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”Jag menar före Harrisburg så var det ju ytterst osannolikt att det 

som hände i Harrisburg skulle hända, men så fort det hade hänt 

rakade ju sannolikheten upp till inte mindre än 100% så det var 

nästan sant att det hade hänt. Men bara nästan sant. Det är det som 

är så konstigt. Det är som om man menar att det som hände i 

Harrisburg var så otroligt osannolikt så egentligen har det nog inte 

hänt.” 

Ni känner garanterat igen den. 

Tage Danielssons fantastiska dribbling med sannolikheter. 

Om Tage Danielsson hade levt är jag övertygad om att han hade 

hittat på något precis lika bra för att få oss alla att vakna upp och 

faktiskt se hur skevt vi tänker och agerar när det gäller den akuta 

klimatkris som vi befinner oss mitt i. 

Dessvärre hade väl det inte lett till så mycket mer än att vi hade 

skrattat och tyckt att han var fyndig. 

Vi står mitt i det osannolika just nu. 

Det osannolika med att vi redan nu befinner oss i en värld där vi nått 

tipping point efter tipping point, och där det alltså inte längre går att 

backa, men att vi ändå fortsätter i samma takt framåt, som om inget 

hade hänt. 

Eftersom ju sannolikheten att det skulle hända är så osannolikt, så 

därför kan det ju inte vara så att det faktiskt händer. 

Trots att forskarvärlden är unison. 

Nu senast 11.000 forskare. 

Men vad gör vi av det? 

Jo, i sann trumpistisk anda nästlar någon lustigkurre in Musse Pigg 

bland namnen och genast är det inget vi måste ta på allvar. 



Ok, det kanske inte handlar om 11.000 forskare då. 

Kanske bara 10.000. 

Eller kanske inte ens det. 

Det kanske handlar om 1000 forskare. 

Om det alltså bara är en bråkdel av de 11.000 som skrivit under som 

verkligen är forskare, så finns det ändå en enorm tyngd i argumenten 

och vi borde lyssna på deras budskap, istället för att göra vårt bästa 

för att trolla bort det. 

Och då menar jag inte som trollkarlar, utan som verkliga internet 

troll. 

Vi vill helt enkelt inte se det. 

Vi kan bara klara av att handskas med ett visst mått av oro.  

Så länge det finns plats i hinken, så är man mottaglig.  

Men när det börjar rinna över, så är man inte mottaglig för mer, utan 

då skärmar man av sig och blir passiv. 

Och det är där vi är nu.  

Det svämmar över. 

Och vi vägrar se sanningen. 

Vi är nämligen på många sätt fortfarande stenåldersmänniskor. 

Vår hjärna klarar bara av att reagera på akuta hot. 

Sådant som händer nu. 

Som till exempel när Coronapandemin bröt ut. 

Plötsligt kraftsamlade hela världen. 

Vi agerade resolut och alla verkade förvånade över det. 

Corona utgjorde ett omedelbart hot mot vår existens. 

Då lyckades vi handla och vi fick också omedelbara resultat. 



Varför gör vi inte så när det gäller klimatkrisen? 

Vi är mitt i den, men vi kraftsamlar inte i närheten av vad vi måste. 

Varför? 

För att det inte är exakt idag eller under nästa år som jorden går 

under. 

Det är kanske 100 eller 200 år kvar för oss förvaltare av Guds 

skapelse att kunna leva på den här planeten. 

Och det är ett tidsspann som vi inte kan ta in. 

Dessutom är den moderna människan övertygad om att vi kan 

uppfinna oss ur kriser. 

Vi tror att vi kan lösa världens problem med mer konsumtion, bara 

det blir en hållbar konsumtion. 

Som tex elbilar. 

Men den största miljönyttan med tex en Tesla är att den är tyst.  

Inte att den är miljösmart.  

Man kan köra 20.000 mil med en tung dieselbil för enbart 

tillverkningen av ett Teslabatteri. 

Det är alltså bättre att köpa en liten begagnad snål bensinbil, än att 

köpa vilken ny bil som helst, inklusive en elbil.  

Att den ena genererar onda blickar och den andra är starkt 

klimatkompenserad, så att det ökar viljan att köpa en ny bil än mer, 

är för att tala klarspråk: helt galet och bara ett politiskt spel. 

Det klimatsmarta är att inte köra bil alls och förändra vår livsstil helt.  

Men det budskapet vinner inga val. 

För det vill vi inte. 

 



När Corona pandemin slog till minskade våra utsläpp med hela 17% i 

april. 

