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Förord
Detta arbetsnotat ingår som en delstudie i mitt avhandlingsprojekt om EU:s bioenergipolitik. I denna del
ges en bakgrund till hur klimatfrågan växte fram som en viktig angelägenhet för det Europeiska
samarbetet. Frågan jag ställt mig är varför klimatfrågan så framgångsrikt och snabbt blev
implementerad.
Det fortsatta projektet är tänkt att studera aktörer (och länkningar dem emellan) som har varit drivande i
att göra en av de föreskrivna lösningarna på klimat/energisäkerhetsproblematiken, bioenergi, till en
prioritet men också det motstånd som uppstått under tidens gång från exempelvis miljörörelsen men
också från EU:s eget forskningscenter - Joint Research Centre. Bland annat kommer de mål som
satsningarna på bioenergi har sagts uppfylla behandlas, vilka problem som framställts av de olika
aktörerna och hur detta har bemötts av de olika EU-institutionerna?
Avhandlingen ingår i en större studie (Politiken kring bioenergi) tillsammans med Tema Vatten/CSPR där
även FAO, IEA och UNFCCC är föremål för granskning i ett annat avhandlingsprojekt.

Norrköping 2 september, 2009
Jacob Nordangård
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Abstract
Denna studie behandlar vilka ledande aktörer som varit inblandade i att forma den nuvarande
klimatdiskursen, vilka målsättningar dessa haft och hur frågan kom att tas upp och integreras inom det
europeiska samarbetet. Att studiet av människans påverkan på klimatet utvecklades som ett
framträdande forskningsområde kan till stor krediteras de anslag som kom från amerikanska militära
forskningsfinansiärer som Office for Naval Research samt den forskning om kärnvapensprängningar som
den amerikanska militären och Atomic Energy Commission utförde under 1950-talet. Den stora grunden
till klimatfrågans politisering lades sedan under 1970-talets första hälft av amerikanska Aspen Institute
for Humanistic Studies och den nära länkade Romklubben (The Club of Rome). Dessa aktörer med där till
kopplade underorganisationer (som International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) och
International Institute for Environment and Development (IIED) spelade tongivande roller under
Stockholmskonferensen 1972, händelserna kring och efter den första oljekrisen 1973 samt i den
framväxande klimat- miljöpolitiken därefter. Finansieringen till organisationerna kom till stor del från
filantropiska stiftelser som Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund och
Giovanni Agnelli Foundation.
Ett gemensamt mål för de ledande aktörerna (såväl organisationer, finansiärer och enskilda) var att de
föreskrev en internationalisering och ett fördjupat överstatligt samarbete som en lösning på globala
miljöproblem av detta slag. Detta kan enligt min tolkning ses som en bidragande orsak till att den
Europeiska Gemenskapen tidigt, genom den brittiske diplomaten Crispin Tickells försorg, förde upp
klimatfrågan på agendan och integrerade den i det politiska arbetet under 1980-talet. EU som är byggt
på en idé om transnationellt samarbete utgjorde en gynnsam grogrund. Flera av EU-kommissionens
presidenter som Jacques Delors och Kevin Leydon var sedan själva medlemmar av Club of Rome, Aspen
Institute och globaliseringsfrämjande nätverket Trilaterala Kommissionen. Slutsatsen är att EU och flera
av de andra aktörerna i första hand inte agerat på grund av en genuin miljöoro utan att klimat- och
miljöområdet varit ett av flera områden som har kunnat exploateras för att uppnå strävanden om ett
utökat transnationellt samarbete och globala styrelseformer.
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Inledning
“The EU is committed to combat climate change and to increase security of its energy supply. Bioenergy
from forestry and agriculture plays a key role for both.”1

1993 beslutade Europeiska Gemenskapernas råd att vidta åtgärder för att uppnå en stabilisering av
gemenskapens koldioxidutsläpp till 1990 års nivå till senast år 2000. För att uppnå detta drogs bland
annat programmet ALTENER igång för att utveckla förnybara energikällor. En förändrad
energianvändning ansågs leda till att ”drivhuseffekten” stannade upp och att riskerna med en global
temperaturstegring därmed minskade. Det ansågs även viktigt ”att få till stånd ett världsomspännande
internationellt samarbete för att uppnå märkbara resultat”.2 Denna uppsats är tänkt att ge en bakgrund
till hur den globala uppvärmningen växte fram som en angelägenhet inom världspolitiken, vilka aktörer
som drev processen och hur klimatfrågorna sedan fördes in på den europeiska politiska arenan. För mig
har syftet varit att tillskansa mig en djupare förståelse för hur frågan om klimatet kom att få sin
nuvarande tyngd och de bakomliggande drivkrafterna. Mina egna kunskaper om hur klimatet blev ett
politiskt problem var innan denna studie alltför begränsade. Detta arbete har även gett mig värdefulla
ingångar till mitt vidare arbete om hur EU hanterar problemet med klimatförändringarna genom sin
satsning på förnybar energi som bioenergi och de konflikter som existerar kring detta. Att klimatfrågan
har varit viktig för mig att utreda och klargöra beror på att frågan om bioenergi/förnybar energi är så
tydligt sammanlänkad med detta problem. Jag frågar mig sedan om de aktörer som varit tongivande i
klimatfrågan även finns med i formandet av EU:s bioenergipolitik. Vem definierar egentligen vad en
hållbar bioenergimarknad är, vad är innebörden av den och vilka driver dessa frågor framåt?

Metod och teori
Jag har från början haft ett induktivt förhållningssätt och har sökt mig fram i en för mig delvis okänd
terräng för att hitta de hållpunkter och viktiga aktörer som har varit med och format klimatdiskursen.
Vissa utgångspunkter fanns dock i en redogörelse av Michael Grubb (Royal Institute of International
Affairs) i boken New Geopolitics of Energy där han beskrev några av de avgörande händelser som ledde
fram till att klimatfrågan blev en världspolitisk angelägenhet. Denna redogörelse väckte dock mer frågor
än svar om hur och varför denna process fick genomslag i EU. I min kartläggning av klimatproblemets
framväxt från 1950-talet tills det att Europeiska rådet 1988 kom överens om att klimatfrågan krävde en
effektiv internationell respons fick jag först en bild av vilka forum (konferenser, möten och andra
sammanslutningar) som behandlade frågan om mänskligt framkallade klimatförändringar. I detta
material såg jag att det fanns några centralt avgörande händelser där frågan aktualiserades vetenskapligt
och politiskt. Detta var främst det Geofysiska Året 1957-59, FN:s miljökonferens i Stockholm 1972,
Energikrisen 1973 och ett antal klimatkonferenser som anordnades mellan 1979 och 1988. Jag gick sedan
vidare med att studera de viktiga aktörerna i dessa forum. Detta avsåg arrangörer och byggare av den

http://ec.europa.eu/agriculture/bioenergy/index_en.htm (2009-05-07)
EG, Rådets beslut av den 13 september 1993 om främjande av förnybara energikällor i gemenskapen
(Altenerprogrammet), Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 235, 18/09/1993 s. 0041-0044
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infrastruktur där budskapen kunnat spridas samt de klimatforskare som kommit till tals. Jag följde sedan
de olika aktörerna från dessa forum för att se vad som länkade ihop dem i form av institutionella
associationer, finansiering och ideologiska drivkrafter. Exempelvis så har jag i min studie från FN:s
Stockholmskonferens kunnat se hur en aktör som Carroll L. Wilson (MIT, Club of Rome) har fört in
budskapet om klimatförändringar på arenan, hur andra aktörer som IIEA och Aspen Institute har
medverkat till att sprida detta, vilka som gett finansiellt stöd till detta och vilka avtryck som har gjorts på
det europeiska beslutsfattandet.
Jag har i min studie inte utgått från någon grundteori. Jag kommer istället utifrån mitt insamlade
material arbeta vidare med detta.

Material och tidigare forskning
För att besvara frågan om klimatfrågans framväxt har jag utgått från Spencer Wearts stora
klimathistoriska verk om den globala uppvärmningen The History of Global Warming, den inflytelserika
atmosfärforskaren William W Kelloggs egna betraktelser i, Man’s impact on the climate: The evolution of
awareness, STS-forskaren James Rodger Flemings Historical Perspectives on Climate Change, IIASAforskaren Wendy Franz, The Development of an International Agenda for Climate Change: Connecting
Science to Policy samt ett antal artiklar av Shardul Agrawala (numera OECD). Den tidiga historien (19501980) då den vetenskapliga basen formades har främst täckts av Weart, Kellogg och Fleming medan
Agrawala och Franz har skrivit om perioden då klimatet fördes in i den politiska agendan mellan 1980-88.
För att utreda de olika aktörernas ståndpunkter och nätverk har ett antal biografier studerats. Detta rör
bland annat atmosfärforskaren och föreståndaren för NCAR, Walter Orr Roberts, MIT-professorn Carroll
L. Wilson, meteorologen Bert Bolin och oceanografen Roger Revelle.
Frågor om betydande organisationer som Aspen Instute, Club of Rome och Conservation Foundations
funktioner och strävanden har besvarats genom böcker som The Aspen Idea av Sydney Hyman, Robert O.
Anderson av Jack Raymond, From Scarcity to Sustainability: the Role of the Club of Rome av Peter Moll,
Memoirs of a Bouffin av J. F Whitehead, Environmentalism – Ideology and Power av Donald Gibson och
The Return of Malthus av Björn-Ola Linnér. Till detta har tillkommit ett antal kompletterande artiklar.
För att få svar på hur klimatfrågan gett avtryck på EU:s politik har jag använt söktjänsten Eurlex och där
sökt på termerna ”Global Warming”, ”Carbon Dioxide”, ”Climate Change” och ”Greenhouse Effect”. Flera
av dokumenten har jag dessutom tidigare redogjort för i min avhandlingförberedande uppsats Mot den
tredje industriella revolutionen.
De stora klimathistoriska redogörelserna tar i mycket liten del in aspekter som rör vilka aktörer som är
inblandade, deras överliggande syften och nätverk. Om detta görs handlar det mer om
klimatforskarnivån. Wearts The History of Global Warming är ett mycket ambitiöst verk men där berörs
egentligen enbart klimatforskarnas egen historia. Weart gör en historieskrivning där personer som
Revelle och Keeling är i centrum men de sätts inte in i ett större sammanhang. Han svarar inte på varför
en aktör som Conservation Foundation är intresserade av frågan om klimatet och berör i ringa
omfattning viktiga organisatörer som Walter Orr Roberts eller Carroll L. Wilson. Han nämner bara att
6
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konferenser arrangerats eller regeringsrapporter skrivits och att organisationer varit inblandade. Vilka
som initierat detta, vilka nätverk de ingår, eller varför deras intresse har väckts diskuteras i liten
utsträckning. De olika finansiärer som har varit inblandade nämns men deras roll problematiseras inte.
Atmosfärforskaren William W. Kelloggs berättelse är mer av en insiders betraktelse över klimathistoriens
utveckling. Här lyfts också Carroll L. Wilson fram mer tydligt som en avgörande aktör men berättelsen
beskriver mer hur klimatdiskursen växer fram och berör inte varför Wilson och MIT tycker att frågan är
viktig. Kellogg nämner själv inte i vilka nätverk eller sammanhang han och övriga aktörer vistas i.
Dessutom så tar de flesta historieskrivarna (Kellogg, Weart, Fleming, Franz) tydligt ställning för den
vetenskapliga teorins giltighet och ger den ett totalt sanningsanspråk. De är därmed fastlåsta i det
nuvarande paradigmet och behandlar inte klimatfrågan på ett kritiskt sätt.
Speciellt utmärker detta Weart som distanserat och prövande belyser tidigare decenniers alarmism och
felaktiga prognoser medan han i fallet om nutiden både ställer sig bakom och manar till personlig
handling. Detta har gjort att dessa författares historia inte kan ses som heltäckande. Det finns en hel del
aktörer och finansiärer som binder samman historien och inte kommer fram hos Weart, Fleming m.fl.
Bland annat så har deras historieskrivning nästan helt förbisett Aspen Institute, Walter Orr Roberts och
The Club of Rome trots att dessa med stor tydlighet har haft en betydande inverkan på att göra klimatet
till en politisk fråga. Dessa aktörer har jag istället främst hittat i Aspen Institutes eget material.
Att jag kom detta material på spåret förtjänar sin egen historia och grundas i en läsning av William F.
Engdahls Century of War (i samband med research till en tidigare uppsats om geopolitik). I denna bok om
1900-talets maktkamp om energiresurserna beskrivs i ett kapitel Aspens Institutes stora påverkan på 70talets miljörörelse och hur de även bidrog till att dra upp riktlinjerna till FN:s miljökonferens 1972.
Styrelseordförande för Aspen var under denna tid oljemiljardären och chefen för Atlantic Richfield
Corporation (ARCO), Robert O. Anderson. Hans dubbla roller var en intressant motsättning som jag inte
kunde låta bero. Därför började jag söka mer information om Anderson och upptäckte i hans nekrolog
från New York Times att Aspen Institute redan 1962 hade organiserat en internationell och
interdisciplinär klimatkonferens. Detta var även angivet på Aspens hemsida som en viktig milstolpe. När
jag påbörjade detta arbete hade jag detta med mig i huvudet. Jag började söka efter vad konferensen
hette och vad dess huvudfokus var men den tidigare nämnda litteraturen hade överhuvudtaget inte tagit
upp detta evenemang. Genombrottet kom istället när jag sökte och hittade två begagnade böcker från
Aspen Institute hos två internetbokhandlare.
Den första (Robert O. Anderson som författats av International Institute of Environmental Affairs (IIEA)
förste president Jack Raymond) var en hyllningsskrift till Robert O. Anderson för hans stora insatser inom
miljöområdet. Den andra boken, Sidney Hymans Aspen Idea, gavs ut till Aspen Institutes 25-årsjubileum.
Hymans bok beskrev varför institutet kom till, vilka som låg bakom och syftet med verksamheten.
Dessutom fanns här en riklig genomgång av institutets politiska bedrifter och inflytande mellan 19501975. I boken fanns också nämnda klimatkonferens 1962 beskriven samt skälet till att denna var viktig.
Här framkom också att den person som hade genomfört arrangemanget var atmosfärforskaren och
chefen för National Center for Atmospheric Research (NCAR), Walter Orr Roberts. Det visade sig att han
var en betydande medlem av institutet och chef för deras klimatresearchprogram. Detta öppnade en
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viktig dörr för mig och när jag tog in mig i rummet bakom denna så upptäckte jag att han hade en stor
inblandning som arrangör av ett antal av de konferenser som genomfördes på 60-talet om det mänskliga
påverkandet av klimatet.3 Detta gav ljus åt en historisk bild som avvek ganska kraftigt från den som
Weart och Fleming målade upp.

