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När man sakta inser klimatutmaningens omfattning,
vilka krav den ställer på oss och på hur vi måste leva, då
går det upp för en. Den här frågan löser sig inte, som
det ibland låter, vid snabbköpsdisken. Det är så klart
inte ointressant vad jag konsumerar, och framförallt
inte hur mycket jag konsumerar, men utmaningen går
inte att rida på individualismens och den privata ånges-
tens drakrygg. Jag kan inte gå ut och lägga räls i min
egen trädgård och hoppas att det ska köra fler tåg i
Sverige. Klimatutmaningen kräver gemensamma lös-
ningar.

I takt med att problemen tornar upp sig i horisonten
så inser man hur omfattande samhällsförändringar som
krävs. Från Romklubbens varningar om tillväxtens slut
och framåt har det blivit allt vanligare och allt mer
accepterat att förutsättningarna för vårt ekonomiska
system håller på att förändras. Visst finns det många
som fortfarande inte vill se det. Under förberedelserna
till Köpenhamnstoppmötet har ordförande Reinfeldt
talat om en motsättning mellan klimatkrisen och finans-
krisen, i Poznan försökte han förklara för Arbetarens
reporter att ”det finns inte oändligt med resurser”. Och
även om det är ordagrant vad miljörörelsen sagt i
decennier så talade han inte om att oljan håller på att
ta slut, utan att det just nu uppfattas som för dyrt att
göra något åt klimatet. Som om Sternrapporten aldrig
någonsin skrivits. Den som i princip visade att varje
pund som läggs på att mota klimathotet är att betrakta
som en besparing jämfört med vad problemen kommer
kosta.

Men även om Reinfeldt har svårt att se sambanden

så finns det andra av hans kollegor som, i vart fall i
retoriken, funnit dem. På Sorbonneuniversitet höll nyli-
gen Nicolas Sarkozy ett tal om behovet av att finna ett
nytt mått på ekonomiskt välstånd, i stället för den BNP-
hets som äter ur jordskorpan och sliter ut människor. 
I Storbritannien diskuteras, som bekant, koldioxidranso-
nering och individuella utsläppsrätter på ett seriöst och
initierat sätt utan att politiska makthavare kan värja sig.

Ett nytt ekonomiskt system är att vänta. Om inte förr
så när de sinande oljekällorna gör att det maskineri vi
vant oss vid att tänka på som evigt rostar samman.

Vill vi komma dit innan dess – innan den beboeliga
ytan minskat så pass att även Vellingebor kommer att
längta tillbaka till den tid då 30 flyktingbarn kunde
vålla debatt och vattenkrigen får oss att sakna oljekrig-
en. Så gäller det att vi fokuserar vår energi på hur det
politiska systemet måste förändras.

Problemet med processen som leder mot toppmötet i
Köpenhamn är nämligen att klimatfrågan behandlas som
tidigare politiska ödesfrågor behandlats. Man väntar sig
att en kompromiss ska leda framåt, precis som revolutio-
närt sinnade arbetare i väst genom historien låtit sig
nöjas med skiftande kompromisser som successivt stärkt
deras ställning. Precis som man brukar göra när motsätt-
ningar mellan länder eller människor visat sig, så tänker
man sig att man kan sitta ner vid förhandlingsbordet och
mejsla ut en mellanväg som gör alla nöjda.

Men det går inte att kompromissa mellan vad som är
ekologiskt möjligt och vad som är politiskt möjligt.
Naturen självt kommer inte att dyka upp i Köpenhamn

med en förhandlingsdelegation. Ingen kommer kunna
göra eftergifter och tro sig skriva ut räkningen på eko-
systemet. Höjs medeltemperaturen så kommer obönhör-
ligen återkopplingsmekanismerna att synas i form av
svällande och metanläckande världshav, smältande 
permafrost och hopskrumpna regnskogar. Makten över
planetens utveckling är på väg att rinna mellan fing-
rarna på oss som mänsklighet. Och det går inte att 
kompromissa med.

Det politiska systemet är uppbyggt för att lösa konflikter
människor emellan, konflikten mellan människan och de
systemvillkor vi delar med alla andra arter kräver andra
förhandlingsmodeller. Frågan måste vara hur man ska få
ner koldioxidhalten till 350 ppm, inte om.

