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HÄROMDAGEN LYSSNADE JAG till en klimatforskare vid
Lunds universitet. Han studerar återkopplingsmekanis-
mer i kolcykeln, med datamodeller som är världsle-
dande i sin nisch. Han var desperat. Vi vet att kolcykeln
överbelastas så att centrala ekosystem kan braka ihop de
kommande decennierna, vi vet allt vi behöver veta om
effekterna av våra utsläpp – och ändå… Ständigt detta
ändå. ”Kan inte ni som är samhällsvetare förklara varför
vi är så här sinnessjuka?”, vädjade forskaren.

Här finns ett av alla glapp i klimatfrågan: naturve-
tare kan beskriva hur vi förstör livets betingelser, men
inte varför. Där måste samhällsvetare axla sitt ansvar,
vilket de hittills inte har gjort. Separationen mellan
natur och samhälle är förstås den borgerliga, reifierade
vetenskapens ursynd, och aldrig har den varit så des-
truktiv som nu: klimatforskarna står handfallna när det
kommer till katastrofernas drivkrafter, samhällsfor-
skarna är upptagna med annat och ser inte vad som hål-
ler på att ske.

Men det värsta glappet är ett annat, besläktat: det
mellan kunskap och handling. G 20-mötet i förra
veckan var ett stilprov i konsten att förtränga klimat-
krisen till en bisats, en eftertanke när allt annat av
vikt är avhandlat. George Monbiot sammanfattade
med sedvanlig briljans G 20-mötets kommuniké i The
Guardian: ”Inga utgifter besparas för att rädda ban-
kerna. Varje utgift besparas för att rädda biosfären.”
Hos klimatforskare som spenderat sina timida liv

framför datormodeller och på isfält stiger desperatio-
nen. Man hör allt oftare ord som ”direkt aktion”, ”pla-
nerad ekonomi” och ”revolutionär omställning” tas i
ovana munnar. Jag tror att få av dem riktigt förstår
innebörden av vad de säger.

Å ANDRA SIDAN har vi de som gör allt för att vidga gapet.
Till dem hör de borgerliga debattörer som i Sverige
har gått på bred offensiv under det senaste året för att
dämpa all oro för klimathotet och försäkra att vi kan
fortsätta precis som nu. Senast att trumpeta ut denna
melodi är journalisten Anders Bolling, som i Apokalyp-
sens gosiga mörker (Bonniers) har roligt åt dem som tror
att vi står nära avgrunden. Det rör sig inte bara om
vetenskapsanalfabetism – Bolling refererar till en (1)
klimatvetenskaplig artikel – utan om innerlig kärlek till
tingens rådande ordning. Bolling invaggar oss i den
trygga förvissningen att Vattenfall och flygbolagen
kommer att rätta till varje litet problem som eventuellt
kan uppstå. 

SJÄLV HAR JAG fått den stora förmånen att få ge ett litet
bidrag till försöken att täppa igen klyftorna. Jag börjar
nu arbeta som doktorand i projektet Lucid vid Lunds
universitet, som förenar natur- och samhällsvetenskap i
en enda integrerad totalitet i studiet av våra – reella,
och branta – utmaningar.

Jag själv ska studera de fossila bränslenas roll i kapi-
talackumulationen. Jag hyser nämligen en misstanke
om att besluten att exploatera först kol, sedan olja
och naturgas är omöjliga att skilja från exploatering-
en av arbete. Om det stämmer måste vi genomföra
stora, verkligt grundläggande förändringar i våra
system för att – jepp – inte gå under.
Den farligaste myten om forskaren är att han eller

hon måste stå utanför handlingen, aktionen. En avrei-
fierad vetenskap kastar sig ut i debatter och in i demon-
strationer där så är nödvändigt. Mina små försök i
denna riktning de kommande åren kommer att kräva
sin tid, och därför är detta den sista schemalagda ledar-
krönika jag skriver i Arbetaren för den här perioden. 

Tack så länge – och på återseende!

På återseende

Andreas Malm

LO:S STYRELSE har enligt stadgarna inte rätt att
peta sin ordförande, det är en fråga för kongress
eller möjligen representantskapet. Vid styrelsesam-
manträdet i måndags var det alltså upp till Wanja
Lundby-Wedin själv att avgöra om hon ville sitta
kvar eller avgå.