I slutet av skrivandet hittade jag en forskare (David Hart) som nämnde W.O. Roberts stora inflytande
(tillsammans med Roger Revelle och Robert White) men kopplingen till Aspen diskuterades inte.
3
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Akronymer
AAAS - American Association for the Advancement of Science
AEC – Atomic Energy Commission
AGGG - The Advisory Group of Greenhouse Gases
AGW – Anthropogenic Global Warming
ARCO – Atlantic Richfield Corporation
CACOR – Canadian Association of the Club of Rome
CFR – Council on Foreign Relations
CoR – Club of Rome
GARP - Global Atmospheric Research Programme
FOE – Friends of the Earth
HAO - High Altitude Observatory
IAS – Institute for Advanced Study
ICSU – International Council for Science Unions
IFIAS – International Federation of Institutes for Advanced Studies
IGY – International Geophysical Year
IIASA – International Institute of Applied Systems Analysis
IIEA – International Institute for Environmental Affairs
IIED – International Institute for Environment and Development
IMI – International Meteorological Institute
IPCC – International Panel on Climate Change
MIT – Massachusetts Institute of Technology
NCAR - National Center for Atmospheric Research
NOAA – National Oceanic and Atmospheric Association
NSF – National Science Foundation
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development
ONR – Office for Naval Research
OSRD – Office of Scientific Research and Development
RAND – Research and Development Corporation
RBF – Rockefeller Brothers Fund
RIIA – Royal Institute of International Affairs
SCEP – Study of Critical Environmental Problems
SCOPE - Scientific Committee on Problems of the Environment
SEI – Stockholm Environmental Institute
SMIC – Study of Man’s Impact on the Climate
TC – Trilateral Commission
UCAR – University Corporation for Atmospheric Research
UNA-UK – United Nations Association of the United Kingdom
UNA-US – United Nations Association of the United States
UNCHE - United Nations Conference on the Human Environment
UNEP – United Nations Environmental Programme
USACOR – U.S. Association for the Club of Rome
WAES – World Alternative Energy Study
WCC – World Climate Conference
WMO – World Meteorological Organisation
WOCOL – World Coal Study
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WWF – World Wildlife Fund
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En teori växer fram
Frågan om koldioxidens inverkan på jordens temperatur tog sin början redan i slutet av 1800-talet när
svenske kemisten och fysikern Svante Arrhenius4 (1859-1927) lanserade sin teori om att en fördubbling
av koldioxidhalten i atmosfären skulle leda till en global temperaturstegring på 5 till 6 grader. Arrhenius
tyckte dock till skillnad från dagens tongivande debattörer att uppvärmning var något bra eftersom det
då skulle gå att undvika en ny istid samt att det skulle gynna växtlighet och grödor.5 Det dröjde sedan
länge innan någon egentlig diskussion kring koldioxidutsläppen började få något fäste rent vetenskapligt.
1938 utvecklade ingenjören och uppfinnaren G.S. Callendar Arrhenius idéer och spekulerade i att
människans förbränning av fossil energi kunde ha gett upphov till den observerade uppvärmning som
hade pågått sedan 1880.6 Hans idéer gav först inget större eko bland den övriga forskarkåren (Callendar
var själv en amatör inom klimatområdet).7 Detta kom dock att förändras genom de kraftigt höjda
forskningsanslag som blev realiserade efter 1945 i USA när militären ville få en grundligare förståelse för
vädrets krafter. Detta gjorde att medel till att utföra ordentliga studier och att utveckla verktyg för
klimatmodellering blev tillgängliga. Callendars påståenden gick nu att pröva mer grundligt. 8 Hans tankar
gav upphov till termen Callendareffekten.
De allt högre temperaturerna i den norra hemisfären hade sedan gjort frågan om klimatet allt mer
publikt intressant under 1950-talet. Nyhetsartiklar tog upp aspekter av klimatet som likaväl hade kunnat
hämtas från dagens nyhetsflöde. Det varnades för högre havsnivåer, förändrad jordbruks- och
fiskeproduktion, smältande glaciärer och att miljontals människor skulle behöva flytta på grund av
9
klimatförändringar. Vid denna tid hade även kontroversiella forskare som Immanuel Velikovski och
Charles Hapgood lanserat teorier om att mänskligheten för inte så länge sedan hade drabbats av
katastrofala händelser som hade bringat civilisationer i fall. Detta handlade till exempel om plötsliga
polskiften som framkallat såväl syndaflod som istider samt andra himlakroppars närkontakt med jorden.
Deras teorier rönte stor framgång hos allmänheten medan kritiken gentemot dem var större hos
vetenskapssamfundet. Katastrofteorierna kan dock sägas ha ökat olika forskares chanser att få
uppmärksamhet om bara budskapet var alarmerande nog.10 De två forskarna Maurice Ewing och William
Dong argumenterade exempelvis 1956 för att en avsmältning av Arktis skulle kunna ge upphov till en
istidsframkallande nedkylning. De stödde sig bland annat på att isutbredningen i Arktis hade minskat
med 12 % och blivit 40 % tunnare de senaste 15 åren. Detta väckte förstås en undran till orsakerna.11

Stödde även teorin om att livet på jorden tillkom genom ett meteoritnedslag, propagerade för ett universellt
språk, nobelpristagare i kemi 1903 samt styrelsemedlem av Statens Rasbiologiska Institut
5 Fleming, James Rodger (2005), s 111
6 Ausubel, Jesse H. (1983), Report of the Carbon Dioxide Assessment Committee, National Academy Press
7 Weart, Spencer (2008), The history of global warming, AIP, Harvard University Press
8 Ibid.
9 Fleming, James Rodger (2005), Historical perspectives on Climate Change, Oxford University Press US s. 119
10 Weart (2008)
11 Fleming (2005), Weart (2008)
4
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“After global climate control becomes possible, perhaps all our present involvements will seem simple.
We should not deceive ourselves: once such possibilities become actual, they will be exploited.” (John
von Neumann)

Den amerikanska militären tog sedan ledningen i frågan om hur klimatet utvecklades och kunde
påverkas. I detta var Office for Naval Research (ONR) en viktig part och dessutom den dominerande
finansiären. För ONR och flera andra militära myndigheter handlade det främst om att utverka bättre
metoder för att förutsäga väder och sjöförhållanden men det fanns även ett intresse att utveckla ren
vädermodifiering för militära syften. En av de första vetenskapliga institutionerna som arbetade med
dessa frågor var det mycket prestigefyllda Institute for Advanced Study vid Princeton University (vid
institutet jobbade bland annat Albert Einstein, Robert Oppenheimer, John von Neumann och Kurt
Gödel). På IAS utvecklades bland annat datamodeller (med hjälp av EINAC) för att försöka förutsäga
väder och klimat. För att undvika klimatologiska katastrofer förespråkades det även ett mänskligt
ingripande för att balansera vädersystemet. Detta handlade dock inte om någon utsläppsreducering
genom politiska avtal som idag. Istället så propagerade matematikern, John von Neumann12 för en
modifiering av klimatet på ett artificiellt sätt för att tackla effekter av möjliga klimatförändringar (genom
koldioxidutsläpp eller andra klimatinverkande krafter).13 Till projektet var även meteorologen Jule G.
14

Charney (1917-1981) och under en tid den svenske doktoranden Bert Bolin kopplade (1925-2007).

ONR hade även haft en stor roll för fysikern Gilbert Plass (1921-2004) som 1956 publicerade en av de
viktigare artiklarna om klimatet under 1950-talet. Under sina studier om strålning från vapen hade han
som sidospår kommit in på frågan om koldioxidens påverkan på klimatet.15 För ONR var dock CO2 frågan
vid denna tidpunkt inte av någon större prioritet utan resultaten kom som en bieffekt av en större
satsning för att förstå hur klimatet kunde förändras eller för att utföra strålningsberäkningar från
atomvapen. Under sina studier hemma på kammaren hade Plass gjort beräkningar som visade att ökade
koldioxidutsläpp skulle kunna leda till högre temperaturer. I en artikel publicerad 1959 trodde han att
den globala medeltemperaturen skulle kunna stiga med 1,7 grader till millennieskiftet.16 Som Weart
skriver så hade den amerikanska militären betalt för ett svar på en fråga som de aldrig hade ställt.17 Men
det var en annan forskare än Plass som först skulle föra upp frågan på den politiska dagordningen.

John var även involverad i utvecklandet av vätebomben, spelteorin och ett flertal andra projekt. Var även
kopplad till militära tankesmedjan RAND Corporation.
13 Ausubel, Jesse H. (1983) Oron för vädermanipulation hade ökat under det kalla kriget och propagandan tog
upp möjligheterna för Sovjetunionen att i framtiden kunna framställa snöoväder som en form av krigföring.
Vädermodifierande teknologier har sedan vidareutvecklats och ingår idag i den amerikanska militärens
projekt HAARP. Detta skedde länge i samarbete med ARCO:s dotterbolag ARCO Power Technologies som ägde
patentet till teknologin. (Begich, Manning (2007), Angels don’t play this HAARP, Earthpulse: Anchorage)
14 Weart (2008)
15 AGU, http://www.agu.org/inside/awards/charney.html
(2009-04-22)
16 Weart (2008) Government: The view from Washington, DC
17 Ibid.
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Roger Revelle
”Human beings are now carrying out a large scale geophysical experiment” (Roger Revelle och Hans
Suess)

I början av 50-talet hade ett forskarlag lett av blivande nobelpristagaren i kemi (1960) Willard Libby vid
University of Chicago arbetat med metoder för att ta fram dateringsmetoder på mumier (carbon-14).
Forskningen betalades av en stiftelse med arkeologi och antropologi som huvudfokus samt det
amerikanska flygvapnet (som dock var mer intresserade av metoder för att mäta radioaktivitet). En av
dem som utvecklade tekniken var kemisten Hans Suess som sedan gick vidare till U.S. Geological Survey
där han analyserade hur CO2 togs upp av gamla träd. Hans studie kom att intressera Roger Revelle, en
oceanograf med ett förflutet i den amerikanska militären.18 Roger kom att bli en av de allra viktigaste
tidiga aktörerna för att föra fram teorin om att människan förändrade klimatet genom utsläpp av
koldioxid (AGW). Sedan 1951 hade han varit föreståndare och forskare på Scripps Institution for
Oceanography som hade ett nära samarbete med den amerikanska marinen. Även i detta fall kom
finansieringen från ONR.
Genom sitt ordförandeskap i en National Academy of Sciences kommitté hade Revelle fått kontakt med
Libby som då jobbade på US Atomic Energy Commission (AEC). Revelle blev genom denna kontakt
involverad i studier av kärnvapentester som AEC och den amerikanska marinen utförde (pengar kom från
ONR). Frågan var hur spridandet av radioaktivt avfall påverkade miljön. Han kom fram till att det
radioaktiva avfallet skulle finnas kvar i atmosfärens övre skikt under flera år och att detsamma gällde för
nästan vad som helst som pumpades in där (däribland koldioxid). Detta gjorde honom personligen
intresserad av gasen och han drog sig till minnes Callendar och Plass varningar om den starkt
uppvärmande effekt som koldioxiden kunde ge upphov till om den ackumulerades i atmosfären. Revelle
(tillsammans med Suess) publicerade därefter en artikel i den vetenskapliga tidskriften Tellus där han
redogjorde för upptäckten. Artikeln, som citerade både Plass och Callendar, kom att bli en av
grundbultarna i det som kom att bli den moderna klimatdiskursen.19

Det geofysiska året
Ett stort genombrott för frågan om mänskligt framkallade klimatförändringar på den vetenskapliga
arenan kom sedan under det Internationella Geofysiska Året 1957. Detta gjorde också frågan mer
internationell i sin karaktär. Forskare från 67 nationer möttes under denna period i olika konferenser för
att diskutera olika fenomen inom bland annat glaciologi, oceanografi, meteorologi och solaktivitet.
Följden blev att en allt bättre infrastruktur skapades för att studera och observera svårgreppbara
fenomen som rörde planeten. Klimatforskningen var i sig en liten del av detta men fick här sin moderna
grund. Revelle var mycket engagerad i arrangerandet av IGY och hade som förberedelse börjat utföra
mätningar av koldioxidnivåerna i atmosfären 1956. Genom Harry Wexler från U.S. Weather Bureau fick
Han hade arbetat med studier åt den amerikanska militären på Bikiniatollen när dessa utförde
provsprängningar av kärnvapen.
19 Weart (2008)
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Revelle pengar till att utföra detta vid Mauna Loa i Hawaii och på Antarktis. Geokemisten David Keeling,
som anställdes av Revelle för att utföra mätningarna, påbörjade arbetet 1956 och kunde efter några år
(1961) publicera material som visade att nivåerna hade ökat varje år som gått. Han menade också att
detta kunde sammankopplas med förbränningen av fossil energi. Detta innebar att den senare mycket
viktiga Keelingkurvan var född.
“Global integration of national scientific advances was high on Revelle's list of priorities. He recognized
complementary roads to his goals: the nongovernmental organizations affiliated with ICSU and the
intergovernmental organizations under the auspices of the United Nations.”20