Naturen ”tar” inte notan
”Naturen självt kommer inte
att dyka upp i Köpenhamn
med en förhandlingsdele-
gation.”
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Det har på flera håll uppmärksam-
mats att nedskräpningen av både
stränder och hav till stor del består
av plastprodukter. I början av
2008 publicerades Susan Caseys
reportage ”Vi drunknar i plast” i
magasinet Filter. Där kartlades
hur enorma mängder plast formar
stora sopsamlingar i världens hav
och påverkar både djur och växt-
lighet. På senare tid har ytterli-
gare en dimension tillförts diskus-
sionen, då en undersökning gjord
i England visade att det fanns upp
till 10 plastpartiklar per kubikme-
ter hav. 

Denna undersökning blev
utgångspunkt för en nyligen fär-
digställd studie, vars syfte var att
se om samma partikelmängd
förekom i svenska vatten. Havs-
vatten från 19 olika platser i
Östersjön silades genom betyd-
ligt mer finmaskiga filter än de
som använts i liknande undersök-
ningar.

– Vi hittade tusen gånger
högre halter än de engelska for-
skarna, säger Fredrik Norén,
upphovsman till den svenska 

studien, till Arbetaren Zenit. 
De funna plastartiklarna här-

rör främst från textilier, men for-
skarna misstänker att de även
kommer från fordonstrafiken, att
det rör sig om slitage på vägar
och däck.

– Riskerna, som vi ser det, är
för det första att plastpartiklarna
transporterar miljögifter lätt
eftersom dessa fastnar på ytorna.
För det andra fyller de upp kräft-
djurs och filtrerande djurs magar.
Dessutom är flera av de partiklar
som vi tror kommer från vägar
och fordonstrafik giftiga i sig,
förklarar Fredrik Norén.

För närvarande har ingen
undersökning kartlagt hur djur
och människor påverkas av plas-
ten, vilket enligt Fredrik Norén
bör göras och åtgärder vidtas.

– Vi måste på allvar undersöka
möjligheterna att rena vårt dag-
vattenavlopp. Mycket vatten rin-
ner i dag direkt ut i hav, sjöar eller
vattendrag. Vi bör även undersö-
ka om det finns något ersättnings-
ämne för asfalt. Om det skulle
visa sig att plastpartiklarna med-
för risker, så kanske det blir en
stark morot till att utveckla ned-
brytningsbara plaster.

HANNES EWEHAG

VAD HÄNDER…
… med plasten i havet?

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

NEJ!JA!
Äntligen exploderar Vatten-
fall i ansiktet på dem som
villigt håvat in de svartfär-
gade kolpengarna.

Regeringen är bara pinsam när
den drar in Maria Wetterstrands
plats i toppmötesdelegationen.

Ja, särskilt vana vid kompetenta kvinnor på uppsatta positioner
inom EU är vi inte. Kvinnorna i EU-kommissionen har alltid
varit få och ännu färre de som fått tunga positioner.

Det har fått en grupp EU-parlamentariker att lacka ur. De säger sig nu
vara beredda att fälla den nya EU-kommissonen enbart på grund av bris-
tande könsbalans, eftersom den till och med ser ut att få färre kvinnor
än den nuvarande.

Ur inlägget Heja Svensson, Wallis & co! av Rebecka Bohlin

”
XX-bloggen
Strid för EU:s könsbalans

Ett förslag från 350.org är att ordna ”överlevnadsvakor”: ”vigil
for survival”, det vill säga ses någonstans på stan och tända
ljus i solidaritet med dem som kommer att drabbas först och

värst om inte världen enas om att minska utsläppen (samt registrera in
eventet och skicka bilder till 350.org för att världens ska se hur många vi
är osv).

Talespersonen för 350.org Bill McKibben är som vanligt bra med
orden. Hans analys av att det nu inte kommer att bli något bindande
avtal klart i Köpenhamn:

”That’s sad and it’s dangerous–the planet is running out of ‘next
years’. But it does give all of us more time to organize a movement to
make them respect the science.”

Ur inlägget Ont om ”nästa år” – ny aktionsdag 12/12 
av Rikard Warlenius
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Sopsamlingar i värl-
dens hav påverkar
både djur och växt-
liv. En ny svensk stu-
die, gjord i Öster-
sjön, visar att det
finns upp till 
10 000 plastpartiklar
per kubikmeter hav,
långt mycket mer än
tidigare studier.
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