
Att stoppa klimatförändringen
kräver att vårt samhälle stöps
om. I det arbetet kan fackför-
eningarna spela en nyckelroll
och se till att förändringarna
blir rättvisa, jobbskapande och
därmed allmänt accepterade.
Axlar facken ansvaret?

Såväl miljöorganisationer som
fackföreningar och politiska partier
talar om behovet av minskade växt-
husgaser, rättvis omfördelning och
att alla måste ta sitt ansvar. De

gemytliga orden
riskerar dock att
dölja klimatets
glödheta intresse-
konflikter. Hundra-
tusentals männis-
kor flyr och dör
varje år på grund av
uppvärmningen,
storföretagen fort-

sätter sälja, borra och transportera,
klimataktivister lägger sina kroppar
i vägen för kolkraftsbyggen och
toppmöten och anklagar politi-
kerna för att gå storföretagens
ärenden. Och facken?

– Det finns en tro på att man
kommer att lösa klimatomställ-
ningen genom en rationell argu-
mentation som kommer att leda till
en viss enighet. Det tror inte jag.

Det säger Asbjörn Wahl. Han
är chef för den norska organisatio-
nen For velferdsstaten, har en för-
troendepost i Internationella
transportarbetarförbundet, ITF,
och är rådgivare för det norska
Fagförbundet. Wahl argumenterar
för att klimatet i grunden är en
facklig fråga. Det är facket som
måste ta striden mot de starka eko-
nomiska intressen som står i
vägen, som oljeindustrin.

– Det kommer att krävas en
hård kamp för att ändra samhälls-
utvecklingen. 

KLIMATRÖRELSEN OCH FACKEN måste
samarbeta, menar han. Men det
finns en fundamental konflikt
mellan miljörörelsen och fackför-
eningsrörelsen. Fackens rop på
tillväxt och ökade löner har ofta
stångats mot miljörörelsens
grundläggande kritik av industria-
lismen. Det här är motsättningar
som ställs på sin spets när vi pratar

lösningar på klimatkrisen, menar
Asbjörn Wahl.

– Det krävs stora strukturella
samhällsförändringar som reduce-
rar behoven av transport och kon-
sumtion. Det är helt uppenbart att
det blir ändringar på arbetsmark-
naden. Problemet är att de som
blir av med jobben inte kan vara
säkra på att det kommer att skapas
andra jobb. Vi måste ha konkreta
alternativ inom ren energi och
kollektivtrafik. Annars accepterar
man det inte.

PÅ SVENSKA LO är den här problem-
ställningen främmande. I maj an-
togs organisationens första klimat-
policy. Där finns inga konkreta
förslag för hur klimatomställning-
arna ska finansieras och inga stra-
tegiska förslag för hur den ska
kunna genomföras. Policyn är
utarbetad av Sven Nyberg, som
arbetar med klimatfrågor på LO.

Nyberg tror inte att omställningen
blir en svår nöt för Sverige.

– Vi har inte försökt att strate-
giskt analysera hur motståndet
kommer att se ut, för att i Sverige
är ju alla rätt välvilliga och tende-
rar att bjuda över varandra.

JÖRN ANDERSEN ÄR AKTIV i den dan-
ska klimatrörelsen och mobiliserar
inför klimatmötet i Köpenhamn.
Han menar att facken måste utma-
na de stora multinationella företa-
gen. En rapport från den Interna-
tionella fackliga samorganisatio-
nen, IFS, och FN-organet UNEP
har visat att satsningar på förnybar
energi de närmaste decennierna
kan leda till över 20 miljoner nya
jobb, långt fler än de som i dag
arbetar inom fossilindustrin.

– Men frågan är fortfarande,
säger Jörn Andersen: Vem bestäm-
mer vilka jobb som ska skapas? 

De danska klimataktivisterna

har försökt få med fackföreningar i
arbetet inför Köpenhamnsdemon-
strationen den 12 december.

