
FNs klimapanel IPCC lanserte i går – 1. 
oktober 2038 – sin niende rapport om kli-
masituasjonen. På den dystre bakgrunnen 
av flomkatastrofene i sommer over India 
og Kina og den tørkerammede kornhøs-
ten i USA, lyttet hele verden i andakt til 
hva IPCC hadde å si om klimaendringene 
og de følger de vil få for livet på kloden. 
Betydningen av rapporten ble understre-
ket ved at presidenter og statsministere i 
G8-landene var til stede. IPCCs repre-
sentanter ga en nøktern vurdering holdt 
i vitenskapelige termer, slik de har gjort 
ved tidligere anledninger. Men hoved-
budskapet er klart for alle: Verdenssam-
funnet har intet valg: radikale klimakutt 
må settes inn for å dempe den globale 
oppvarmingen.

To grader. Rapporten angir med svært 
stor sannsynlighet at den globale opp-
varmingen vil overstige 2,0 grader ved 
inngangen til neste århundret. Den finner 
det sannsynlig at oppvarmingen vil over-
stige 3,0 grader til år 2150. Det er ikke tvil 
om at oppvarmingen skyldes menneskenes 
utslipp av klimagasser. Konsentrasjonen 
av CO2 i atmosfæren er nå 60 prosent 
over førindustrielt nivå. Et sentralt spørs-
mål er hvor mye økende smelting av is på 
Grønland og i Vest-Antarktis vil bidra til 
stigning i havets nivå de neste 100 årene. 
Usikkerheten er stor, men det er sann-
synlig at havet vil stige med mer enn 1,5 
meter fra den industrielle revolusjon.

Økt 0,2. Siden 1980 har oppvarmingen 
i snitt økt med 0,2 grader per tiår. I 2035 

var den 1,4 grader over før-industrielt 
nivå. IPCC finner at klimautviklingen de 
siste tiårene ligger godt innenfor de ram-
mer for usikkerhet som ble angitt i den 
fjerde rapporten fra 2007. Havets nivå har 
økt mer enn det som var forventet den 
gang. Slik er takten i økningen nå 5 cm 
per tiår, mens den i tiåret før 2003 var 3 
cm. De lokale variasjonene er store, noen 
steder i Stillehavet er økningen tre ganger 
så stor som gjennomsnittet. Fremdeles er 
det sjøis i Arktis på sensommeren, men 
Nordvest- og Nordostpassasjen er åpen 
hvert år.

Mer kunnskap. IPCC rapporterer økt 
kunnskap om hvordan klimasystemet 
reagerer på ulike ytre pådriv som økt 
drivhuseffekt, dette som kalles tilbake-
koplingsmekanismer. Dette gjelder ikke 

minst effekten av økt fuktighet, havets 
innflytelse og tilbakekobling i karbon-
kretsløpet fra et varmere hav, endret ve-
getasjon og smelting av permafrost. Det 
mest usikre er fremdeles tilbakekobling 
fra skyer. IPCC finner belegg for at takten 
i oppvarmingen har økt de siste årene på 
grunn av mindre svovelforurensing over 
land som Kina og India. Som kjent gir slik 
forurensing partikler i atmosfæren som 
reduserer innstrålingen av solenergi.

Tørke. Rapporten gir sikrere projisering 
av klimaendringene enn tidligere, særlig 
regionale endringer. Slik vet vi nå mer om 
endringer i nedbør, flom, tørke, smelting 
av isbreer, hetebølger, tropiske sykloner 
og lavtrykksaktivitet på høye bredder. 
Sannsynligheten er svært stor for fortsatt 
intensivering av tørke og ørkendannelse i 

deler av Afrika, Sør-Europa, Nord-Ame-
rika og Australia. Store deler av Asia vil få 
økende problem med vannforsyningen, 
blant annet fordi de fleste breer i Hima-
laya etter hvert vil bli borte. Økningen 
av havnivået vil gi alvorlige følger mange 
steder. Mange steder, slik som i Vest-Eu-
ropa, planlegges det omfattende tiltak for 
å sikre seg mot økende vannstand.

Begrense oppvarmingen. Tiltak blir dis-
kutert for å begrense oppvarmingen til tre 
grader ved 2150. Rapporten gir sikre tall 
for hvor store utslipp (totalkvoter) verden 
kan tåle år for år for å nå dette målet. 
Det store spørsmålet er hvordan disse 
kvotene skal fordeles på verdens befolk-
ning. India har foreslått å dele kvotene 
likt på alle verdens land etter folketal-
let og å opprette et globalt kvotemarked 
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som sikrer at utslippene samsvarer med 
totalkvotene. I et slikt market blir prisen 
så høy at det lønner seg å satse på ren 
energi. Utviklingsland ivrer for denne 
løsningen. Rike land er redd den vil være 
for radikal for verdensøkonomien. Olje-
produserende land har store motforestil-
linger. Mulighetene blir diskutert for å 
bygge et mindre antall gigantanlegg for 
å tappe atmosfæren for CO2. Det samme 
gjelder tiltak for å kontrollere klimaet 
ved å dempe solstrålingen i stratosfæren 
via aerosoler.

