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DET MEST SKRÄMMANDE behöver inte vara det som märks
mest. Ingen har missat att cyklonen Gustav har varit på
besök i Karibien, och även om New Orleans klarade
sig relativt lindrigt undan dog 76 människor på Haiti,
8 i Dominikanska republiken och 10 på Jamaica. Gus-
tav svepte in över Kuba som en kategori 4-cyklon, men
250 000 människor evakuerades och ingen dödades.

Att samtidigt en betydligt större väderrelaterad
katastrof pågår i nordösta Indien, främst i Bihar, har
det inte rapporterats om alls lika mycket. Enligt offi-
ciella uppgifter har 90 personer omkommit på grund
av översvämningar, men biståndsorganisationen
Action Aid talar om minst 2 000 döda och 1,2 miljoner
hemlösa.

Starkare cykloner i Karibien och kraftigare Monsun-
regn i Asien är förutspådda konsekvenser av en
högre global temperatur. Ändå fortsätter Erland Käl-
lén, professor i meteorologi vid Stockholms univer-
sitet, att vägra uttala sig om samband mellan upp-
värmning och enskilda väderhändelser.
”Man kan inte säga att Gustav beror på mänsklig

klimatpåverkan”, säger han till DN. Jaha. Nähä. Fast
man kan ju inte säga motsatsen heller, att Gustav inte
beror på mänsklig påverkan.

Som Källén själv fortsätter har vi ju ”under de
senaste 35 åren sett att tropiska cykloner blivit allt van-
ligare i takt med stigande temperaturer och varmare
ytvatten.” Och vad gäller Bihar kan en intressant kedja
av årtal över översvämningskatastrofer läggas ut: 1954,
1974, 1987, 2004, 2007, 2008. De extrema väderhän-
delserna är inget nytt, men kommer allt tätare till följd
av uppvärmningen.

MINDRE LIVSHOTANDE men lika skrämmande är att is-
avsmältningen i Arktis även denna sommar verkar slå
nytt rekord. 

I tisdags rapporterade Metro att Nordpolens is nu –
för första gången på 125 000 år – saknar förbindelse till
fastlandet i både Kanada och Sibirien. Öppet vatten i
såväl Nordost- som Nordvästpassagen glädjer åtmins-
tone rederierna.

En annan långsam och skrämmande förändring är
avsmältningen av Grönlands landbaserade is, vars
smältvatten rinner ut i havet och höjer havsnivån. I
början av veckan varnade en forskargrupp ledd av
Anders Carlson vid University of Wisconsin-Madison
för att FN:s klimatpanels uppskattningar kan vara all-
deles för låga. Snarare än 10 centimeters höjning av
havsnivån fram till 2100, som klimatpanelen uppskat-
tar, tror forskarna att det kan det röra sig om en meters
havsnivåhöjning. En katastrof som bland annat skulle
göra omkring 145 miljoner människor hemlösa.

Men det mest skrämmande är en nyhet som varken
hörs eller syns, som bara kan upptäckas med veten-
skapsmännens sofistikerade mätinstrument. På
satellittelefon från östra Sibiriens nordkust berättar
Örjan Gustafsson, svensk forskningsledare för expe-
dition ISSS08, för DN:s Karin Bojs att det inte längre
råder någon tvekan: metankällor som i tusentals år
har legat nedfrusna på havsbotten har börjat smälta
och sippra ut i atmosfären. 
Metan är en 20 gånger kraftigare växthusgas än

koldioxid och upptiningen av permafrostens metan-
reserver uppskattas ensamma kunna höja den globala
temperaturen med 0,7 grader – lika mycket som alla
människoskapande utsläpp under den hittillsvarande
historien har bidragit med.

Nu har det startat, och det, om något, är skräm-
mande.

Sipprande katastrof

Rikard Warlenius

VÅLDTÄKTERNA BLIR FLER. Under minst ett års
tid har olika expertröster, bland annat Brottsföre-
byggande rådet, gjort den bedömningen. 

Natten till lördagen den gångna helgen anmäldes
sex våldtäkter i Stockholm, vilket enligt polisen är
”ovanligt” många. Det blev en nyhet i flera medier.

