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REDAN VID KLIMATMÖTET I NAIROBI i november förra året 
presenterade ledande brittiska klimatexperter från Hadley Cen
tre for Climate Prediction and Research en rapport om jorden, 
den globala uppvärmningen och framtiden.

Där säger de att, om inga åtgärder sätts in, kommer en tred-
jedel av planeten att vara öken år 2100. Dessutom kommer 
torka att sprida sig över jordklotets halva landmassa, göra jord-
bruk i praktiken omöjligt på en tredjedel av planeten och hota 
miljoner människor till livet. Som jämförelsen kan man nämna 
att under de senaste femtio åren har en procent av jorden drab-
bats av extrem torka. 

Prognoserna baseras på hur regn och temperaturer har varierat 
historiskt sedan 1950-talet. Vissa aspekter har inte räknats in så 
forskarna fruktar att de kanske tagit till i underkant! 

MEN DET STÅR HELT KLART, menar de, att det blir de fattiga 
ländernas fattiga invånare som drabbas värst. Afrika producerar 
bara 10 procent av de globala växthusgaserna, men är den kon-
tinent som kommer att få genomlida de värsta konsekvenserna 
av en global uppvärmning.

Två tredjedelar av kontinenten är redan öken eller torra om-
råden. Av jordbruksmarken i de senare har över hälften försäm-
rats av återkommande torka. Enligt FN bidrar dessutom fattig-
dom till överutnyttjande av mark och när marken sedan blir 
omöjlig att odla på tvingas människor ge sig iväg.

Småjordbruk i Afrika producerar det mesta av kontinentens 
mat och står för sjuttio procent av arbetstillfällena så länge ne-
derbörden är regelbunden.

Med torrare klimat blir det svårt, kanske omöjligt, att få till-
gång till rent vatten, att odla livsmedel och hålla boskapen vid 
liv. Hundratals miljoner människor på jorden kämpar redan idag 
för att klara livhanken, över 800 miljoner är undernärda, 1,6 
miljoner barn under fem år dör årligen till följd av förorenat 
vatten. Den minsta försämring av livsvillkoren kan vara rena 
dödsdomen för hela samfälligheter. Detta kan komma att leda 
till migration i en skala vi aldrig sett förut.

Redan en grad högre temperatur kan minska skördar med 10 
procent. Olika prognoser talar om 1,4 till över 6 graders ökning 
det närmaste seklet. Mycket tyder på att uppvärmningen blir 
högst runt Saharas kanter, i länder som Tchad, Niger, Eritrea, 
Etiopien och i södra Afrikas inland, i länder som Rwanda och 
Burundi. Afrikanska länder har länge varit medvetna om hotet 
om ökenspridning. Därför drev de under 90-talet arbetet för en 
internationell konvention för att förhindra ökenspridning. Den 

trädde i kraft 1996. Över hälften av länderna i Afrika har dess-
utom antagit nationella program som man försöker koppla ihop 
med fattigdomsbekämpning och investeringsplaner.

EN AVGÖRANDE FRÅGA ÄR vad vi ska göra åt energiförbruk-
ningen. Sir Nicholas Stern ombads av brittiska regeringen att 
undersöka vilket sätt att avstyra klimatförändring som var eko-
nomiskt lämpligt. 

När han presenterade sin rapport hösten 2006 sågs den av 
många som avgörande för arbetet mot klimatförändringarna i 
världen. Stern menar att om vi inte agerar nu kommer det att 
få katastrofala följder för allt liv på jorden.

Men miljöaktivister riktade starkt kritik mot rapporten. De 
menar att rapportens rekommendationer för att minska utsläp-
pen av koldioxid inte räcker. Den brittiska regeringen säger i 
dag, baserat på Sternrapporten, att man ska försöka påverka 
resten av världen så att utsläppen av koldioxid har minskat med 
30 procent år 2020 och med 60 procent 2050. Kritikerna menar 
att det behövs mer drastiska åtgärder än så.

I september förra året släppte Tyndall Centre for Climate 
Change Research en rapport där författarna menar att det be-
hövs en 90-procentig minskning av utsläppen till år 2050.

Professor George Monbiot, å sin sida, säger att temperaturen 
inte får stiga till den kritiska punkten två grader över förindu-
striella nivåer, att vi måste förhindra att jorden och klimatet blir 
torrare. Det enda sättet att förhindra det, menar han i boken 
Heat, är att vi i de rika länderna sänker våra utsläpp av växthus-
gaser med 90 procent till år 2030. Ett sätt är att sluta flyga. Med 
rivstart nu!

ENLIGT VÄRLDSBANKEN HAR VÄRDET av den globala kol-
dioxidhandeln dubblerats från 11 miljarder 2005 till 21,5 miljar-
der 2006 och samtidigt har koldioxidutsläppen ökat. Därför 
kritiseras Sternrapporten också för att den förordar handel med 
koldioxid istället för att föreslå att utsläpp skattebeläggs. Han-
deln ses som både ineffektiv och orättvis när den ges till indu-
strier i Nord som tillåts att fortsätta släppa ut koldioxid som 
vanligt. Detta saktar ned den sociala och teknologiska utveck-
ling av alternativa energisystem som är nödvändig för att kunna 
hantera den globala uppvärmningen. Med andra ord, handeln 
förlänger världens beroende av olja, kol och gas.

Sternrapporten är, menar man, alltför ekonomisk och tar inte 
hänsyn till människors liv och hälsa. 

KERSTIN BJURMAN, MARI DAHL ADOLFSSON

Torka, migration och vårt ansvar
Temperaturen på jorden ökar och stora områden kan bli öken. 
Enligt FN:s klimatpanel bidrar människan till detta, inte minst 
genom användning av kol, gas och olja som har niodubblats 
sedan 1961. 
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Situationen idag och hoten mot imorgon

Förebud om förändringar är ökad sjukdomsspridning (som malaria), 
tidigare vår, ändrade områden för djur och växter och förändringar 
i deras antal, blekning av korallrev, störtregn, tunga snöfall och 
översvämningar, torka, bränder.
Direkta tecken på förändring mot varmare global temperatur är värme-
böljor och perioder med ovanligt varmt väder, uppvärmning av 
haven, översvämningar i kustområden, smältande glaciärer, upp-
värmning av Arktis och Antarktis.

Några rapporterade förändringar:
Världshaven har blivit varmare under de senaste 35–45 åren, från 
0,31 grad i de översta 300 metrarna ner till 0,06 på 3 000 meters 
djup.

Afrika: Medeltemperaturen på kontinenten har stigit med nästan 0,5 
grad under det senaste århundradet och de fem varmaste åren har 
alla varit sedan 1988.
I södra Afrika var 1985–1995 det varmaste och torraste decenniet 
som någonsin rapporterats.
Senegal, havsnivån stiger.
Tchadsjön, ytan har minskat från 25 000 km2 1963 till 1,350 km2.
Kenya och Tanzania. 92 procent av snö och is på Lewisglaciären är 
borta, Kilimanjaro beräknas vara snöfritt om cirka 13 år. Ökad 
spridning av malaria till nya områden.
I Kenya, Seychellerna, Reunion, Mauritius, Somalia, Madagaskar bleknar 
korallreven.
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