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Zbigniew Brzezinski har varit utrikespolitisk rådgivare
åt en handfull amerikanska presidenter. När USA:s eko-
nomiska och militära stöd till de islamistiska krigare i
Afghanistan som under 1980-talet gäckade Sovjets
ockupationstrupper avslöjades och ifrågasattes lär han
ha utbrustit: ”Vilket var viktigast i världshistorien? Tali-
banerna eller Sovjetimperiets fall? Några överentusias-
tiska islamister eller Centraleuropas befrielse och kalla
krigets slut?”

Det skulle senare visa sig att den politiken fick mer
än Sovjetimperiet att braka till marken. World Trade
Centers skyskrapor i New York, till exempel.

Vid varje givet tillfälle ärver mänskligheten en lång
historia av oförrätter, händelser och gärningar. Hur
dessa har hanterats, eller inte hanterats, har skapat den
värld vi lever i. För att stärka den georgiska delrepubli-
ken, hemrepubliken, ritade Stalin in Abchazien på dess
karta. För att försvaga makthavarna i Tblisi gavs Sydos-
setien och Abchazien ett slags kulturell autonomi.
Effekterna av den välbekanta imperietaktiken att sönd-
ra och härska lever vi med än i dag.

När nu nyheterna dragit förbi Georgien och vi inte
längre matas med grafiska kartor över ryska truppför-
flyttningar så kan det vara läge att lyfta blicken. Det är
uppenbart att analyserna av vad som skett inte går att
sära enligt de vanliga åsiktsklyftorna. Men som vanligt
finns ett gäng som försöker använda det skedda för att
föda skräcken för den ryska björnen. Såväl FRA som
ökade militärutgifter verkar kunna motiveras med kon-
flikten. Med tanke på vem som förde gnistan till fnös-

ket så kan man fråga sig vad debattörerna egentligen
är rädda för. Att Georgien ska ockupera Gotland?

Andra talar om sydosseternas rätt till ett land. MUF:s
sympatier visade sig till exempel inte följa Saakasjvili,
den enda kända potentaten som döpt en boulevard
efter George W Bush.

Även i komplicerade konflikter finns tydliga sanningar.
Om Zbigniew Brzezinski studerar den abchaziska nutids-
historien kommer han att finna ett bekant kapitel med
en alltför vanlig sensmoral.

1993 rensades utbrytarrepubliken på sin etniska
georgiska hälft. De separatistiska styrkorna pressades i
början av konflikten tillbaka av georigierna men fick
snart något oväntat understöd av frivilliga nationalister
från andra delar av Kaukasien och från de ryska trup-
perna stationerade i bland annat Gudauta. Ingen vet
exakt hur samordningen mellan det ryska och det frivil-
liga kommandot såg ut men elaka rykten upprepar att
kommandot med stridande volontärer som gick under
benämningen ”De kaukasiska folkens federation” trä-
nades och utrustades av ryska GRU. När det nu ropas på
att domstolarna i Haag ska granska inte bara de senaste
veckornas utan de senaste decenniernas utveckling i
Georgien och dess utbrytarrepubliker kanske vi får veta
hur mycket sanning som ligger i ryktena.

Det är nämligen inte ointressant. ”De kaukasiska
folkens federation” leddes av en tjetjensk befälhavare,
Sjamil Basajev. Ett drygt decennium senare var Basajev
den obestridda ledaren för de mest militanta tjetje-
nerna. Hans mer förhandlingsinriktade konkurrent om

tjetjenernas gunst, presidenten Aslan Maschadov, var då
utestängd från alla förhandlingar och fredssträvanden.
”Ryssland förhandlar inte med terrorister, det utrotar
dem”, ekade det från Moskva när Washington uppma-
nade Putin att inleda förhandlingar med Maschadov.
2005 lyckades Putin med sin föresats, säkerhetstjänsten
FSB utrotade Maschadov.

