo
att förtränga hela saken. Jag är övertygad om att vi är
miljoner sinom miljoner som är tyst desperata i fråga
om framtiden och som känner sig ensamma i sin desperation; men tänk om vi verkligen tog risken att börja
tala till varandra om den, och om vi därvid upptäckte
att vi har mera gemensamt än vi insåg? Framför allt i
vår skräck och i vår vilja att göra något åt den i stället
för att bara plågas av den.
Jag tror att en sak vi måste göra nu är att finna allt flera
platser där människor kan artikulera sin undertryckta
ångest över det vi gör åt vår hemplanet och följaktligen
åt oss själva. Detta kunde kanske vara det första steget
mot en ny klarsyn.
En tidigare version av denna artikel utkom i The Ecologist.
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Klimatförändringen,
strukturer och individens
ansvar
Statsminister Juha Sipilä fokuserade på vår tids mest
akuta problem under Europaforum som ordnades i Åbo
i slutet av augusti. Enligt Sipilä kan ”klimatförändringen
stoppas på tre sätt: genom att minska konsumtionen,
genom att öka koldioxidsänkorna samt genom kolersätt
ande teknologi” (Helsingin sanomat 31.8.2018). Därtill
efterlyste Sipilä frivilligt ansvarstagande från konsumenternas sida. Sipiläs uttalande är på många sätt problematiskt. Han nämner inte alls behovet av att avstå
från koldioxidintensiv infrastruktur och att ersätta detta
med någon annan form av infrastruktur. Därtill lägger
Sipilä i sin modell ett alltför stort ansvar på konsumenternas axlar att minska på konsumtionen, även om detta
kunde regleras i lag genom negativa incentiv. Sipiläs
förtroende för kolersättande teknologi är ovanligt och
i ljuset av tillgänglig information grundlöst. Vanligare är
ändå att tänka att individer påverkar klimatförändringen genom att minska sina egna utsläpp eller genom att
minska sitt eget koldioxidavtryck. Det vill säga genom
konsumentval.
Klimatförändringen är ett strukturellt problem. Det
handlar inte bara om att alla enskilda individers sammanslagna utsläppsmängd påverkar klimatets uppvärmning, utan det handlar om att vårt samhälle fungerar så
att det är svårt att leva ett utsläppsfritt liv. Därtill är det
ganska svårt att avgöra vilka utsläpp som verkligen är
mina egna. Borde vi anklaga chauffören, bensinförsäljaren eller vägingenjören? Eller borde vi anklaga trafikministern för att vi inte har tillräckligt välfungerande
kollektivtrafik? Även om den enskildes bilkörande inte
har stor påverkan på hela landet eller ens på stadens
infrastruktur, kan bilisten ändå varje dag besluta att
starta eller inte starta bilen. Köttätande är ett ännu mer
komplicerat fall. Köttproduktionen ger upphov till enorma växthusgasutsläpp, men konsumentens val och hur
de påverkar utsläppen ligger bakom flera av problemen.
Ifall en tillräckligt stor mängd människor skulle sluta att
äta kött, så skulle detta förr eller senare också påverka
köttproduktionen. Men reglering av matproduktionen
skulle ändå ha en snabbare och effektivare påverkan.
Inom klimatetiken, d.v.s. det filosofiska område som berör klimatförändringen som ett moraliskt problem, har
man talat mycket om den enskilda individens ansvar.
Det centrala problemet verkar vara att den enskilda
individens agerande inte har någon påverkan. Detta
leder å sin sida till att det blir problematiskt att lägga
ansvaret för klimatförändringen på den enskilda individen. Ansvar förutsätter påverkningsmöjligheter, men det
verkar som om ingen enskild individs agerande skulle
påverka problemen. Klimatet värms upp oberoende av
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om jag kör bil eller inte. Klimatetiken har länge varit
fångad av samma illusion som Sipilä sitter fast i. Istället
för att fokusera på samhället som helhet, dess uppbyggnad och infrastruktur, har man fokuserat på de enskilda
individernas sammanlagda utsläpp.
Ett strukturellt perspektiv innebär att man undersöker
de villkor som enskilda individers och gemenskapers
handlande verkar under, samt undersöker vilken samhällelig uppbyggnad detta handlande har. Väsentligt ur
klimatförändringens synvinkel är kapitalismens strävan
efter vinning, dess samband med ekonomisk tillväxt och
utsläpp av växthusgaser, samt olika former av infrastruktur så som trafik, energiproduktion och matproduktion.
Även ideologi och kultur har betydelse.
Utifrån detta perspektiv är det viktigare hur individen
kan påverka samhällsstrukturerna än den enskilda individens utsläpp, hur dessa än räknas. Företagsledare
och statsministern har stora möjligheter att påverka
hur vårt samhälle fungerar. Deras ansvar och möjliga
skuld till klimatförändringens skadeverkningar beror
inte på deras livsstil utan på hur de har använt sin makt.
Betyder då detta att den enskilda individens livsstil
saknar betydelse? Inte nödvändigtvis. Det kan hända
att just mina koldioxidutsläpp inte påverkar klimatet
nämnvärt. Men av konsumtionssociologin lär vi oss att
också konsumtion innebär kommunikation och socialt
agerande. Kanske också livet som vegan påverkar samhällets struktur på sitt sätt. Det som är problematiskt
med att fokusera på konsumtionen är ifall det framställs
som den viktigaste, eller ännu värre, den enda påverkningsmöjligheten.
Ett strukturellt perspektiv innebär således inte att man
glömmer den enskilda individens ansvar. Samhällsstrukturerna är inte något slags mystiska mekanismer som
är skilda från människorna, och som styr oss med algoritmer likt robotar. Samhällsstrukturer kan undersökas
och de kan påverkas. Det är inte lätt, men livet skulle
inte heller vara lätt i en värld där klimatförändringarna
löpt amok.
Jag har två teser om klimatförändringsdiskussionen. Vi
behöver dels en analys av makten, kapitalismen och
andra klimatpåverkande strukturer. Därtill bör
ansvarstagande individer sluta sig samman
med varandra och förändra samhället.
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