Några gånger varje år leder våldtäkterna dessut-
om till löpsedlar. Medierna blundar inte för att
våldtäkt är ett samhällsproblem som måste ges
uppmärksamhet – men det räcker inte.

NÄR KATRINE KIELOS släppte sin uppmärksam-
made bok Våldtäkt och romantik (Modernista) i
våras löd stridsropet att vi måste tala om våldtäkt. I
alla dess bemärkelser. Hon hävdar att det inte är så
enkelt som många feminister gjort gällande, att
våldtäkt bara handlar om makt och kontroll. Våld-
täkt handlar också om sex. Inte bara för förövaren.
Vetskapen om risken att bli våldtagen påverkar alla
kvinnor – även sexualiteten påverkas av detta,
”konstrueras” i relation till det, som det kallas på
fackspråk.

Kielos dristar sig inte till mer konkreta förslag
än att kvinnan måste ”göra uppror” mot den kultur
som gör henne våldtäktsbar. För våldtäkten börjar
inte vid en eventuell attack. Våldtäkt är ett helt sys-
tem av föreställningar om sexualitet, hot, våld, risk,
förväntningar, rädslor, kroppsuppfattning, attityder
och mycket mer. Kielos sammanfattar i bokens
slutrader att detta innebär ett behov av självförsvar
som börjar i ”att man definierar den egna kroppen
som något värt att försvara”. Det är den enda stra-
tegi hon nämner, och hon går inte vidare in på vad
den innebär i praktiken.

Men visst har hon rätt i att ett feministiskt själv-
försvar, som handlar väldigt lite om att lära sig slå
ut en angripare med våld, är en viktig strategi. För

kvinnor behöver lära sig att lyssna på sina egna
känslor och sätta gränser – inte utifrån vad som
”förväntas”, utan utifrån vad vi själva vill. Och i ett
samhälle med starka normer om hur kvinnor
respektive män ”bör” vara, är det inte självklart
enkelt att vaska fram. Det krävs träning. 

MEN DENNA DEL av lösningen på problematiken
hamnar i samma fack som det rättmätiga kravet att
kvinnojoursrörelsen behöver mer pengar – den
berör bara de utsatta, som nästan alltid är kvinnor.
Och att lägga för stor vikt vid dem innebär en risk
att i praktiken tillmäta våldsoffren ett ansvar.

Den stora utmaning samhället fortfarande står
handfallen inför är att ta itu med männen som
våldtar. 

Vi matas med information om att det inte finns
några ”enkla” lösningar. Men låt oss diskutera de
svåra då! Vilken roll spelar porren? Sexualiseringen
i medier och reklam? Hur kan skolan bli genus-
medveten på riktigt och få både killar och tjejer att
se igenom stereotypa genusförväntningar? Vilka
tvångsmedel fungerar? Vilken rehabilitering? Bör
dömda sexualbrottslingar som avtjänat straff stå
under fortsatt uppsikt? Bör lagen ändras så att sam-
tycke blir grund? Eller bör oaktsamhet vid våldtäkt
göras olagligt?

Inga enkla svar. Men inte heller omöjliga att
finna svar på, om man verkligen vill. Att försöka,
forska, utreda och försöka igen, kan ge om inte ett
entydigt svar så i alla fall viktiga pusselbitar till vad
som fungerar förebyggande mot våldtäkt. Så länge
det inte sker kan inte våldtäkt sägas vara ett sam-
hällsproblem som tas på allvar.

Att göra ”ingenting” innebär ju, statistiskt säker-
ställt, att antalet våldtäkter ökar. 

RB

”Jag är dock ingen som
skulle beteckna global
uppvärmning som
människoskapad”
Sagt av Sarah Palin. John McCains val av vicepresident-
kandidat suddade ut det sista av hans stämpel som
grönare än George W Bush.

Arbetsmiljöfara
Efter Arbetsmiljöverkets skakande rapport
om arbetsplatsolyckorna svarade arbets-
marknadsminister Sven Otto Littorin med
att anslå 33 miljoner extra till Arbetsmiljö-
verket. 33 miljoner – att jämföra med de
155 miljoner som regeringen tidigare har
skurit ner från Arbetsmiljöverkets budget.
Eller de 300 miljoner den sparade på att
lägga ner Arbetslivsinstitutet.

Svårt, inte omöjligt

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se
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