Basajevs terrorbana kröntes 2004 när han kunde ta
på sig gisslandramat i den skola i Beslan där över 300
människor, hälften barn, dödades. Två år senare
dödades han själv i en rysk FSB-operation i Ingusjien.
Fiendens fiende är sällan din vän.
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När solens ultravioletta strålar
slår in i den syrefyllda atmosfä-
ren spjälkar den på en viss höjd
upp syrgasmolekyler – O2 – till
fria syreatomer, som sedan slår
ihop sig med syrgas till ozonmo-
lekyler – O3. Samtidigt hindras
de skadliga UV-strålarna från att
nå jordytan.

I början av 1980-talet upp-
täckte forskare att ozonskiktet
höll på att tunnas ut till följd av
en ökad mängd klor, som bryter
ner ozonet, i atmosfären. Detta
berodde främst på utsläpp av
klorfluorkarboner (CFC), mer
kända som freoner.

Freon var kemiföretaget
DuPonts namn på en typ av gas
med ett vitt industriellt använd-
ningsområde: främst som köld-
medium i kylar och frysar och
som drivgas i sprayburkar.

Varje vår sedan sedan 1980-
talet uppkommer ett hål i ozon-
skiktet över Antarktis, men även
över de bebodda delarna av jord-
klotet har ozonskiktet tunnats ut
med ungefär 5 procent sedan slu-

tet av 1970-talet. Förtunningen
av ozonskiktet leder bland annat
till ökade risker för hudcancer
och andra skador på hud och
ögon.

Av oro för än värre uttunning
undertecknade världens stater
1987 Montrealprotokollet, som
syftade till att fasa ut använd-
ningen av freoner. Det anses ha
varit ett mycket framgångsrikt
avtal, men trots att freonutsläp-
pen har minskat kraftigt kommer
det att ta lång tid för ozonskiktet
att återhämta sig. Enligt en fors-
karrapport kommer ozonet att
fortsätta minska fram till år 2024,
och först år 2068 återgå till 1980
års nivå.

En följd av Montrealproto-
kollet är att CFC i industriell
användning i hög grad ersätts av
HFC (hydroflourkarboner) som
saknar klor och därmed inte ska-
dar ozonskiftet. Emellertid är
HFC en kraftig växthusgas, med
en uppvärmningspotential som
är upp till 12 500 gånger högre
än koldioxidens.

Tillspetsat kan sägas att om vi
blir grillade av CFC så blir vi i
stället kokta av HFC.
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VAD HÄNDER…
… med ozonhålet?

Arbetaren uppmärksammar bortglömda konflikter runt om i världen. Är det något du
vill veta mer om – skicka ett mejl till redaktionen@arbetaren.se.
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Jan Björklunds neddragna
byxor.

OS 2008. På alla vis.

Utmärkta nättidningen The Grist går mot strömmen och gräver
i stället i Sarah Palins politiska liv och hittar en del mindre upp-
lyftande saker. Här är en sammanfattning av några av hennes

gärningar som guvernör i Alaska:
• Stämde inrikesdepartementet för deras beslut att lista isbjörnar som en
utrotningshotad art.
• Drev på för byggandet av en gasledning från norra Alaska.
• Har föreslagit att ta bort Alaskas bensinskatt.
• Motsatt sig beskattning av oljeföretagens vinster.
• Har drivit på för att öppna naturreservat i Arktis för oljeborrning.

ur inlägget Sarah Palin vs klimatet av David Jonstad

”
Klimatbloggen
om när Sarah Palin stämde Bushregeringen

Angående dagens stora toppnyhet i DN att en speciell gen hos
män avgör om relationen ska bli lyckad kan Arbetarens XX-
blogg i en helt häpnadsväckande studie som första medie i

världen berätta att en speciell hårfärg, som vi upptäckt under vänstra
armhålan, avgör om journalister kommer förstärka könsrollerna i sam-
hället eller ej! Ja, det är ofattbart, jag vet, men vi har undersökt mer än
1 000 journalister. Det har alltså ingenting med kultur, media eller något
sådant att göra, utan bara med hårfärg!

ur inlägget Nyhet! Gen hos journalister avgör om världen ska bli lyckad
av Svante Tidholm

”
XX-bloggen
om ett sensationellt avslöjande
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Först år 2068 beräknas ozonet
ha återgått till 1980 års nivå.  
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