Revelle var mycket aktiv med att lyfta frågan utanför den vetenskapliga kretsen och var i kontakt med
såväl vetenskapsjournalister som politiker (han var bl.a. rådgivare till inrikesministern och UNESCO).
Redan 1956 varnade han i Washington Post för att den med mänsklig hand förstärkta växthuseffekten
skulle kunna orsaka skada under slutet av seklet. Han vittnade även inför en kongresskommitté om att
allvarliga klimatchocker skulle kunna framkallas inom det närmsta seklet (bland annat skulle Texas och
södra Kalifornien kunna förvandlas till öknar).21 Revelle lämnade Scripps 1964 för att istället arbeta med
befolknings- och resursfrågor vid Center of Population Studies på Harvard University. Han var här
speciellt intresserad av att undersöka mat, resurser och energianvändning i utvecklingsländer.22 Detta
var områden som tidigt sammanlänkades med klimatfrågan. Vid centret hade han den i sammanhanget
mycket inflytelserika Al Gore som student. Revelle var även involverad i att starta betydelsefulla
International Council for Science Unions (ICSU) Scientific Committee on Problems of the Environment
(SCOPE) och hade ett tätt samarbete med olika FN-organisationer i nästan fyra decennier.23
I detta arbete samarbetade Revelle med en annan mycket viktig aktör i framväxten av AGW-teorin. Den
tidigare nämnda Bert Bolin blev 1961 professor vid Stockholms Universitet och Internationella
Meteorologiska Institutet (IMI) och utgjorde som sådan en viktig länk mellan USA och Europa. Stockholm
kom tidigt att utvecklas till en central plats i utvecklandet av teorin om koldioxidens inverkan på klimatet.
Det var en position som skulle komma att stärkas allt mer. I sin tidiga gärning medverkade Bolin 1963 i
internationella ansträngningar för att skapa en organisation för atmosfärstudier. Ansträngningarna ledde
till att (ICSU) bildade en kommitté för atmosfärvetenskap året efter. Detta blev starten på en process
som ledde fram till att Global Atmospheric Research Programme (GARP) startade 1967 (vilken 1979
omvandlades till WMO:s World Climate Research Programme). Klimatforskningen kom tidigt att få en
transnationell karaktär där flera överlappande organisationer som WMO och ICSU var viktiga arenor för
att föra ut klimatforskningen över världen.24 Med i denna process fanns förutom Jule G. Charney och

Thomas F. Malone, Edward D. Goldberg, and Walter H. Munk, Roger Randall Dougan Revelle
March 7, 1909 — July 15, 1991, The National Academies Press,
http://www.nap.edu/readingroom.php?book=biomems&page=rrevelle.html
21 Weart (2008), Government, s. 5
22 Day, Deborah, Roger Randall Dougan Revelle Biography, Scripps Institution of Oceanography Archives
23 Thomas F. Malone, Edward D. Goldberg, and Walter H. Munk, Roger Randall Dougan Revelle
March 7, 1909 — July 15, 1991, National Academy of Science
24 Andresen, Steinar och Agrawala, Shardul (2002), Leaders, pushers and laggards in the making of the climate
regime, Artikel i Global Environmental Change, s. 43
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Roger Revelle en annan forskare vars kontaktnät och inflytande kom att betyda mycket för att föra ut
frågan om klimatet på den internationella politiska arenan.

Walter Orr Roberts och Aspen Institute
“The role that UCAR and NCAR played in bringing GARP about was the most important single
accomplishment of my turn as president of UCAR.” (Walter Orr Roberts)

Samma år som biologen Rachel Carson gav ut boken Silent Spring, 1962, och med detta väckte en
intensiv debatt om de miljöproblem som uppstått som en följd av industrialismen, så anordnades den
interdisciplinära och internationella konferensen ”Climate in the 11th and 16th Century” av Aspen
Institute for Humanistic Studies och National Academy of Science. Konferensen gick av stapeln i Boulder,
USA, i juni 1962 (konferensen var i sig en del av ett större program där olika miljöfrågor diskuterades på
25
ett sommarinternat för lärare). Slutsatserna som nåddes under mötet används, enligt Aspen Institute,
fortfarande vid diskussionerna om klimatförändringarna och konferensen resulterade i att
26
klimatforskningens karaktär kom att omformas. Boulder hade blivit ett centrum för klimatforskning i
USA ett par år tidigare när National Center for Atmospheric Research (NCAR) startade upp sin
verksamhet i staden 1960.27 Den förste föreståndaren till NCAR, Walter Orr Roberts (1915-1990), som
hade varit en medlem av arrangerande Aspen Institute for Humanistic Studies sedan 1953, kan ses som
en förklaring till att den första stora klimatkonferensen kom att involvera institutet. Aspen Institute hade
bildats 1950 av William Paepcke, en affärsman från Chicago med idén om att fostra ett värdebaserat
ledarskap, uppmuntra individer att reflektera över ideal och idéer som kännetecknar ett bra samhälle
samt att vara en neutral och balanserad arena där kritiska problem kunde diskuteras. Detta gjordes
bland annat genom institutets exekutiva seminarier som samlade viktiga ledare från hela USA. Aspen
Institute definierade sig själva inte som ett vanligt researchcenter som arbetade på beställning åt någon
annan. Istället definierade de sina egna mål och strategier. Detta manifesterade sig bland annat i ett
sökande efter olika former av ömmande problem för mänskligheten. Problemen analyserades sedan
noggrant innan alternativa lösningar formulerades. Detta var enligt institutets ledning högt värderat av
beslutsfattare från USA:s politiska ledning, bland utländska regeringar samt internationella
28
organisationer. Aspen Institute hade uppstått i eftermälet av Goethebiennalen som Paepcke hade
arrangerat i den lilla gruvstaden 1949 till minne av Johann Wolfgang von Goethes födelse 200 år tidigare.
Vid denna samlade 2000 inbjudna personligheter från Nordamerika och Västeuropa. Flera av

Sidney Hyman (1975), The Aspen Idea, University of Oklahoma press, s. 161-162
Konferensslutsatserna författades av dr. Reid Bryson (1920-2008) som året efter grundade The Center for
Climatic Research och även var inblandad i Wisconsin's Institute for Environmental Studies där det utfördes
interdisciplinära studier om människans roll i miljösystemet. Bryson kom senare ses som en av skaparna av
klimatologin och förärades på grund av sina insatser med ett pris av UNEP. Konferensdeltagare kom från både
USA och Europa.
26 The Aspen Institute (2008), The Aspen Institute Milestones, Hyman (1975)
27 Eddy, John A. (1990), Obituary: Walter Orr Roberts, 1915-1990, Bulletin of the American Astronomical
Society ; vol. 24, no. 4, p. 1331-1332
28 Hyman (1975), s. 6
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arrangörerna kom senare att ingå i institutets styrelse. Några av dessa var Paepcke, Professor Giuseppe
Antonio Borgese, Professor Robert M Hutchins, Professor Mortimer Adler samt Oxfordprofessorn och
medlemmen av Royal Institute of International Affairs, Lord Alan Bullock.29
Till Boulder hade Orr kommit 1940 för att bygga upp ett solobservatorium som senare kom att utvecklas
till High Altitude Observatory (HAO). Här studerades bland annat solfläckscykeln. Walter var en av de
första atmosfärforskarna som uttryckte en oro över människans påverkan på klimatet (han varnade
också tillsammans med astronomen Carl Sagan för faran med fenomenet ”nukleär vinter”) och ville
genom att anordna möten om forna klimatförändringar se vilken relevans detta kunde ha för
framtiden.30 Detta är också något som klimatkonferensen kan ses som ett exempel på. Få förstod
motivet med konferensen 1962 men det hela skulle klarna efter några år när institutet drog igång ett
program som diskuterade jordens bärkraft i förhållande till klimat, matförsörjning och
31
befolkningstillväxt. Roberts hade själv forskat om solens påverkan på klimat och väder vid institutet för
Astrogeofysik vid University of Colorado och hade sammankopplat solens skiftande aktivitet med
återkommande torkperioder.32 Roberts var senare aktiv med att föra ut budskapet om riskerna med en
global uppvärmning33 men var inledningsvis försiktig med att dra några generella slutsatser om vilka
faktorer som drev klimatförändringarna. Han ansåg själv att solen hade störst inverkan men var mycket
intresserad av i vilken mån människans aktiviteter kunde påverka.34
''Walt was a generalist who understood how science fit into society, an institution builder and an
internationalist who used science to further international relations.'' (John Firor)35

Förutom sitt intresse för solfysik och klimat var Roberts mycket involverad i byggandet av internationella
institutioner och såg sig som en politisk vetenskapsman. Walter ville, genom att tillämpa en teoretisk och
praktisk vetenskap, genomdriva de transnationella mål för mänskligt välbefinnande som han höll högt.36
Dessa idéer manifesterades också i hans medlemskap i United World Federalists (senare World
Federalist Association och numera Citizens for Global Solutions) som leddes av Aspen Institutes grundare
Robert M Hutchins, president för Chicagos Universitet, Mortimer Adler samt Antonio Giuseppe
Borgese.37 Roberts kom som politisk vetenskapsman att vara en av huvudkonstruktörerna av de
Hyman (1975)
Firor, John (1991), Walter Orr Roberts (August 20, 1915-March 12, 1990), Proceedings of the American
Philosophical Society, Vol. 135, No. 4 (Dec., 1991), pp. 625
-628 Published by: American Philosophical Society
31 Hyman (1975), s. 161
32 Firor (1991), s. 626
33 Earth Renewal, http://earthrenewal.org/Open_letter_to_the_religious_.htm
34 Roberts, Walter Orr (1976), Climate Change and the Quality of Life for the Earth’s New Millions, Proceedings
of the American Philosophical Society, Vol. 120, No. 3 (Jun. 15, 1976), s.230-232
35 New York Times (1990), Walter Orr Roberts Is Dead at 74; Expert on Climate's Effect on Life,
http://www.nytimes.com/1990/03/14/obituaries/walter-orr-roberts-is-dead-at-74-expert-on-climate-seffect-on-life.html (2009-05-15)
36 Hyman (1975), s. 114
37 Ibid. s. 13
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nödvändiga verktyg som behövdes för att både föra fram budskapet om klimatförändringar men också
för att stärka den vetenskapliga grunden. Han hade för detta ändamål en flora av plattformar att tillgå.
Tillsammans med sin nära vän Roger Revelle hade han bland annat varit inblandad i arrangemanget av
det Geofysiska året (IGY) 1956-58.38
“I was then deeply involved in World Meteorological Organization and the international activities. I
actually wrote the first draft of the joint ICSU WMO charter, to establish the GARP, Global Atmospheric
Research Program, and I chaired the committee that chose the godawful name.”

Han hade också genom den amerikanska WMO-representanten Robert White’s (Weather Bureau)
förfrågan ingått i den kommitté som var med att starta upp både World Weather Watch och GARP.
Roberts ansåg att bedriften var NCAR:s och UCAR:s (University Corporation for Atmospheric Research)
främsta prestation under hans tid som president för de båda organisationerna.39 Förutom detta satt han
med i WMO:s rådgivarpanel, flera kommittéer kopplade till ICSU samt från 1970-talet Club of Romeavknoppningen IFIAS.40 Via UCAR hade Roberts kontakt med i stort sett alla viktiga aktörer som fanns
inom atmosfärforskningen (samt NASA, NOAA, USA:s försvars- och energidepartement och
Environmental Protection Agency (EPA)).41 Dessutom så var han engagerad i att utveckla studiet av
klimat- och resursrelaterade frågor genom American Association for the Advancement of Science (AAAS)
där han var en betydande medlem (fellow) sedan 1946, president året 1968 och styrelseordförande
1969.42 Men det var ändå i hans befattning som en av Aspen Institute’s vetenskapliga ledare som
klimatfrågan tydligare skulle föras upp på den internationella agendan. Detta institut där bland annat
världens miljö och framtida utveckling stod i centrum skulle ha en stor påverkan på den miljörevolution
som under 1960-talet stod för dörren. Roberts kom att utgöra en viktig länk mellan klimatforskarna och
olika organisatörer/finansiärer på högre nivåer. Som Roberts gamla kollega John Firor från NCAR och
UCAR uttryckte det ”hans bidrag var inte att utföra vetenskapliga experiment, det var att skapa
organisationer som kunde studera jordens klimat och atmosfär och de problem som inverkar på världens
framtid.”43

Conservation Foundation
En av de organisatörer som Roberts var i kontakt med var The Conservation Foundation, som hade
bildats 1948 av den tidigare investmentbankiren Fairfield Osborne och Samuel H. Ordway som en
DeVorkin, David (1983), Interview with Walter Orr Roberts, 28 juli 1983, Boulder Colorado, Nils Bohr
library and Archives, http://www.aip.org/history/ohilist/28418_3.html (2009-04-22)
39 UCAR, http://www.ucar.edu/communications/ucar25/forecasts.html (2009-04-22)
40 De Vorkin (1983)
41 UCAR, http://www.ucar.edu/communications/ucar40/glance.html (2009-04-22)
(2009-04-17) I UCAR ingår idag 60 universitet och forskningsinstitut (främst från USA men sedan 1986 även
en rad internationella) som bedriver forskning om atmosfären och andra relaterade områden.
42 Hyman (1975)
Några av Walters övriga uppdrag var, president för International Commission of the Astronomical Union,
medlem av U.S. Defence Department’s Defence Science Board samt medlem av NASA:s Solar Physics
Subcommittee of the Space Science Steering Committee.
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avknoppning från Wildlife Conservation Society.44 Finansiellt stöd hämtades från Osbornes kollega från
den finansiella karriären, Laurance Rockefeller, som även ingick i styrelsen tillsammans med bland annat
Lewis Mumford, William Vogt och FAO:s första generaldirektör och fredspristagaren Sir John Boyd-Orr
45 46
(vid ett senare skede skulle även Walter Orr Roberts ingå i styrelsen ). Laurance hade tidigare bidragit
med pengar till Roberts Institute for Solar-Terrestial Relations och kom enligt Walter tillsammans med
olje- och flygindustrin (samt NSF) ta över som finansiärer när militären drog ned på anslagen.47
Conservation Foundation hade en expertorienterad syn på miljövård vilket bland annat avspeglade sig i
Osbournes bok Our Plundered Planet från 1948. I denna diskuterades globala miljöproblem som
överbefolkning, svält, erosion och ökenutbredning med slutsatsen att mänskligheten behövde söka
globala lösningar och en mer centralt styrd planering för att hantera förbrukningen av resurserna.48
Detta var även idéer som både Boyd-Orr (bland annat i boken White man’s dilemma49) och som medlem
av World Movement for World Federal Government och Laurance Rockefeller delade. Conservation
Foundation kom tidigt att intressera sig för klimatfrågan och arrangerade i mars 1963 den första
internationella klimatkonferens som var helt inriktad på frågan om människans inverkan på klimatet
genom koldioxidutsläpp. På konferensen "Implications of Rising Carbon Dioxide Content of the
Atmosphere" fanns forskare som Gerhard Plass, Bert Bolins kollega Erik Eriksson och David Keeling
representerade. I konferensdokumentet fastslogs att en fördubbling av koldioxidnivåerna beräknades
leda till en temperaturökning på 3,8 grader och att detta skulle kunna ge upphov till översvämningar av
lågt belägna landområden genom en ökad avsmältning av världens glaciärer. För att möta detta gavs
rekommendationer om att en ”vakthund” behövdes för att motverka att de nu måttliga utsläppen skulle