Då stängde världen ner i princip allt.  

Det gick inte några flyg och fabrikerna lade ner för att det inte fanns 

material att tillverka något med. 

Det är så vi måste leva – jämt, om vi ska klara detta. 

Om vi minskar våra utsläpp med 7% årligen når vi 2 graders målet. 

För att nå det som forskarna tror krävs för att vi ska klara mänskligt 

liv på planeten, dvs 1,5 graders målet, måste vi minska våra utsläpp 

med 18% årligen.  

Alltså ungefär som det var då i april 2020. 

18% år efter år. 

Men det är naturligtvis inte det som kommer hända. 

Hinken svämmar över och vi orkar inte ta in mer. 

Vi gräver ner våra talenter. 

 

Just nu är vi 7,8 miljarder människor på jorden. 

Om ca 20-30 år räknar man med att vi ska vara 9 miljarder. 

När jag föddes var vi 3,5 miljarder. 

Vår påverkan på jorden – Guds skapelse – var i princip obefintlig 

fram till 1950-talet.  

Det var då det drog igång. 

Den stora accelerationen. 

De 11.000 forskarna skriver i tidskriften Bioscience:  

”Klimatkrisen är här och den accelererar snabbare än de flesta 

forskarna hade räknat med.” 



Forskarna menar att de nu varnat sedan 60-talet, men att vi, trots 

alla varningar, har fastnat i samma mönster och kör på i våra gamla 

hjulspår. 

Holoscen, eller Edens lustgård, hette den epok vi har lämnat bakom 

oss. 

Vi kanske skulle kalla det teoscen.  

Guds skapelse. 

Då Gud skapade och det var gott. 

Nu är vi i antroposcen. 

Klimatkrisens tidevarv, i en värld som vi människor, vi förvaltare, har 

skapat. 

Vattnet håller på att ta slut i 20 av världens 37 största 

grundvattenreserver, enligt studier inom Nasa. 

Om hela världen hade ätit som man gör i USA skulle jordens 

färskvattenresurser ha tagit slut år 2000.  

Saker vi inte ens tänker på slukar enorma mängder el. 

Låten ”Despacito”, en enorm megahit hade visats på youtube eller 

laddats ner så många gånger att den under 2018 hade förbrukat så 

mycket el som fyra länder i Afrika, visserligen fattiga länder, men en 

hitlåt konsumerar alltså så mycket el under ett år som fyra länder, 

och detta är en elkonsumtion vi inte ens reflekterar över. 

80% av den totala internettrafiken är streamad film.  

Just streaming står för 2 % av världens koldioxidutsläpp och 3% av 

världens energiförbrukning.  

År 2025 räknar man med att siffrorna är 5,5 respektive 20%. 

IT sektorn bidrar till lika stora koldioxidutsläpp som det totala från 

flygbränslet. 



Kryptovalutan Bitcoin drar lika mycket el som hela nationen Finland. 

Amerikanska gamers bidrar till att släppa ut 12 miljoner ton koldioxid 

årligen, vilket motsvarar 2,3 miljoner personbilar. 

Så vi slutar att köpa plastpåsar. 

Vi drömmer om elbilar. 

Och vi tänker inte alls på att våra smarta telefoner, paddor och 

annan uppkopplad teknik påverkar klimatet enormt. 

IEA, internationella energirådet räknar med att vi behöver 25% mer 

energi än idag redan år 2040. 

 

Klimatekvationen är just så enormt komplicerad. 

Allt vi gör lämnar avtryck. 

Och vi måste alla minska våra egna. 

Det kan hända att det leder till att vi får låta bli att göra något som vi 

länge drömt om, för att det helt enkelt är förödande för vår planet. 

Och det kan hända att någon annan gör just det man själv drömmer 

om, utan att tänka, och då måste vi själva stå fast vid vår etiska 

kompass och inte falla till sandlådestadiet: ”hon fick ju…” 

Författaren Sven Lindqvist har sagt: 

”Du vet redan tillräckligt, det gör jag också. Det är inte kunskap vi 

saknar. Vad som fattas oss är modet att inse det vi vet och dra 

slutsatserna.” 

Gud, vi ber om mod att dra slutsatserna av det vi vet och 

omsätta det i handling. Amen. 

 

Ps 

Om du kommit ända hit och stört dig på ett streck mitt i texten, så är du inte ensam. Hur jag än 

försökte ville de inte försvinna. Är väl lite som med koldioxiden… ds 