– Men det går långsammare än
förväntat, säger Andersen.

Hittills har tre mindre fackför-
bund anslutit sig, och det finns
hopp om att IFS och Europeiska
fackliga samorganisationen, EFS,
ska uttala sitt stöd. Men de stora
danska facken verkar ha bestämt
sig för att inte delta, säger Ander-
sen. Det kan delvis bero på att de
danska medierna skrivit att ungdo-
mar kommer att slå sönder
Köpenhamn. Men den djupare
anledningen är en annan, säger
Andersen.

– Många av fackförbunden är
fångade i ett marknadsorienterat
sätt att formulera problem och lös-
ningar, som att byta glödlampor
och släcka lyset. De är inte inrik-
tade på att vi måste trycka på för
massiva investeringar. 

Är det möjligt att stoppa klimat-
förändringarna utan att ha med
facken?

– Nej. Vi behöver en massiv
mobilisering. En jättedemonstra-
tion är en sak. Men vi måste förän-
dra på lokal, nationell och global
nivå. Jag ser ingen annan kraft som
har möjlighet att göra det.

ASBJÖRN WAHL TROR INTE att det blir
någon stor facklig anslutning i
Köpenhamn. 

– Jag är inte heller så säker på
att demonstrationen i Köpen-
hamn är det mest avgörande och
viktiga just nu. Fackens viktigaste
roll är att de skapar värderingar i
samhället och det är den makten
som är viktig framöver. Fackets
tradition är på arbetsplatsen, det
är där maktkampen kommer att
avgöras.

CHRISTOPHER HOLMBÄCK

christopher.holmback@arbetaren.se

Trögt få fack till COP15

Facken och miljörörelsen har inte alltid dragit jämt, men måste nu samarbeta för en klimatomställning. ”Problemet är att de som blir av med jobben
inte kan vara säkra på att det kommer att skapas nya”, säger Asbjörn Wahl från organisationen For velferdsstaten.

Ytterligare en tung rapport om
behovet av klimatbistånd i
mångmiljardklassen publice-
rades av Världsbanken i förra
veckan. EU har samtidigt enats
om ett bidrag som är margi-
nellt i förhållande till behovet.

I sin årliga utvecklingsrapport gör
Världsbanken bedömningen att kli-
matförändring kan leda till att de

framgångar som har nåtts med att
bland annat minska fattigdomen i
utvecklingsländer helt raseras.

– 75 till 80 procent av skadorna
som den globala uppvärmningen
riskerar att orsaka kommer att drab-
ba utvecklingsländerna, säger Justin
Lin, Världsbankens chefsekonom.

Industriländerna har i FN:s
klimatkonvention förbundit sig att
stå för nödvändiga investeringar i

utsläppsminskning och anpassning
i utvecklingsländerna. 

Världsbankens rapport hänvisar
till en rad beräkningar över hur
mycket som behöver investeras i
utvecklingsländer för att nå målet
att genomsnittstemperaturen inte
ökar med mer än 2 grader.
Medianvärdet av studierna är 400
miljarder dollar årligen år 2030.
Till detta kommer ett behov av

anpassningsåtgärder till en medi-
ankostnad av 75 miljarder per år. 

Världsbankens skattning liknar
den FN-rapport som presente-
rades den 1 september och som
beräknade behovet av investering-
ar i utsläppsminskning och anpass-
ning i utvecklingsländer till 600
miljarder dollar per år.

Samtidigt ställde sig EU:s stats-
och regeringschefer under topp-

mötet förra veckan bakom EU-
kommissionens starkt avvikande
uppskattning om att omställning
och anpassning i utvecklingsländer
”bara” kommer att kosta omkring
100 miljarder per år. Av den sum-
man har EU sagt sig vilja stå för 2
till 15 miljarder årligen de närmaste
tio åren – marginellt i jämförelse
med de beräknade behoven.

RIKARD WARLENIUS

Världsbanken: 475 miljarder i klimatbistånd
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