New York Times (1990)
Barker, Michael (2008), The Philantrophic roots of corporative environmentalism, Swans Commentary,
http://www.swans.com/library/art14/barker07.html#12 (2009-04-25) Björn-Ola Linnér(2003), The Return
of Malthus, The White Horse Press och Donald Gibson, Environmentalism: Ideology and Power, Nova Science
Publishers Inc. New York
Stiftelsen fick stora anslag från Jackson Hole Reserve som är en annan Rockefellerfinansierad
miljöorganisation. Gav bidrag till ett antal aktivistgrupper som National Resources Defence Council, Sierra
Club, World Resources Institute, Friends of the Earth och WWF. Gick under William K. Reillys ledarskap 1990
ihop med WWF-US. Reilly skapade på uppdrag av Laurence Rockefeller 1970 Environmental Protection
Agency som arbetade tätt ihop med Conservation Foundation. En av senare medlemmar var Barbara Ward,
författare till ”Only one Earth”. I styrelsen ingick även Thornton Bradshaw (ARCO, Aspen Institute) och Walter
Orr Roberts (Aspen, NCAR).
45 Schwarzman, Liroff, Croke (red.)(1982)
46 Barker (2008) Finansiering kom även från The Old Dominion Foundation (senare omdöpt till Mellon
Foundation).
Vogt var tillsammans med Fairfield Osbourne och Samuel H Ordway den mest inflytelserika författaren vad
gällde naturvård och befolkningskontrollsfrågor efter andra världskriget. Ett Vogts berömda yttranden var
"Large scale bacterial warfare would be an effective, if drastic, means of bringing back the earth's forests and
grasslands." Han ansåg också att FAO inte borde skicka någon nödhjälp till Indien och Kina eftersom de ändå
bara skulle föröka sig. Skadan skulle bara bli större några år framåt.
47 De Vorkin (1983)
48 Linnér (2003), s. 38
49 Boyd Orr, John (), White man’s dilemma, Unwin Books
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nå alarmerande nivåer. Det förordades också att en vetenskaplig kommitté bildades för att närmare
utreda detta.50
Två år senare anordnades av Roberts och NCAR en ny konferens, Causes of Climate Change, i Boulder.
Under denna presenterade meteorologen och datamodelleraren Edward Lorenz från MIT rön om att
klimatet kunde skifta väldigt snabbt genom små förändringar (naturliga eller genom mänsklig teknologisk
inblandning) i klimatsystemet. Detta var också en slutsats som drogs i den konferenssammanfattning
som skrevs av Roger Revelle.51 Samma år började problemet få politiskt genomslag i USA och frågan om
koldioxidutsläpp kom att bli en del av en rapport om miljön, Restoring the Quality of our Environment,
som gavs ut av den amerikanska presidentens vetenskapsråd.52 I denna påkallades risken med att jorden
skulle kunna värmas upp genom mänsklig aktivitet. Roger Revelle tjänade här som ordförande för SubPanel of Atmospheric Carbon Dioxide (i panelen ingick även David Keeling, Wallace Broecker (AAAS,
53
Columbia University), Harmon Craig (Scripps) och Joseph Smagorinsky (NOAA)). Intresset för
klimatförändringar fanns även bland andra aktörer. 1970 utvecklade RAND Corporation, en amerikansk
ickestatlig organisation med starka band till NATO och militären, ett program för att upptäcka
förestående förändringar av klimatet. RAND konstruerade tillsammans med modellerare klimatmodeller
med fördubblade nivåer av CO2 och tog även hänsyn till förändringar av solinflöde. På Rand fanns
förutom frågan om koldioxid rädslan att främmande makt (Sovjet) medvetet skulle förändra klimatet.54
Från RAND Corporation hade Walter Orr Roberts 1964 rekryterat atmosfärforskaren William W. Kellogg
för att förestå laboratoriet för atmosfärvetenskap. Kellogg skulle på ett tydligare sätt komma att spela en
stor roll för att etablera klimatförändringarna som ett allvarligt hot. RAND hade även täta kontakter med
ett par andra viktiga aktörer som nu anslöt sig till arenan. Än hade dock inte frågan uppmärksammats
politiskt i Europa vilket dock skulle förändras genom ett par händelser under 1970-talet. Ett första steg i
detta var när Joseph Slater, tidigare Ford Foundation, 1969 tillträdde som president för Aspen Institute.
En av hans första åtgärder var att starta en femårig aktionsplan som kallades ”Thoughts leading to
action” och bestod av ett antal vetenskapliga program (bland annat Communications and Society,
Environment and the Quality of Life, Education for a changing Society och Science, Technology and
Humanism). I dessa skulle kritiska problem för mänskligheten, som klimat, miljö och energi, undersökas
55
och diskuteras.

Stockholmskonferensen 1972
Slaters ansträngningar visade sig när det första avgörande momentet för att väcka frågor om miljö och
klimat i den Europeiska gemenskapen och på världsarenan ägde rum i och med FN:s miljökonferens i
Stockholm 1972 (UNCHE). Stora delar av agendan på konferensen hade sitt ursprung på Aspen Institute
Ausubel (1983), s. 490-491
Weart (2008), Chaos in the Atmosphere, s. 6
52 Kellogg (1987)
53 Kellogg, William (1987), Man’s impact on the climate: The evolution of awareness, Climatic Change 10
(1987) 113-136
54 Fleming (2005), s. 131
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som genom och tillsammans med den av Joseph E. Slater56 skapade International Institute for
Environmental Affairs (IIEA)57 drog upp en stor del av riktlinjerna för konferensen. IIEA hade tillkommit
efter att en av Aspen Institutes vetenskapliga programchefer, Thomas W. Wilson, hade genomfört en
workshop om vilka åtgärder som hade vidtagits på miljöområdet i olika länder. Undersökningen, The
International Management of Environmental Problems, kom fram till att det fanns ett behov av att
utarbeta ett extensivt och intensivt program för forskning och datainsamling av olika miljörelaterade
problem. Detta skulle bland annat rymma meteorologiska effekter på grund av miljödegradering.
Rapporten sammanställdes av Wilson och representanter från ett dussintal länder som hade kommit till
Aspen. Enligt Hyman hade Slater tidigare, under sin tid på Ford Foundation, arbetat i ”tysthet” med
Sverker Åström som var den som väckte frågan om en miljökonferens i FN:s generalförsamling 1968.58
En av Slaters vänner och senare styrelsemedlemmen, Maurice Strong, utsågs till generalsekreterare för
miljökonferensen (med Thomas W. Wilson som personlig konsult) och gav som sådan IIEA uppdraget att
producera ett intellektuellt ramverk till konferensen. Detta resulterade i boken Only One Earth som kom
att sammanställas av ekonomen Barbara Ward samt professor René Dubos vid Rockefeller University.59
Finansiellt stöd kom från Ford Foundation och Världsbanken.60 Aspen Institute kom senare under 70- och
80-talen att anordna flera konferenser och workshops med energi och klimat på dagordningen och
utövade ett betydande inflytande på den politiska energi- och miljöagendan globalt sett. Aspens skapelse
IIED var exempelvis senare inblandade i Brundtlandkommissionens rapport Our Common Future 1987,
Riokonferensen 1992 samt World Summit i Johannesburg 2002 och har fortsatt att ha en ledande
position vad gäller klimat- och miljöarbetet även efter detta.
Ett av de mer inflytelserika namnen vid Aspen Institute var under denna tid oljebolaget ARCO:s61
62

63

styrelseordförande Robert O Anderson vars bolag var en stor finansiär till Aspen. Anderson bidrog
personligen med pengar till att finansiera bildandet av IIEA och även till en rad andra miljöorienterade
64
organisationer som Worldwatch Institute , John Muir Institute samt kärnkraftsfientliga Friends of the
Earth (som även deltog på Stockholmskonferensen). 1970 finansierade han även det uppmärksammade

Hyman (1975), s 256-257
Slater hade rekryterats av Anderson från Ford Foundation och hade tidigare varit chefsekonom hos Creole
Petroleum Company (moderbolag Standard Oil of New Jersey (nuvarande Exxon). (Hyman 1975)
57 Omdöpt till International Institute for Environment and Development I samband med att institutet flyttade
från Washington D.C. till London och Barbara Ward tog över ledningen.
58 Hyman (1975), s. 270 Slaters roll bekräftas också av Sverker Åström i en telefonintervju gjord av
frilansjournalisten Mikael Nyberg. http://www.mikaelnyberg.nu/english/greut_05.html (2009-05-06)
59 Raymond (1988), s. 17-18
60 Hyman (1975), s. 278
61 Köptes senare upp av BP.
62 Anderson var även styrelsemedlem av Rockefellerkontrollerade Chase Manhattan Bank och tv-bolaget CBS.
63 Andra stora finansiärer till Aspen Institute har varit Carnegie Foundation, Ford Foundation, Rockefeller
Brothers Fund, Rockefeller Family Fund, German Marshall Fund, Chase Manhattan Bank, Exxon, Coca Cola,
IBM, CBS m.fl.
64 World Watch Institutes förste president Lester Brown var även kopplad till Aspen Institute. Walter Orr
Roberts ingick i styrelsen.
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miljöevenemanget Earth Day.65 Anderson som var president för Aspen mellan 1957-67 och
styrelseordförande fram till 1987 gick under 80-talet ut och varnade för den globala uppvärmningens
konsekvenser. Något motsägelsefullt är det faktum att Anderson genom sin roll som styrelseordförande
för ARCO under samma tid som han var ordförande för IIEA deltog i ett helt annat projekt i Alaska. I det
fallet handlade det dock om att exploatera de oljeresurser som han i egenskap av miljörörelsens
beskyddare kom att angripa som miljöförstörande. Detta är för övrigt slående för ett stort antal av de
individer som ingått i styrelserna till de för miljöarbetet så betydande organisationerna.66 Dock menade
Anderson själv att han och ARCO var föregångare som lät miljörörelsen komma till tals under
prospektering och byggnation av den pipeline som gick från oljefälten (Prudhoe Bay) till
utskeppningshamnen i Alaska.67
”In recognition of his extensive civic, educational and cultural contributions, especially as founder of
the International Institute for Environment and Development. Since 1971 the IIED with Mr. Anderson’s
leadership has been focusing the world’ attention on the connections between economic development,
environment and human needs and trying to improve the management of natural resources so that the
standard of living in the Third World may rise without destroying the resource base on which we all
68
depend”

Robert O. Anderson, som själv (tillsammmans med Gro Harlem Brundtland) blev förärad ett pris
(International Regeneration Reward) för sina insatser inom miljöområdet och sitt ledarskap för IIED
1987, var en av många Aspenmedlemmar som satt med i styrelsen.69 Anderson delade sitt
ordförandeskap med den brittiske politikern Roy Jenkins (Labour) som mellan 1977-1981 var president
för EU-kommissionen.70 Jenkins var även en av de grundande medlemmarna av David Rockefellers och
71

Zbigniew Brzezinskis globaliseringsfrämjande Trilaterala Kommissionen . Denna organisation skulle
framöver utgöra ett viktigt nätverk för några av de ledande aktörerna. Även Walter Orr Roberts var

Hyman (1975), s. 252-53
Styrelsemedlemmarna Thornton Bradshaw var president för ARCO, Joseph Slater hade jobbat för Creole
Petroleum, Maurice Strong hade varit chef för Petro-Canada, Power Corporation for Canada och Dome
Petroleum. Robert MacNamara hade i sin tur varit försvarsminister under Vietnamkriget.
67 Raymond (1988), s. 13
68 Dessa ord yttrades när Robert O Anderson tog emot International Regeneration Award of the René Dubos
Center for Human Environments 1987. Ibid. s 47
69 Andra viktiga namn i IIED har varit Maurice Strong (medlem av Club of Rome, styrelsemedlem av
Rockefeller Foundation och Stockholm Environmental Institute, medlem av World Commission on
Environment and Development, generalsekretare för UNEP samt organisatör av Riokonferensen 1992),
Robert S McNamara (amerikansk försvarsminister under Vietnamkriget, Världsbankschef, Aspen Institute,
Brookings Institution, Ford Foundation), Aurelio Peccei (Club of Rome), Mostafa Tolba (UNEP), Joseph E.
Slater (Aspen Institute, Ford Foundation), Thornton Bradshaw (ARCO, Aspen Institute, Conservation
Foundation, RBF, Club of Rome), Soedjatmoko (Aspen Institute, Ford Foundation) och brittiske Lord Solly
Zuckerman (senare viktig i skapandet av IIASA).
70 Raymond (1988), s. 19
71 “The Trilateral Commission was formed in 1973 by private citizens of Japan, Europe (European Union
countries), and North America (United States and Canada) to foster closer cooperation among these core
democratic industrialized areas of the world with shared leadership responsibilities in the wider international
system.” http://www.trilateral.org/about.htm (2009-05-20)
65
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styrelsemedlem av IIEA och medverkade dessutom under Stockholmskonferensen som konsult.72 Vid
denna deltog även en annan av de enskilt viktigaste aktörerna för att klimatfrågan skulle få större
vetenskaplig tyngd under 1970-talet.