Handlingslammelse. IPCC evaluerer tid-
ligere forhandlinger om forpliktende kli-
makutt. Mange land, spesielt i EU, hadde 
ved 2010 gode intensjoner om betydelige 
kutt fram til 2020 og 2030. Men de første 
årene var preget av handlingslammelse 

for å sette i gang nødvendige tiltak i egne 
land. I stedet ble det utviklet en politikk 
der det viktigste var å begrense utslipp 
i utviklingsland, den såkalte glassperle-
politikken. IPCC finner at årsaken til at 
verden på møtet i København i 2009 ikke 
fikk til en effektiv avtale om klimakutt, 
var at rike land viste for liten vilje til å 
redusere utslippene i egne land. Deres 
nasjonale mål var cirka tre ganger høyere 
enn hva IPCC i 2007 mente var nødven-
dig for å redusere oppvarmingen til to 
grader. IPCC påviser likevel at satsing på 
alternativ energi – for det meste solen-
ergi – har dempet veksten i utslippene. 
Dempet økonomisk utvikling har bidratt i 
samme retning. IPCC mener at veksten i 
utslippene vil kulminere innen ti år, cirka 
25 år etter det som var nødvendig for å 
begrense oppvarmingen til to grader.

«FNs klimapanel IPCC 
lanserte i går – 1. oktober 
2038 – sin niende rapport 
om klimasituasjonen»

Sigbjørn Grønås, 
professor i Meterologi
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Den britiske forfatteren Richard Dawkins står bak slagordet i atteist-kampanjen 
som ble lansert på bussene i London i forrige uke.

Enjoy Your  
Life, din taper!
Med bussreklame i London skal folk 
minnes om at det kanskje ikke finnes 
noen Gud. Nå er det sikkert mange 
kristne som lever med denne usikkerhe-
ten, selv Paulus gjorde jo det. Utsagnet 
«There's probably no God» er derfor 
lite sjokkerende for kristne. Resten av 
teksten, derimot, er det mer å si om:

«Stop worrying and enjoy your life». 
Som utsagn ofte gjør sier dette en del 
om hva ateister ser i kristne: Engstelige 
og gledesløse mennesker, og at årsaken 
til dette ligger i troen på Gud.

Jeg har mange bekjente som strever 
med engstelse, selvbebreidelse, tvangs-
tanker og sinne. Det de minst av alt 
trenger å høre er «Stop worrying, and 
enjoy your life». Der hvor sjelesorgen 

og ulike terapiformer for lengst har 
sluttet å gi likegyldige og nedlatende 
oppfordringer til å «ta seg sammen», 
tilbyr ateistene i denne teksten kun en 
«klar deg selv» – hilsen. Det er som om 
hånlatteren høres i bakgrunnen.

Jeg har ofte lurt på hvorfor katastrofer 
og ulykker fører folk til kirkene. Kan det 
være fordi kirken er alene om å ha voka-
bularet for å snakke om den meningsløse, 
ulidelige smerten?

«Stop worrying» er på sin side et håp-
løst utsagn. Det snakker til den som al-
lerede er ubekymret, men langt over den 
som faktisk blir snakket til.

Ordet «probably» uttrykker for øvrig 
et forbehold som jeg ser lite til i disku-
sjoner med ateister. Fra nettdebatter om 
religiøse spørsmål blir jeg ofte forundret 
over en nedlatende og aggressiv holdning 
fra ateister som jeg sjelden ser i andre 
debatter, som jeg velger å kalle «ateistar-
rogansen». Denne kjennetegnes av en 
skråsikkerhet og nedlatenhet som også 
denne bussreklamen bærer preg av.

Ateismen er religionen til de sterke, 
sunne og selvhjulpne, men taler med 
en forbausende hjelpeløshet og like-
gyldighet til de svake. Med sin hyl-
lest til det sterke mennesket fremstår 
ateismen som et usunt og usolidarisk 
tankegods.

Anders Fongen,  
søndagsskolelærer,  

Drammen

«Jeg har ofte lurt på 
hvorfor katastrofer og 
ulykker fører folk til 
kirkene. Kan det være 
fordi kirken er alene 
om å ha vokabularet 
for å snakke om den 
meningsløse, ulidelige 
smerten?»

Anders Fongen,  
søndagsskolelærer,  

Drammen
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