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KrönIKa 

H ur stor påverkan har människan haft på klimatförändringarna? ibland får jag frågan vad 

jag tror. eller: med hur många ton behöver vi minska tillförseln av kväve och fosfor till 

Östersjön? vad anser du? 

Jag hänvisar till vetenskapen. till fn:s klimatpanel. till beräkningar som havsforskare gjort vid 

institut eller universitet. 

Det är inte för att jag inte har någon åsikt. Det är mer principiellt. riktigt starka blir våra po-

litiska bedömningar och beslut när vi har vetenskapen som grund. 

att det finns en kraft i samspelet mellan vetenskapssamhället och politiken har varit tydligt i det 

internationella klimatarbetet. sedan det första mötet i sundsvall 1990 har fn:s klimatpanel pressat 

politikerna framför sig mot att steg för steg göra det som krävs för klimatet. 

redan samma höst som klimatpanelens första möte fick fn:s generalsekreterare i uppdrag att 

inleda förhandlingar med världens länder för att möta klimatförändringarna. 1992 lades grunden 

till världens första internationella klimatöverenskommelse, fn:s klimatkonvention. forskarnas svar 

på kunskapsuppdraget låg till grund för politisk handling. 

klimatpanelens resultat är en minsta gemensamma nämnare för de som är skeptiska till kli-

matförändringarna, såväl som för de mer alarmistiska forskarna. De ytterligheter som behövs för 

utveckling i kunskapssamhället är bortskalade. kvar är ett entydigt besked till oss politiker. 

Den andra rapporten pressade världens politiker till kyoto-protokollet, ett juridiskt bindande 

dokument med tydliga åtaganden om utsläppsminskningar för industriländerna. i höstas slog pa-

nelen fast, i sin fjärde rapport, att uppvärmningen är otvetydig och att människan har bidragit till 

uppvärmningen. vid klimatmötet i Bali i höstas beslutade länderna att en klimatöverenskommelse 

ska slutas 2009. 

regeringens satsning på havsmiljön innebär också en satsning på kunskap. tillsammans med 

finska regeringen arbetar vi för en rapport, motsvarande den sternrapport som presenterades för 

klimatet. Den ska vara klar inför det svenska ordförandeskapet i eu 2009. 

när ministrarna i Helsingforskommissionen, Helcom, i höstas kom överens om en aktionsplan 

för Östersjön var utgångspunkten den belastning som forskning visat att Östersjön tål.   

för någon månad sedan beslutade regeringen att etablera ett havsmiljöinstitut. en av uppgifterna är 

att koordinera arbetet med att utveckla kvalificerade analyser och synteser inom havsforskningen. 

kunskap behövs för att samla politiker, näringsliv, myndigheter – ja, alla i samhället – för de 

åtgärder som behövs för miljön.
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