Carrol L. Wilson, Romklubben och MIT
“Carroll Wilson apparently prophesied that this was going to happen, and he was able to make it a selffulfilling prophecy. The studies SCEP and SMIC, which he conceived and skillfully organized with the
help of William Matthews and a host of friends and colleagues, were both events which were well
timed, as it turned out. They achieved their goals magnificently, and inspired a generation of young
scientists who would make the study of the theory of climate their life's work - and also some older
ones (like myself) who would then seriously turn to research on the impacts of climate change.”
(William W Kellogg)

Denna aktör var Professor Carroll L. Wilson (1910-1983) som till konferensen bidrog med ett ambitiöst
sammanställt underlag. Wilson hade börjat sin karriär i den amerikanska militären (OSRD) och var mellan
1947-50 generalföreståndare för AEC. Han gjorde dock sitt huvudsakliga arbete på MIT. Wilson var även
mycket involverad i internationella samarbetsorganisationer och blev senare bland annat vice
ordförande för den i USA betydelsefulla tankesmedjan Council on Foreign Relations (systerorganisation
73
till brittiska Royal Institute of International Affairs). Han var bland annat medlem av Trilaterala
Kommissionen (1973-), OECD, Club of Rome samt World Peace Foundation.74
Tillsammans med statsvetaren Professor William H Matthews (MIT) hade han 1970 arrangerat
konferensen Study of Critical Environmental Problems (SCEP) vid Williamstown College i Massachusetts,
USA.75 William W Kellogg från NCAR, som var en av deltagarna, ansåg att Wilson hade en mycket stor
betydelse för att frågan om klimatet fick en sådan stor tyngd de kommande decennierna. Rapporterna
(SCEP och den efterföljande SMIC) anges ofta som källa till det publika intresset för den framväxande
klimatpolicyn och var enligt Kellogg obligatorisk läsning för alla deltagare vid Stockholmskonferensen. Till
konferensen i Williamstown (SCEP) hade Wilson samlat 40 vetenskapsmän och experter från ett antal
discipliner med syftet att ”höja andelen informerad publik samt att få till stånd en vetenskaplig
diskussion och aktionsplan som rörde globala miljöproblem”. I frågan om klimatet ville researchgruppen
försöka hitta hävstångseffekter där relativt små mänskliga miljöpåverkande faktorer kunde få en stor och
globalt klimatpåverkande effekt.76 Slutsatsen om koldioxidens inverkan blev enligt Kellogg, ordförande
för arbetsgruppen för klimateffekter, så stark som den kunde vid denna tidpunkt.77 Carroll L. Wilson gick
sedan vidare för att göra en studie i en större internationell kontext. Finansiellt stöd gavs från
myndigheter, privata stiftelser och företag medan Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga
Firor (1991)
Ibid. s 120
74 http://libraries.mit.edu/archives/research/collections/collections-mc/pdf/mc180.pdf
(2009-04-17)
75 Kellogg (1987), s. 120
76 Matthews, Kellogg and Robinson (1971), Man’s impact on the climate, The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, s. 18
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Ingenjörsakademin i Sverige erbjöd sig att stå som värdar. Konferensen gick sedan av stapeln i Svante
Arrhenius födelseort Wijk nära Uppsala i juli 1971. William Matthews var assisterande konferensledare
och Kellogg, tillsammans med G.D. Robinson från British Royal Meteorological Society, sekreterare.78
“Theories and speculations of the global effects of pollution have included assertions that the buildup
of CO2 from fossil-fuel combustion might warm up the planet and cause the polar ice to melt, thus
raising the sea level several hundred feet and submerging coastal cities. Equally foreboding has been
the warning of the possibility that particles emitted into the air from industrial, energy, and
transportation processes might prevent some sunlight from reaching the earth’s surface, thus lowering
79
global temperatures and beginning a new ice age.”

Målet för Study of Mans impact on Climate, som konferensen kom att heta, var att tjäna som en
auktoritativ källa till i stort sätt alla frågor som rörde klimatförändringar och närliggande områden. I
slutet av konferensen i Wijk kunde det dock noteras att två läger hade bildats bland forskarna. Det ena
lägret menade att koldioxiden bidrog till en uppvärmning medan det andra ansåg att atmosfäriska
partiklar eller aerosoler orsakade en nedkylning. En av de forskare som anslöt sig till det senare lägret var
Stephen H. Schneider från NCAR (han bytte sedan åsikt och blev en av de mer tongivande proponenterna
för koldioxidspåret, arbetade ihop med William W. Kellogg och blev redaktör för den vetenskapliga
tidskriften Climatic Change). Ett försök att nå konsensus i frågan om hur temperaturerna skulle utvecklas
de kommande decennierna blev fruktlös. Åsiktsglappen var alltför stora och faktaunderlaget alltför
torftigt. Båda lägren såg dock människan som klimatpåverkande faktor i och med hennes förbränning av
80
fossil energi. I rapporten, där även Roger Revelle bidrog med ett kapitel , sades att det låg i människans
makt att kunna förändra klimatet men att det inte gick att säga att det faktiskt skulle kunna inträffa. För
81
att utröna detta behövdes en mer organiserad forskningsstrategi byggas upp.
"there is a finite probability that a serious worldwide cooling could befall the Earth within the next 100
years." (National Academy of Sciences, 1974)

Den nedkylning som hade observerats sedan 1950-talet gjorde också att delar av vetenskapssamfundet
under sjuttiotalets början var mer benägna att ansluta sig till uppfattningen att utsläpp av smog och
andra partiklar hade större vikt för människoframkallade klimatförändringar än koldioxid.82 U.S. National
Science Board rapporterade exempelvis att världstemperaturerna hade fallit ordentligt de senaste 20 till
30 åren varav drastiskt det senaste decenniet. Utvecklingen intresserade även CIA som publicerade
rapporter som utredde eventuella geopolitiska konsekvenser av en drastisk nedkylning.83 Oceanografen
James Hays gick så lång att han varnade för att utsläppen av partiklar skulle kunna blockera
Kellogg (1987)
Ibid. Roger Revelle hade även ingått i styrkommittén.
79 Matthews, Kellogg and Robinson (1971), s. xii
80 Ibid. s 281-284
81 Kellogg (1987)
(Weart 2008)
82 Reid Brysons forskningsgrupp hade dock funnit belägg för att klimatförändringar kunde ske mycket snabbt
(bland annat så tog Bryson upp den lilla istiden och vikingarnas förändrade villkor på ett allt kallare Grönland
som exempel).
83 Fleming (2005), s. 132
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solinstrålningen och snabba på intåget till en ny istid. Men Hays var i sammanhanget en udda röst.84
Frågan om vilken mänsklig faktor (koldioxid eller aerosoler) som ansågs mest drivande för klimatet
avgjordes först några år senare vid det WMO-sponsrade The International Symposium on Long Term
Climate Fluctuations 1975. Vid denna konferens drogs slutsatserna att lågt liggande aerosoler från
industriutsläpp samt rökpartiklar från svedjejordbruk inte resulterade i nedkylning när de befann sig över
land. Detta stärkte dominansen för de forskare som stödde sig på teorin om uppvärmning genom
koldioxidutsläpp.85 Detta sammanföll också med att temperaturen nu så sakta började klättra uppåt
igen. De som stödde sig på koldioxidteorin kunde nu luta sig mot faktiska observationer (även om detta i
sig inte bekräftade teorins giltighet).
Carroll L. Wilson hade i korrespondens med Maurice Strong betonat vikten av att bygga upp ett nätverk
där ett begränsat antal inflytelserika individer som var globalt medvetna och med bred
miljömedvetenhet skulle ingå. Både Wilson och Strong var medlemmar av ett sådant nätverk, den under
70-talet mycket inflytelserika tankesmedjan The Club of Rome (CoR) där Wilson själv satt med i den
styrande kommittén. CoR insatser skulle under kort tid betyda mycket för att skapa en debatt kring det
moderna samhället och den ständiga jakten på tillväxt. Romklubben hade bildats vid Academia del Lincei
i Rom 1968 av den italienske industrialisten Aurelio Peccei86 (Fiat, Italconsult, Olivetti) och den skotske
vetenskapsmannen Alexander King (som Wilson hade lärt känna i sitt arbete med OECD). Ekonomiskt
87
stöd hade hämtats från bland annat Fiats ordförande Giovanni Agnelli. . Syftet med CoR var att
diskutera problemen med det kortsiktiga tänkande inom internationella affärer och då speciellt i
förhållande till överutnyttjandet av jordens resurser.88 Organisationen samlade ett antal prominenta
industrialister, ekonomer, politiker och miljödebattörer. Några av dessa var Giuseppe Borgeses fru
Elisabeth Mann Borgese, René Dubos och Thor Heyerdahl. I den amerikanska sektionen (USACOR) som
bildades 1969 var bland annat Robert O. Anderson, Joseph E. Slater samt Walter Orr Roberts från Aspen
Institute medlemmar.
Wilson kom även att spela en stor roll i tillblivelsen av The Club of Rome’s omdebatterade bok The Limits
89
to Growth . Han introducerade Jay Forrester, chefen för Systems Dynamics Group vid M.I.T, för The Club
of Romes idéer. Forrester kom därefter att utveckla två av de tre datamodeller som boken var uppbyggd
kring.90 Poängen med boken var att visa att den pågående utvecklingen inte kunde fortgå med hänsyn till
Weart (2008)
Kellogg (1987), s. 122
86 Peccei var även rådgivare åt IFIAS, The Population Institute, WWF, Friends of the Earth, The Foundation for
International training of Third World Countries, The International Management Institute, IIED, Atlantic
Institute for International Affairs, Society for International Development samt några till.
87 Det inledande mötet blev dock ett fiasko då de olika deltagarna hade för stora skillnader i sina synsätt. En
spricka fanns bland de brittiska och franska deltagarna. Riktig fart fick COR först efter ett OECD-möte vid
Rockefeller Foundations konferensanläggning Bellagio i december samma år. Flera CoR medlemmar fanns
närvarande under konferensen som handlade om långsiktig planering. Alexander King var vid tillfället
generalsekreterare för OECD:s vetenskapsråd. (Moll 1991)
88 The Club of Rome, The story of the Club of Rome, http://www.clubofrome.org/eng/about/4/ (2009-04-01)
89 Projektet betalades av Fiats ordförande Giovanni Agnelli.
90 MIT Tech Review (1984), Activist on the world stage: Carroll Wilson Remembered, February/March 1984
84
85

Thoughts leading to action

24

Jacob Nordangård, Linköpings Universitet, Tema Teknik och Social förändring

resursutnyttjandet. Om inte tillväxten begränsades hotade stora delar av världens resurser i form av
viktiga mineraler och fossila energikällor att var förbrukade inom hundra år. Lösningen var bland annat
att skapa en internationell organisation som kunde reglera världsekonomin. Detta var också tankegångar
som Aurelio Peccei redogjort för i sin bok The Chasm Ahead.
Limits to Growth blev mycket framgångsrik och utgjorde en viktig inlaga i debatten som uppstod under
och efter Stockholmskonferensen. Analysen blev dock omedelbart anklagad för att vara metodologiskt
bristfällig. Den tog inte hänsyn till teknikutveckling och målade upp en alltför dystopisk framtid.91 Att
använda sig av modeller för att förutsäga framtiden ansågs som både tvivelaktigt och ovetenskapligt. Vid
Stockholmskonferensen riktade representanter från utvecklingsländerna hårda ord mot bokens
slutsatser. Västs skyltande med alarmerande miljöhot sågs mer som ett verktyg för att tvinga kvar dessa
länder i sitt armod. Det tolkades som att utvecklingen skulle motarbetas för att väst skulle kunna slippa
92
få konkurrens om sina ”koloniala ägodelar” i syd. Kritiker som Townsend och Golub ansåg att ledningen
inom CoR hade autokratiska tendenser och att de strävade efter att skapa en världsordning modellerad i
93
enlighet med de multinationella korporationernas intressen. Sådana påståenden ansågs av andra
94
författare som Peter Moll som överdrivna. Det är dock svårt att bortse från att flertalet inom CoR hade
starka kopplingar till storföretagsvärlden och NATO samt att finansieringen hade hämtats från den
finansiella elitens fickor. Alexander King redogjorde även under sin tid som president för CoR i sin bok
The first global revolution (skriven tillsammans med Bernard Schneider 1991) för tankegångar om att de
nuvarande demokratiska principerna inte alltid kunde anses vara ideala för att möta framtidens problem.
För att möta miljöproblemen föreskrev Romklubben i boken Mankind at the Turning Point att ett
”organiskt” och holistiskt världssamfund behövde skapas. Ett sådant system krävde i sin tur att
nationernas självbestämmande behövde begränsas.95 För att uppnå detta mål diskuterade King och
Schneider möjligheten att ena mänskligheten kring ett antal miljöhot. Ett av dessa var den globala
uppvärmningen.
“In searching for a new enemy to unite us [all of humanity], we came up with the idea that pollution, the
threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill. In their totality and in
their interactions, these phenomena constitute a common threat which as the enemy, we fall into the
trap about which we have already warned, namely mistaking symptoms for causes. All these dangers
are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can
be overcome. The real enemy then is humanity itself.” (Alexander King, The First Global Revolution)

Förutom att SMIC, SPEC och Limits to Growth var viktiga dokument som diskuterades under
Stockholmskonferensen medverkade även medlemmar i Romklubben, som Peccei, Heyerdahl och Dubos,

Linnér, Björn-Ola (2003), The return of Malthus, The White Horse Press, s. 176
Moll, Peter (1991), From Scarcity to Sustainability: the Role of the Club of Rome, s. 118-119
93 Joe Townsend and Robert Golub (1977), Malthus, Multinationals and the Club of Rome, Social Studies of
Science, Vol 7, No 2
94 Moll, Peter (1991), s. 87
95 Mesarovic, Mihajlo, E. Pestel (1974), Mankind at the Turning Point, A Report to the Club of Rome, New York:
Dutton
91
92

Thoughts leading to action

25

Jacob Nordangård, Linköpings Universitet, Tema Teknik och Social förändring

i de av IIEA-generalen Jack Raymond arrangerade Distinguished Lecture Series. Föreläsningsserien
resulterade sedan i boken, Who Speaks for Earth.96

Stockholmskonferensens politiska betydelse
Genom Aspen Institute och IIED hade stora delar av ramverket till Stockholmskonferensen tagits fram.
Romklubben och MIT hade sedan bidragit med viktigt diskussionsmaterial. Detta gav i slutändan resultat.
Det proklamerades att det fanns ”ett behov av en gemensam approach och gemensamma principer för
att inspirera och guida världens folk i bevarandet och förbättringen av den mänskliga miljön.” 26
vägledande principer antogs och ett antal länder ansåg att detta var ett första steg mot en internationell
miljölag.97 Detta betydde också att de centrala rekommendationer som hade författats under Aspens
workshop 1971 fanns med i den aktionsplan som godkändes av både Stockholmskonferensen och FN:s
generalförsamling. Det beslutades också att en ny organisation, United Nations Environment Programme
(UNEP), med bevarande av den globala miljön som huvudmål skulle sjösättas. Dessutom så betydde
konferensen att det nu påbörjades datainsamling och research om klimatet inom ramarna för FN:s
miljöarbete.98 UNEP skulle fortsättningsvis ha ett tätt samarbete med Aspen Institute. Miljökonferensens
generalsekreterare och medlem av Aspen Institutes styrelse sedan 1971, Maurice Strong, utsågs
exempelvis att leda även denna organisation.
För den Europeiska Gemenskapen innebar Stockholmskonferensen att det uppkom en press att utarbeta
en egen miljöpolitik. Stats- och regeringscheferna gav därför Kommissionen i arbete att ta fram ett
aktionsprogram. I detta fanns ett antal rekommendationer. En av dessa var att Europakommissionen och
medlemsstaterna skulle agera tillsammans i internationella organisationer samt att arbeta för en
99
internationell och världsomspännande miljöpolicy. Detta var målsättningar som kan sägas ligga nära de
som både Aspen Institute och Club of Rome själva stod för. Det ansågs även nödvändigt att harmonisera
100
åtgärder för miljöskydd inom den europeiska gemenskapen.
Året efter utspelades en annan
avgörande händelse för den framtida energi- och klimatpolitiken. Detta satte också frågorna om energin
på den allmänna dagordningen eftersom gemene man nu blev drabbade.

