
 

 

 

 
 
Klima og fossile ressurser 
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Året 1992 var 150 land enige om at 2 
gradersmålet skulle gjelde for global 
klimapolitikk. 3 år senere støttet 167 land dette, 
og Trønder-Avisa hadde mange gode ledere 
om klimatemaet. 
 
 
Etter forhandlingskollapsen i København ble det 
lengre mellom slike ledere, til tross for at CO2 
forurensningen av atmosfæren fortsetter som før. I 
2011 ble rekordhøye 34 Gt CO2 tilført vår felles 
eter. Derved følger verden stadig de verste 
utslippsbanene eller BAU (business as usual), og 
vi nærmere oss å ruinere 2 gradersmålet. 
 

Nylig framla Regjeringen ei perspektivmelding. 
Denne har et imponerende tidsperspektiv på hele 
60 år og enn så lenge så skal utviklingen følge 
BAU. Å utsette snuoperasjonen for CO2-utslippene 
i hele 60 år er den sikre veg til utryddelse av vår 
sivilisasjon. Det innebærer folkemord og 
masseutryddelser i flere potenser! 
 

Samtidig med stortingsvalget i august 2013 legger 
FN fram sin 5. klimarapport. Der heter det at vi er 
95 prosent sikre på at klimautviklingen er 
menneskeskapt. Ved hver klimarapport har panelet 
blitt sikrere på følgene av BAU Briten Lord Stern sier at å fortsette etter BAU koster mange ganger mer 
enn å foreta de nødvendige omlegginger til et lavutslippssamfunn. Også dette blir vitenskapen sikrere 
på for hver rapport. 
 

Verden har allerede funnet fossile ressurser (kull, olje og gass) som vil gi 2765 Gt CO2 i utslipp. 
Problemet er at grensen for klimagassutslipper 585 Gt CO2 forutsatt at vi skal overholde 2 graders 
målet. Denne grensen for utslippsmengde passeres innen 15 år, og da har vi nådd «the tipping point». 
Sagt på en annen måte: Vi har ikke 15 år på å handle. Om all CO2-utslipp opphører umiddelbart så er 
det allerede nok CO2 i atmosfæren og energi i havet til å skape en dobling av den middeltemperaturen 
som allerede er registrert. Da er vi på 1,6 grader og heteog tørkeproblemene har utvidet seg fra 
Sahelbeltet til både Nord-Afrika og Sør-Europa. 
 

Konklusjonen er at 80 prosent av verdens kjente fossile ressurser må få forbli i sine geologiske 
formasjoner hvor de har vært i 300 millioner år. Det er et naturvitenskapelig ultimatum. 
Menneskesamfunnets problem er at fossilindustriens økonomiske verdi og deres kredibilitet er knyttet til 
fossilfunn som allerede er gjort. Dette vet selvsagt olje, gass og kullindustriens ledere og derfor 
finansierer amerikanske oljemagnater (eksempelvis brødrene Koch) diverse tenke tanker som benekter 
klimafakta. 
 

Mesteparten av verdens fossile ressurser kontrolleres av diktaturstater. Mye «rikdom» ligger også lagret 
i Arktis, og de kunnskapsrike demokratiene som omkranser Arktis synes ivrige etter å delta i dansen 
kring gullkalven. Det er kun marginale forskjeller på konsekvensene av fossilbrensel fra diktaturer sett i 
forhold til demokratier. En forskjell er at demokratiene har et større historisk ansvar for historiske 
klimaødeleggelser. Jussen har institusjonalisert et større ansvar for aktører som forstår eller burde 
forstå konsekvensene av sine handlinger enn for de maktesløse og imbesile. Det er et kors å bære 200 
år etter Søren Kierkegaards fødsel. 
 

Fredning av Arktis ville kunne gi strafferabatt for de ansvarlige demokratier som omkranser dette 
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forjettede området. En marxistisk tese sier at det er Kapitalen som styrer Statens politikk. Dette gjelder 
vel i sterk grad der Staten eier eller er deleier i operatørselskapene. Markedsøkonomi har som mål at 
Kapitalen skal styre. Er det forklaringen på 30 års klimapolitikk med mange utredninger og lite 
handling? Er tesen sann så er det lite håp for en utvikling bort fra BAU. Oppgaven blir å motbevise slike 
hypoteser. Da er det i alle fall ikke mer markedsøkonomi som er medisinen. Det ligger store 
avkastningsmuligheter for kapitalister også i et bærekraftig lavutslippssamfunn, men vegen dit krever 
aktiv handling fra politikere som forstår dynamikken i samfunnsutviklingen. 
 

80 prosent av verdens kjente fossile ressurser må få forbli i sine geologiske formasjoner. 
 

Bildetekst: Torgeir Havik Besteforeldrenes klimaaksjon|ALLEREDE NOK CO2: Om all CO2-utslipp 
opphører umiddelbart så er det allerede nok CO2 i atmosfæren og energi i havet til å skape en dobling 
av den middeltemperaturen som allerede er registrert, skriver artikkelforfatteren. 
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