Det är inte heller upp till oss – som tillhör en
annan arbetarrörelse – att ha åsikter om vem som
ska leda LO. Men med tanke på att 

… hon uppenbarligen inte har skött sina upp-
drag i AMF-styrelsen

… förtroendet för henne av allt att döma är lågt
både i och utanför de egna leden

… de största LO-förbunden, som Kommunal,
IF Metall och Seko, uppges ha krävt hennes avgång 

… de för Socialdemokraterna katastrofala opi-
nionsundersökningarna i helgen

… hon kommer att förbli rejält vingklippt i
debatter om klasskillnader och direktörsförmåner
framöver

måste hennes vägran att kliva åt sidan betecknas
som å ena sidan tufft och beslutsamt, å andra sidan
väldigt förvånande. För även om alla LO-förbund
nu säger sig ställa upp bakom henne bär hon det
tyngsta ansvaret på sina alldeles egna axlar. Och
vilket ansvar.

LUNDBY-WEDINS BESLUT handlar inte bara om
förtroendet för henne och LO, utan kan mycket
väl vara ytterligare en spik i oppositionens begrav-
ningskista, den märkt Valet 2010. Göran Greider
skriver i tisdagens Aftonbladet att hennes beslut i
värsta fall ”tar udden av den i särklass viktigaste
faktorn när det gäller att mobilisera väljare: enga-
gemanget från LO:s tiotusentals förtroendevalda
ute på arbetsplatserna”. 

Har han rätt är det i så fall ett tillfälle för radika-
la krafter att förmå dessa besvikna tiotusenden att
lägga sin energi på något mer löftesrikt än den för-
stelnade koloss som LO och socialdemokratin
utgör, eller åtminstone på att vitalisera desamma,
men erfarenheten säger oss att det snarare är passi-
vitet än aktivitet som följer i besvikelsens spår.

SKA VI ÄNDÅ – mot alla rimliga förväntningar –
hoppas på att något bra kommer ur den här soppan
är det att LO nu lägger personfrågan bakom sig och
börja diskutera vilka politiska slutsatser som kan
dras. Om inte förr måste det nu ha framkommit att
det finns en jobbig baksida av att LO engagerar sig
i korporativa, vinstdrivande företag, i facklig-poli-
tisk samverkan, betalar höga löner och mångmil-
jonpensioner åt fackliga företrädare och behåller en
så stor maktkoncentration i LO-toppen. Kanske
kommer rörelsen fram till att den nu måste fokuse-
ra alla sina krafter på att försvara och – en tanke
som inte verkar ha tänkts på ett par decennier –
förbättra sina medlemmars ställning på arbetsplat-
serna och i samhället.

Ett sådant program skulle möjligen kunna åter-
uppväcka den svalnande entusiasmen i de fackliga
leden och rent av spilla över på oppositionsparti-
erna, som sannerligen behöver all uppmuntran de
kan få.

Alternativet är att inget samlat och kraftfullt
motstånd kan mobiliseras mot den regering som
nu försöker intala oss att 11–12 procents arbetslös-
het och en a-kasseersättning på hälften av en arbe-
tarlön är en naturnödvändighet, ungefär som ett
influensavirus som svept in över Sverige och –
tyvärr – inte kan botas, utan bara väntas ut.

RW

”Vad ska de avslöja
nästa gång? Att påven
är katolik?”

Täppas Fogelberg uttryckte i Ring P1 i måndags 
sin stora förvåning över radioprogrammet Kalibers
avslöjande att det sjungs rasistiska sånger på 
sverigedemokratiska möten.

Oljan räcker inte
G20-mötet i London lovade stimulanser av
världsekonomin på 1,1 biljoner dollar – men
missade den lilla detaljen om vilket bränsle
som ska driva uppgången. Det hävdar i alla
fall Peak oil-nestorn Kjell Aleklett i UNT.
Oljan räcker inte – och det akuta problem
som G20 borde diskutera är hur de fossila
bränslena ska kunna fasas ut.

Person och politik

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se
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Kan ha satt ännu en spik i oppositionens begravningskista.

Väntar på nya avslöjanden.
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