Med energikrisen som väckarklocka
Frågan om världens energitillgångar hade redan innan denna händelse behandlats vid Aspens andra
internationella miljöworkshop The Environment, Energy and Institutional Structures som arrangerades
Raymond (1988), s. 27
Ibid. s. 26
98 Kellogg (1987), s. 121
99 Haigh, N. 1991. The European Community and international environmental policy. International
Environmental Affairs 3 (3): 163-80.
100 Avtal mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet av den 5 mars 1973 om
information till kommissionen och medlemsstaterna syftande till en eventuell harmonisering inom
gemenskaperna av brådskande åtgärder till skydd för miljön, Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr
C 009 , 15/03/1973 s. 0001 - 0002
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tillsammans med IIED 1972. Idén till detta kom från Robert O. Anderson personligen och finansierades av
Rockefeller Brothers Fund (där Laurance Rockefeller var president 1958-68 och ordförande 1968-1980).
Även personal från Conservation Foundation var med i samarbetet. Resultatet av workshopen blev att en
översikt av globala energirelaterade problem utvecklades. Det producerades också en rapport World
Energy, the Environment and Political Action.101 Målet med denna var att förankra energifrågan i en
kontext av miljö och internationell politik för att sedan kunna rekommendera de första stegen i en
politisk aktionsplan som skulle vara giltig även om det uppstod skiljelinjer om energitillgångarnas storlek
och teknologiska utvecklingsmöjligheter.102 Rapporten skrevs av Thomas J. Wilson103 (vetenskaplig
ledare för Aspens program Environment and the Quality of Life) och kunde ses som profetisk eftersom
den ett år innan oljekrisen 1973 förutsåg konsekvenserna av en fysisk bristsituation på grund av politiska
konfrontationer mellan producent- och konsumentländer.104 Detta innebar också att oron om
miljöutsläpp kom att integreras med rädslan för en energikris. Sammantaget stärkte det farhågorna om
att den exponentiella befolkningstillväxten med dessa hotande begränsningar skulle leda till framtida
försörjningsproblem.105 Frågor om energiförsörjningen var även i fokus under 1973 års
Bilderbergkonferens106 som gick av stapeln i svenska Saltsjöbaden 11 till 13 maj. Deltagare på
konferensen var bland annat Robert O. Anderson, Carroll L. Wilson och Aurelio Pecceis chef Giovanni
Agnelli.107
”First, an energy crises or an increase in energy costs could irremediably jeopardize the economic
expansion of developing countries which had no resources of their own.” (från den konfidentiella
konferensrapporten)

Som diskussionsunderlag till konferensen hade Walter J. Levy, en oljekonsult, skrivit en rapport om
möjligheterna att utveckla en gemensam europeisk energipolicy och vilka konsekvenser detta skulle
kunna få för relationerna med USA. Diskussionerna under konferensen behandlade bland annat vilka
följderna skulle bli om oljepriset gick upp med 400 %.108 Farhågor av detta slag diskuterades även av
mötesdeltagaren Carroll L. Wilson i Council on Foreign Relations tidning Foreign Affairs där han varnade
för att beroendet av Mellanösterns olja kunde få svåra konsekvenser.109 Oron för avbrutna
oljeleveranser gjorde att den Europeiska gemenskapens råd i juli samma år antog ett direktiv som
Raymond (1988)
Hyman (1975), s. 293
103 Wilson hade tidigare arbetat på War Production Board, förestått Combined Economic Warfare Agency
(Middle east) och varit rådgivare åt W. Averell Harriman under Marshallplanen. Han var även rådgivare åt en
mängd amerikanska delegationer till olika FN-organisationer samt internationella organ som NATO.
104 Hyman (1975), s. 294
105 Ibid. s. 293
106 Bilderberg är en årlig konferens som samlar betydande personer ur den västerländska eliten (politik,
media, storföretag etc.) för att diskutera världsfrågor av angelägen karaktär.
107 Engdahl, William (2003), A Century of War, Penguin Press, s. 130-135
108 Ibid.
109 Wilson, Carroll (1973), A Plan for Energy Independence, Artikel i Foreign Affairs,
http://www.foreignaffairs.com/articles/24435/carroll-l-wilson/a-plan-for-energy-independence (2009-0504)
101
102
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föreskrev åtgärder för att dämpa problemen med försörjning av råolja och petroleumprodukter. Bland
annat handlade det om att prioritera leveranser till vissa brukare samt att utfärda prisföreskrifter för ”att
förhindra onormala prishöjningar”.110 Scenariorna förverkligades sedan i oktober 1973 när flera av
Mellanösterns producentländer genomförde ett oljeembargo gentemot ett antal nationer i västvärlden
på grund av deras stöd för Israel i samband med Yom Kippurkriget. Detta resulterade i att oljepriset på
kort tid mångdubblades. Noterbart är att åtgärderna mot energikrisen föreslogs innan krisen blev ett
reellt faktum.

Energin och klimatet syntetiseras
Den plötsliga energikrisen kom att lamslå världsekonomin, med både bensinransonering och recession
till följd. Detta gjorde att även många av dem som inte hade varit lyhörda för miljövarningarna nu
började ifrågasätta den slösaktiga livsstilen och att miljö- resurs- och energifrågor plötsligt fick en allt
större betydelse. Frågorna om energin och klimatet gled så sakta in i en allians även om det dröjde länge
innan klimatfrågan skulle bli en allmän angelägenhet. En sten hade dock kommit i rullning och
människans resursslöseri ansågs kunna ge upphov till både klimatkatastrofer och civilisationskollaps till
följd av utarmning av de fossila energikällorna. Den hastigt uppkomna krisen hade tydligt visat på
sårbarheten för både den stora massan och världens regeringar. Europeiska Kommissionen såg
exempelvis på grund av energikrisen nu ett behov av att öka forskningen inom energi- och
111
miljöområdet.
Ett första steg mot en gemensam energipolitik togs också genom de
rekommendationer som gavs om att diversifiera energikällorna. Redan före 1973 hade dock
förberedelser vidtagits på annat håll för att sammanföra frågorna (klimat/energi) och att arbeta fram
lösningar på de uppkomna problemen.
”A prudent policy, in our opinion, would be to maintain flexibility by having sufficient nonfossil options
incorporated in the global energy supply system over the next few decades so as to allow expansion
112
from that base, if necessary, as the effects of carbon dioxide become better known.”

Ett konkret exempel är forskningsinstitutet IIASA som 1981 gav ut boken Energy in a finite world. Denna
utgjorde slutsammanställningen av ett projekt med 140 vetenskapsmän som hade löpt sedan 1973 och
noggrant hade analyserat de framtida energitillgångarna. Rapporten diskuterade även lösningar på
energirelaterade problem och förde fram utvecklandet av förnybar energi som en lösning. Bioenergi
ansågs exempelvis ha en stor potential som ett sätt att lösa både klimat- och energiproblemen även om
det ännu fanns vissa begränsningar. Som samarbetspartners till projektet fanns bland annat NCAR i
Boulder och Meteorological Office i Storbritannien och studien var till stora delar finansierad av UNEP
(detta gällde speciellt delprojektet The Comparison of Energy Options: A Methodological Study).113
Rådets direktiv 73/238/EEG av den 24 juli 1973 om åtgärder för att dämpa verkningarna av svårigheter
vid försörjningen med råolja eller petroleumprodukter
111 COC, Commission proposes Revision of the Multiannual Research Programme
112 Anderer, Jeanne (1981), Energy in a finite world – Paths to a Sustainable Future, Report of the Energy
Systems Program Group of the International Institute for Applied Systems Analysis, s. 111
113 Anderer, Jeanne (1981), s xiii-xvi
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Energianalyserna hade vissa beröringspunkter med Romklubbens tidigare rapporter vilket hade sina
givna förklaringar. Förutom att en av författarna till Limits to Growth, Dennis Meadows, ingick i
forskargruppen så kunde institutet tacka flera av Romklubbens medlemmar för sin tillblivelse.
Det i Österrike (Schloss Laxenberg) placerade IIASA hade startats genom ansträngningar från Joseph
Slaters f.d. kollega i Ford Foundation, McGeorge Bundy114, vice ordföranden för statskommittén för
vetenskap och teknik i Sovjetunionen och Club Of Rome-medlemmen Dr. Djerman Gvishiani samt den
brittiska regeringens vetenskapsrådgivare Lord Solly Zuckerman115. Aurelio Peccei från The Club of Rome
116

hade dock varit huvudsaklig katalysator till bildandet av IIASA. Formellt hade Bundy fått uppdraget av
President Lyndon Johnson att samla vetenskapsmän från USA och Sovjet som tillsammans skulle lösa
problem, förutom militära och rymdrelaterade, som kunde uppstå i de avancerade nationerna. Detta
rörde bland annat energi, hav, hälsa och miljö. Institutet fick sedan en global sammansättning av
vetenskapsmän från större delen av den utvecklade världen och utgjorde en unik mötesplats mellan öst
och väst.117 Detta kan också sägas vara ett delmål i den strategi som Peccei hade målat upp i boken The
Chasm Ahead från 1969 om att de stora nationerna (USA, Sovjet, EG och Japan) behövde samlas för att
bygga upp en ny supranationell auktoritet.118
IIASA finansierades av medlemsländerna (USA och Sovjet stod för en tredjedel var) samt Ford
Foundation. Enligt Rennie J Whitehead, medlem av Kanadensiska The Club of Rome (CACOR) och
styrelsemedlem av den kanadensiska avdelningen av IIASA, fick institutet en komplementär funktion i
förhållande till The Club of Rome.119 Idag leds institutet av Professor Nebojsa Nakicenovic och har i
klimatsammanhang spelat en mycket stor roll i och med att de har utvecklat de utsläppsmodeller (SRES)
som används i IPCC:s rapporter (Nakicenovic har dessutom själv medverkat som författare till flera av
dessa).120 IIASA samarbetar idag med EU i en rad projekt inom bioenergiområdet (exempelvis REFUEL,
Renewable fuel for a Sustainable Europe). Dessutom medverkade flera av IIASA:s forskare i ett par
avgörande konferenser om klimatet under 1980-talet.
Förutom IIASA så var också Aspen Institute genom Walter Orr Roberts och Robert O. Anderson
inblandade i internationella brobyggen av detta slag och såg det vetenskapliga samarbetet som ett första

Bundy var säkerhetsrådgivare till Kennedy och Lyndon Johnson 1961-1966 och president för Ford
Foundation 1966-1979 och är även känd för att ha eskalerat kriget i Vietnam och blev i samband med detta
anklagad för krigsförbrytelser.
115 Lord Zuckerman tjänade som vetenskaplig rådgivare och strateg vid det brittiska militärministeriet samt
till den brittiska regeringen. Förutom detta var han tillsammans med Julian Huxley associerad med Zoological
Society of London. (Guide to the Solly Zuckerman / Julian Huxley letters, 1931-1967,
http://www.lib.utexas.edu/taro/ricewrc/00163/rice-00163.html). Zuckerman var även styrelsemedlem för
IIED
116 Whitehead, J. Rennie (1995), Memoirs of a Boffin, http://www3.sympatico.ca/drrennie/chap14.html
(2009-04-02)
117 IIASA, How IIASA began, http://www.iiasa.ac.at/docs/history.html (2009-05-11)
118 Golub and Townsend (1977), s. 216
119 IIASA, Informing the international community, IIASA and the Intergovernmental Panel on Climate Change,
Artikel i Options winter 2006
120 CV – Nebojsa Nakicenovic
114
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steg i sina långsiktiga och transnationella mål. Genom ett samarbete mellan Aspen Institute och United
Nations Association of the United States121 sammanfördes trilateristen Cyrus R. Vance122, Roberts och
John B. Oakes123 med medlemmar från den Sovjetiska vetenskapsakademin för att diskutera
internationella aspekter av miljöproblemen och hur ett samarbete skulle kunna utvecklas. De informella
mötena resulterade sedan i att ett amerikansk-sovjetiskt miljöavtal undertecknades av presidenterna
Nixon och Brezjnev 1972.124
Carroll L. Wilson påbörjade samtidigt ett internationellt projekt på MIT som tittade på lösningar på det
uppkomna energiproblemet. Mellan 1973 och 1974 samlade Wilson 75 experter från 15 olika länder för
att delta i en två och ett halvt år lång studie om alternativa energikällor, Workshop on Alternative Energy
Strategies (WAES). I studien, som sponsrades av Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund,
Alfred P. Sloan Foundation, Andrew Mellon Foundation, German Marshall Fund och National Science
Foundation, var syftet att bedöma hur mycket energi som behövdes i västvärlden fram till år 2000.
Utifrån projektionerna utarbetades sedan alternativa energistrategier för de individuella nationerna.125
Wilson trodde själv att världen var på väg mot en massiv energikris.
”According to the best estimates, world crude oil production will peak and begin to decline with the
next 25 years. The transition from oil to other forms of energy is coming more rapidly than most people
realize”.

Slutsatsen av studien var att stora investeringar skulle krävas för att kunna producera alternativa
bränslen i de volymer som skulle behövas för att ersätta oljan. Dessutom skulle det krävas lång tid att
införa dem i energisystemen. Övergången skulle först kräva ett större beroende av annan fossil energi
126
och kärnkraft. Som en fortsättning på denna studie sammanställde Wilson en rapport om världens
127

koltillgångar, World Coal Study (WOCOL) 1978. Kolet sågs som en energikälla som kunde användas
under en övergångsperiod för att undkomma svårigheterna med en möjlig oljebrist och studien hade
som syfte att kartlägga hur stora tillgångarna var. Däremot ansågs kolet vara sämre ur miljösynpunkt.

UNA-USA arbetar för att utbilda, inspirera och mobilisera amerikaner till att stödja principer och mål med
FN, stärka FN-systemet, promota konstruktivt amerikanskt ledarskap inom detta system samt att uppnå
målen med FN:s stadgar. http://www.unausa.org/Page.aspx?pid=311 (2009-05-13) Viktigare sponsorer är
Rockefeller Brothers Fund, Ford Foundation, Merril Lynch Global Philantropy, Open Society Foundation,
Deutche Bank och Goldman Sachs. http://www.unausa.org/Page.aspx?pid=668 (2009-05-13), Globalt ingår
UNA-USA i World Federation of United Nations Association som stöds med pengar från stiftelsen Friends of
WFUNA. I styrelsen till denna ingår Maurice Strong och Richard Gardner.
http://www.wfuna.org/site/c.rvIYIcN1JwE/b.3783921/k.96E3/Constitution.htm#Preamble (2009-05-13)
122 Amerikansk arméminister (1962-1964), vice försvarsminister (1964-67) och utrikesminister (1977-1980)
123 Redaktör vid New York Times
124 Raymond (1987), s. 20-21
125 MIT, Workshop on Alternative Energy Systems, MC 180, s. 2
126 Ibid. s. 4
127 World Coal Study var förövrigt sponsrat av bland annat Robert O. Andersons ARCO, The Rockefeller
Foundation, MIT och USA:s energidepartement. Konferenser ordnades vid Aspen Institute och det
amerikanska slutmötet ägde rum i ARCO:s högkvarter i Los Angeles. Walter Orr Anderson var involverad även
om han inte var en VOCOL-medlem.
121
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Detta för att det bidrog till utsläpp av koldioxid och giftiga ämnen vid förbränning. 128 I både WOCOL och
rapporten från IIASA hade detta samband tydligt lyfts upp. Det fanns stora bestånd av kol och
okonventionella oljetillgångar men det var viktigt att inte förlita sig på dessa utan att istället utveckla nya
förnybara alternativ som bioenergi av miljöskäl.
“After the ”cheap” oil has run out, the next obvious step for getting a continued supply of liquid fuels is
to use ”dirty” oil. Following that step-or perhaps avoiding it-is the synthesis of liquid fuels from coal if
environmental factors are favourable. But if we recollect that coal, too, is ultimately a depletable
resource, albeit a very large one, we can speculate what might happen when the coal runs out or is not
used. At that point, the only available source of chemically reduced carbon would be biomass.”129

Klimatprogrammet i Aspen
“Global warming is happening, and we humans are making it happen!” I vividly remember what Walter
Orr Roberts told me in the 1970s. Roberts, a world-class atmospheric scientist, had helped start the
National Center for Atmospheric Research in Boulder, Colorado. We were discussing plans for a
seminar at the Aspen Institute, on how nonscientists like me should think about the long-range human
impacts of what scientists like Roberts already knew but hadn’t told us about. He thought global
warming would be a good case study. “Global warming?” I remember replying. “Tell me more.” (Harlan
Cleveland, NATO-ambassadör, Club of Rome, Aspen Institute)

Medan Carroll Wilson hade varit viktig i ihopsamlandet av en kunskapsbas om klimat- och
energirelaterade frågor så kom Walter Orr Roberts, William W. Kellogg, Stephen H. Schneider och Aspen
Institute ha en mer avgörande roll för att placera denna kunskap i en politisk kontext. Detta började med
att Maurice Strong och hans ställföreträdare i UNEP, Mostafa Tolba, i augusti 1973 blev konsultativt
utbildade av 19 ledande internationella forskare på institutet (bland annat Carrol L. Wilson, Walter Orr
130
Roberts, Peter Medawar, René Dubos, klimatologen Kenneth Hare och tyske meteorologen H. Flohn) i
ömmande frågor som rörde planetens bärkraft. Strong hade i samtal med Thomas W. Wilson, Slater och
Anderson uttryckt ett behov att få kunskaper om vilka ”mekanismer som kunde orsaka irreversibla
skador på det livsuppehållande naturliga systemet”. Av speciellt intresse, ”på grund av dess fortsatta
betydelse för utvecklingen av Aspen Institutes program”, var Walter Orr Roberts seminariegrupps
diskussioner om potentiella klimatförändringar och dess konsekvenser.131
“In stirring and disturbing ways, they illuminated the crucial relationship between climate and man,
with particular attention on the way actual or potential climate changes – of natural and man-made
origins alike - bore directly on problems of food and famine.” 132

”Eleverna” Strong, Tolba och flera av de andra deltagarna skulle framöver ha betydande roller att spela
på den internationella arenan i fråga om miljö, energi och klimat. Aspens samarbete med UNEP hade
MIT, http://libraries.mit.edu/archives/research/collections/collections-mc/pdf/mc186.pdf
(2009-04-17)
129 Anderer (1981), s. 93-94
130 Professor vid universitetet i Bonn och även kopplad till IIASA. Varnade för människoframkallade
klimatförändringar redan 1941.
131 Hyman (1975), s.298-299
132 Ibid, s. 299
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från starten varit tätt och förberedelserna av flera av de stora FN-konferenserna under 70-talet hade
skett i samverkan mellan de båda aktörerna.133 UNEP kom sedan, genom Mostafa Tolba, ha tydligt fokus
på klimatförändringarnas påverkan på människan och samhället.134 Det var en linje som kan sägas ligga
helt i paritet med den som initierats av Aspen Institute och Walter Orr Roberts. Året efter startades
Roberts klimatprogram Project on Food, Climate and the World’s Future (vilket pågick till 1981).135
Projektet ingick i ett större program där syftet var att mobilisera humanister, företagsledare,
opinionsbildare, vetenskapsmän och ingenjörer för att diskutera konkreta och konceptuella problem och
relationen till ett humanistiskt användande av vetenskapen. Klimatprogrammet genomfördes i
samarbete med, International Federation of Institutes for Advanced Studies (IFIAS) som då hade sin
verksamhet på Ulriksdals slott i Stockholm och leddes av Aurelio Peccei och Alexander King (Joseph
Slater hade i sin tur varit med att starta även detta institut).136
“The events that brought all this clearly to our attention were the droughts and other climatic
anomalies in the year 1972. The first signs of 1972's anomalies were seen only in retrospect. It was an
increase in the area of the northern hemisphere that was covered by snow or ice that lasted for several
days without melting. The area apparently doubled in the winter of 1971-1972 as compared to the
137
years of past artificial satellite observational record.”
(Walter Orr Roberts)

Även vädret agerade som en mobiliserande faktor under 1970-talet. Genom ett antal med klimatologiska
anomalier hade allmänhetens medvetenhet höjts om att klimatförändringar kunde vara ett problem.
Torka hade förstört skördar i Sovjetunionen och den amerikanska mellanvästern, USA hade drabbats av
en ovanligt kall vinter 1971-72, fisket hade kollapsat i Peru gå grund av en El Ninorelaterad händelse och
Sahel i Afrika hade hotats av en svältkatastrof på grund av ihållande torka. Priset på spannmål hade
skjutit i höjden.138 Händelser av detta slag gjorde att den amerikanska utrikesministern och senare
139

Aspenmedlemmen Henry Kissinger

i ett tal till FN:s generalförsamling 1974 uppmanade ICSU/WMO

att utföra bättre forskning om klimatkatastrofer och indikerade USA:s vilja att leda detta arbete.140
Ibid, s. 296-297
Professor Richard N. Gardner vid Aspens program Institute on Man and Science arrangerade internationella
seminarier och workshops om befolkningsfrågor inför United Nation World Population Conference med
deltagare från olika FN-organ. Lester Brown, från World Watch Institute, gjorde ett liknande arrangemang
inför UN World Food Conference. Dessutom sammanställde Brown en bok med befolknings- och matfrågor, In
the Human Interest, som gavs ut 1974. Aktiviteterna på Aspen ägde rum sommaren 1973 medan
konferenserna sedan gick av stapeln hösten 1974.
134Andresen, Steinar och Agrawala, Shardul (2002), s. 43
135 Weart (2008) och Kellogg, William W och Schware, Robert (1982), “Society, Science and Climate Change”,
artikel i Foreign Affairs, Council on Foreign Relations
136 Hyman (1975), s. 355 Den svenske kungen Carl XVI Gustaf hade själv upplåtit lokalerna åt IFIAS. Joseph
Slater från Aspen hade även här varit med som grundare.
137 Walter Orr Roberts (1976), Climate Change and the Quality of Life for the Earth's New Millions,
Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 120, No. 3 (Jun. 15, 1976), pp. 230-232
138 Weart (2008)
139 Kissinger blev 1977 invald som permanent hedersmedlem av Aspen Institute.
140 Hart, David (1992), Strategies of Research Policy Advocacy: Anthropogenic Climatic Change Research,
1957-1974, http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/disc_paper_92_08.pdf (2009-05-13).
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“Back in the 1970s, Walt was a mentor to a whole generation of young scientists who are now well
141
along in distinguished careers of their own.” (Henry Lansford)

Roberts kollegor från NCAR, SMIC-författaren William W Kellogg142 och Stephen H. Schneider, kom att ta
ledande roller för att väcka opinion om klimatpolitiska åtgärder under 1970-talet. Detta visade sig bland
annat på klimatkonferensen “The Atmosphere: Endangered and Endangering” som anordnades i North
Carolina 1975 och organiserades av Kellogg samt antropologen och dåvarande presidenten för AAAS,
Margaret Mead (Roger Revelle var ordförande för AAAS exekutiva kommitté).
“I have asked a group of atmospheric specialists to meet here to consider how the very real
threats to humankind and life on this planet can be stated with credibility and persuasiveness before
the present society of nations begins to enact laws of the air, or plan for “international environmental
impact statements.” (Margaret Mead)

Vid mötet, som skulle få en stor inverkan på den framtida diskursen, ville Mead få till stånd en
slutprodukt som skulle vara fri från vetenskapliga kontroverser. Huvudmålet med konferensen var enligt
Kellogg att kunna föregripa åtgärder som senare skulle kunna krävas av vetenskapsmän och
regeringschefer för att skydda atmosfären. Forskare och beslutsfattare behövde agera omedelbart för
att stoppa mänskligt framkallade klimatförändringar. En tanke som Mead hade var även att skapa en
internationell lag gällande atmosfären. Mead och Kellogg förslog sedan året efter en första modell för
handel med utsläppsrätter. På konferensen som sponsrades av U.S. National Institutes of Health deltog
även John Holdren, ekologen George Woodwell, James Lovelock och Stephen H. Schneider.143
Kellogg gick därefter vidare och arbetade som rådgivare åt WMO:s generalsekreterare. Under åren
1978-79 bodde han i Genève och drog upp riktlinjerna för den första av de riktigt avgörande
internationella konferenserna som gjorde frågan om klimatet till en politisk angelägenhet.144 Även
Walter Orr Roberts var aktiv med att föra ut frågan och tjänade som rådgivare åt ett antal nationella och
internationella organisationer (däribland WMO). Roberts gav även ut boken The Climate Mandate
tillsammans med Henry Lansford 1979 där speciellt påverkan från katastrofala klimatomslag på
matproduktionen behandlades. Nu var målet att bygga en ömsesidig förståelse för de angelägna
vetenskapliga frågorna och att länka dessa till det politiska beslutsfattandet.

(Speech reprinted in New York Times, April 16, 1974, p. 12. This speech was cited as the basis for the
reformulation of the WMO research program at the June, 1974 meeting of the WMO Executive Committee,
Abridged Report of the WMO Executive Committee. 1974, (Geneva: WMO, 1974), p. 58.)
141 Henry Lansford, Remembering Walt Roberts, http://www.nasw.org/users/hlansford/wor.html (2009-0421)
142 Hade även varit president för American Meteorological Society och satt med i International Climate
Commission of the International Council of Scientific Unions
143 Margaret Mead, Ph.D. and William W. Kellogg, Ph.D., eds. The Atmosphere: Endangered and Endangering,
Fogarty International Center Proceedings No. 39, 1976 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office,
DHEW Publication No. [NIH] 77-1065).
144 Kellogg och Schware (1982), Society, Science and Climate Change, artikel i Foreign Affairs, Council on
foreign relations
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Kring slutet av 70-talet började även klimatfrågan uppmärksammas politiskt inom den Europiska
kommissionen. Detta initierades av den brittiske diplomaten Sir Crispin Tickell145 som mellan 1977 och
1981 var kabinettschef till den Europeiska kommissionens president, Roy Jenkins. Tickell hade tjänat som
brittisk diplomat sedan mitten av 1950-talet och hade bland annat varit hjärnan bakom Storbritanniens
inträde i gemenskapen några år tidigare (1970-72). Klimatfrågan hade Tickell uppmärksammat efter det
att han slutfört sitt arbete som utrikesdepartementets toppman inom frågor som rörde NATO/Europeisk
säkerhet (1972-75) och påbörjat ett års studier som fellow vid det av Henry Kissinger grundade Center
for International Affairs vid Harvard University 1975-76. Som sådan studerade han under ett års tid
astronomi vid Harvard och meteorologi vid MIT. Han avslutade sin tid med att ge ett antal föreläsningar
om sambandet mellan klimat och politik och gav 1977 ut en sammanfattning av dessa i boken Climatic
Change and World affairs. Förordet skrevs av IIED:s Lord Solly Zuckerman och boken kom att bli en
föregångare inom området. Genom Tickells försorg startades ett klimatforskningsprogram inom den
Europiska gemenskapen. Dessutom väckte han frågan om klimatet på G7 mötena 1979 och 1980.146
Tickell blev 1990-94 ordförande för IIED och var med om att propagera för en ny miljökonferens i Rio 20
147
år efter Stockholm. Tickell är, för att nämna några organisationer, medlem av UNA-UK och Optimum
Population Trust148.

Klimatet blir till en politisk fråga
Vid World Climate Conference som anordnades av WMO 1979 uttrycktes vikten av globalt samarbete för
att kunna förutse och förhindra potentiella människoframkallade klimatförändringar. Mötets ordförande
var Robert M. White som hade tagit över Walter Orr Roberts position som president för UCAR 1974.
149
Konferensen, där även Kenneth Hare och H. Flohn fanns representerade, ledde till etablerandet av
World Climate Programme och World Climate Research Programme (vilket ersatte GARP). Huvudarkitekt
var William W. Kellogg som hade arbetat med detta i Genève.150 Samma år utgavs också Charney- och
JASON-rapporterna som även dessa utgjorde viktiga underlag för de tyngre beslut som stod för
151
dörren. Kellogg blev efter WCC involverad med Aspen Institutes klimatprogram och skrev tillsammans
med Robert Schware en bok om vilka sociala konsekvenser framtida klimatförändringar kunde få

Tickell är associerad med ett stort antal organisationer. Några är Gaia Society, WWF, Royal Institute for
International Affairs, Aspen Institute, Zoological Society och Club of Madrid. Crispin Tickells CV:
http://www.crispintickell.com/page109.html (2009-05-26)
146 Pearce, Fred (1992), The Green Diplomat, artikel i New Scientist 21 mars 1992,
http://www.newscientist.com/article/mg13318134.700-the-green-diplomat.html?full=true (2009-05-14)
147 http://www.una.org.uk/experts_academics.html (2009-05-16)
148 Tankesmedjan Optimum Population Trust argumenterar bland annat för att Storbritannien inte bör ha mer
än 20 miljoner invånare.
149 Agrawala, Shardul (1999), Early science policy interactions in climate change: lessons from the Advisory
Group on Greenhouse Gases
150 William W. Kellogg (1980), Modeling Future Climate: It Is Time to Plan for a Climate Change and a Warmer
Earth..., Ambio, Vol. 9, No. 5 (1980), pp. 216-221, Allen Press on behalf of Royal Swedish Academy of Sciences
151 Kellogg (1987), s. 123-124
145

Thoughts leading to action

34

Jacob Nordangård, Linköpings Universitet, Tema Teknik och Social förändring

(förordet var författat av W.O. Roberts).152 Schneider, som uppgav att en stor del av hans expertis hade
grundlagts vid diskussioner med Aspen Institutes samhällsvetare153, medverkade i sin tur i
konferenskommittén till International Workshop on Climate/Food Interactions som anordnades av
154
Aspen Institutes filial i Berlin och Tysklands miljödepartement 1980. Konferensen sponsrades bland
annat av Europakommissionen vilka under Roy Jenkins (f.d. IIED) och Crispin Tickell nu mer tydligt hade
äntrat arenan där klimatpolicyfrågorna diskuterades.155
UNEP, WMO och ICSU hade tidigare samma år, inom ramarna för det gemensamt sponsrade World
Climate Program, arrangerat en första konferens i Villach i Österrike. Enligt Spencer Weart hade UNEP:s
inflytelserika generaldirektör Mostafa Tolba (som hade tagit över efter Maurice Strong) varit speciellt
angelägen om att få till stånd dessa med målet att förse världens nationer med vägledning i CO2 frågan.
156
Eftersom den vetenskapliga osäkerheten ännu var för stor kunde inga metoder för att hantera
utsläppen utvecklas. Det bestämdes istället att en konferens skulle arrangeras 1985.157 Genom UNEP:s
försorg och finansiering utfördes därefter en femårig internationell analys av orsaker och konsekvenser
som kunde kopplas till klimatet vid det av Bert Bolin ledda Internationella Meterologiska Institutet (IMI) i
Stockholm.158
“As a result of the increasing concentrations of greenhouse gases, it is now believed that in the first half
of the next century a rise of global mean temperature could occur which is greater than any in man’s
history.” (Villach-statement)

Resultatet presenterades i Villach 1985 under ett möte som arrangerades av IMI och det
Stockholmsbaserade Beijerinstitutet159 (numera Stockholm Environmental Institute). Förutom Bolin
fanns här representanter från Harvard, IIASA, University of East Anglia, United Kingdom Meterological
Office (UKMO) samt de tre initiativtagarna UNEP, WMO och ICSU. Mostafa Tolba från UNEP
rekommenderade i sitt inledningsanförande etablerandet av en internationell koordinerande kommitté
om växthusgaser samt att det skulle diskuteras vilka vägval världens ledare stod inför. Det behövdes
enligt Tolba en bred debatt om de kostnader och fördelar som det skulle innebära att göra ett radikalt
Kellogg, William and Schware, Robert (1982), Society, Science and Climate Change, artikel I Foreign Affairs,
http://www.foreignaffairs.com/articles/36482/william-w-kellogg-and-robert-schware/society-science-andclimate-change
153 Kaiser, Jocelyn (2000), Taking a stand: Citizen-Scientist Guru, Science 18 February 2000: Vol. 287. no.
5456, p. 1189 DOI: 10.1126/science.287.5456.1189
154 Aspen Berlin grundades 1974 efter att Anderson 1973 bestämde att institutet skulle utvidgas med filialer
utomlands. I styrelsen ingick Anderson, Lord Bullock, Hertiginnan Dönhoff, Willy Brandt, Berlins borgmästare
Klaus Schuetz och Richard von Weizäcker.
155 Bardach J. E, International Workshop on Climate/Food Interactions 9.–12. Dec. 1980, Aspen Institute Berlin
FR Germany, GeoJournal
156 Weart (2008)
157 Franz, Wendy E (1997), The Development of an International Agenda for Climate Change: Connecting
Science to Policy, IIASA
158 Andresen, Steinar och Agrawala, Shardul (2002), s. 43Även Beijerinstitutet och Wolrd Resource Institute
gav support (Agrawala 1999).
159 Beijerinstitutet startades 1977 och har sedan starten finansierats med bidrag från den av Anders Wall
ledda Kjell och Märta Beijers stiftelse. (http://www.beijerstiftelsen.se/historik.html)
152
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skifte från fossil energi till andra energiformer.160 Tolba hade i mars samma år gjort framsteg i frågan om
ozonlagrets skydd och såg nu en chans att kunna få till stånd en konvention om klimatförändringar.161 På
konferensen sågs problemen som en global angelägenhet vilka behövde lösas genom internationella
162
överenskommelser.
Kort efter Villach sattes en rådgivargrupp ihop av UNEP, ICSU och WMO: The Advisory Group of
Greenhouse Gases (AGGG). AGGG:s aktiviteter betalades av SEI som hade samlat in resurser från bland
annat Rockefeller Brothers Fund, Rockefeller Foundation och German Marshall Fund. 163 Gruppen bestod
av Bolin, Beijerinstitutets Gordon Goodman

164

165

, Kenneth Hare, G. White

Manabe (NOAA) och Romklubbens Mohammed Kassas

166

, G. Golitsyn (IIASA), Syukuro

. Flera av dessa var dock upptagna med andra

167

åtaganden vilket gjorde att mötena blev sparsamma. Initiativet hamnade istället hos Goodman som
under Villach 1985 lett en kommitté som arbetade med Tolbas förslag. Goodmans grupp
rekommenderade en internationell koordinerande kommitté för växthusgaser. Denna skulle inte bara
168
vara rådgivande utan också designa och implementera klimatpolicy.
Efter konferensen i Villach 1985 började den Europeiska Kommissionen på större allvar ta upp frågan om
växthuseffekten. I september 1986 antog Europaparlamentet en resolution som skrivits av
169
parlamentariken Rolf Linkohr
(SDP), som då satt med i parlamentets Energi, Research och
Teknologikommitté och var en ivrande kärnkraftsförespråkare, om att vidta åtgärder för att stävja de
ökade koncentrationerna av CO2 i atmosfären. Bland annat ombads medlemsländerna att informera
medborgarna om implikationerna av höjda koldioxidnivåer samt att förklara nödvändigheten med att
170
sätta in åtgärder.
EU-kommissionen samlade därefter 3-5 November 1986, på initiativ av
kommissionens vice ordförande och trilateralen Dr. K.H. Narjes171, 60 ledande klimatforskare från
Europa och USA för att utvärdera konsekvenserna av utsläpp av koldioxid och andra gaser.
Franz (1997), s. 11-14
Agrawala (1999), s. 609
162 Franz (1997), s. 14-15
163 Ibid. s. 165
164 Professor Gordon Goodman var en brittisk ekolog som tjänade som svenska Beijerinstitutets (senare
omdöpt till Stockholm Environmental Institute) första föreståndare. Goodman skrev kapitlet om energi till
Brundtlandkommissionens rapport 1987 och var hedersrådgivare åt Maurice Strong. Han hade också varit
inblandad i arbetet med SCOPE-rapporten. Han var även associerad med GMO-förespråkande tankesmedjan
ISAAA och Rockefeller Foundations ledarskapsorganisation LEAD. http://www.sei.se/news-a-events/newsarchive/1262-sei-first-director-gordon-goodman-dies.html (2009-05-16)
165 Professor i Geografi och inblandad i arbetet med SCOPE
166 Moll (1991) Även vicepresident för WWF-International och SCOPE-medarbetare
167 Manabe ville koncentrera sig på forskning istället för politik, Ordföranden Ken Hare hade blivit
kommissionär för Ontario Nuclear Safety review och president för det amerikanska vetenskapssällskapet
Sigma Xi och Bolin hade tvivel om AGGG:s möjligheter.
168 Agrawala (1999), s. 161
169 Linkohr har senare anklagats för att ha dubbla intressen i sin position som chef för energilobbygruppen
CERES samtidigt som han varit Energikommissionären Andris Piebalgs rådgivare.
(http://archive.corporateeurope.org/docs/PiebalgsLetter.pdf)
170 Commission of the European Communities (1988), s. 61-63
171 Även medlem av Trilaterala Kommissionen och CFR.
160
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Rekommendationen var att skapa en dialog mellan vetenskapsmän och politiker.172 Kommissionen
leddes under denna tid av fransmannen Jaques Delors (medlem av Club of Rome, Aspen France och den
Trilaterala Kommissionen173).
Professor Graham Goodman hade uppfattningen att forskarna var tvungna att ha en mer politiskt aktiv
roll för att väcka internationell respons i klimatfrågan. Dessa synpunkter delades av astrofysikern
Michael Oppenheimer (Woods Hole Oceanographic Institute) och George Woodwell174 (Environmental
Defence Fund och tidigare Conservation Foundation175) som nu kom att ansluta sig för att spela viktiga
roller. Woodwell och Oppenheimer kontaktade Goodman med ett förslag om att genomföra två
workshops om regionala konsekvenser av klimatförändringar och där till kopplade
policyrekommendationer. Finansiering hade redan ordnats från Rockefeller Brothers Fund och W. Alton
Jones Foundation. Förslaget togs emot väl och dessa kom att arrangeras i Villach samt Rockefeller
Foundations konferensanläggning Bellagio i Italien.176 Sponsorerna hoppades här kunna bygga en bro
mellan beslutsfattarnas uppmärksamhet om att klimatförändringar ägde rum och faktiska åtgärder för
177
att möta dessa i form av utsläppsbegränsningar och klimatanpassning.
Med i Bellagio fanns nu även representanter från Europeiska kommissionen, det svenska
regeringskansliet, tyska parlamentet, Storbritanniens Samväldessekretariat samt ett antal NGO:s. Det
framfördes också rekommendationer till regeringarna, att omedelbart ompröva sina långsiktiga
energistrategier för att möta utsläppskraven. Utvecklingen av förnybara energisystem behövde
intensifieras (även en ratificering av Montrealprotokollet angående utsläpp av freon uppmuntrades).178
Workshopen beskrevs av flera deltagare som ett sätt att transformera vetenskapliga fakta till politiska
sanningar.179 Bellagioslutsatserna kom sedan att tjäna som bas inför det följande årets konferens i
Toronto och kom att refereras till i Brundtlandrapporten.180
Vid 1988 års Conference of the Atmosphere i Toronto hade klimatet utvecklats till en
miljondollarföreteelse. Konferensen leddes av kanadensaren Howard Ferguson (deltog även i Bellagio)
som lyckades samla en rad med toppolitiker och statsöverhuvuden. Som hjälp hade han Gro Harlem

Commission of the European Communities (1986), The greenhouse effect and the community, Council
Resolution
173 I Trilaterala Kommissionens bok Beyond Interdependence beskrivs hur klimatförändringar bidrar till att
utmana gamla former av styrelseskick och att globalt samarbete är essentiellt för att möta detta “problem”.
”For the first time in history, the nations of the world must cooperate. Economic and ecological
interdependence has its imperatives.” Förordet till boken skrevs av Maurice Strong. (Jim MacNeill, Pieter
Winsemius, Taizō Yakushiji (1991), Beyond Interdependence, Trilateral Commission, s. 78
174 Woodwell, Walter Orr Roberts, Paul Erlich och Carl Sagan hade ett par år tidigare varnat för
konsekvenserna av en kärnvapenkatastrof.
175 Clark, John (1976), The Sanibel Report, Conservation Foundation
176 Agrawala (1999), s. 165
177 Franz (1997), s. 26
178 Commission of the European Communities (1988), The greenhouse effect and the community, Council
Resolution, s. 57
179 Franz (1997), s. 26
180 Ibid, s. 23
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Brundtland och i styrkommittén fanns bland annat Jill Jäger (IIASA), Graham Goodman (SEI), Michael
Oppenheimer och Peter Usher (UNEP). Vid konferensen föreslogs av en grupp energiexperter att
utsläppen av koldioxid behövde minska med 20 % fram till 2005 jämfört med 1988. Med på konferensen
fanns också den amerikanske senatorn Timothy Wirth181 som en vecka innan hade anordnat en
uppmärksammad hearing i senaten med NASA-vetenskapsmannen James Hansen. Under denna
deklarerade Hansen att han var 99 % säker på att de höga sommartemperaturerna som hade uppmätts i
USA 1988 hade att göra med människans påverkan på växthuseffekten. Vädrets makter blev därmed
precis som under Kissingers framträdande i FN:s generalförsamling 14 år tidigare en viktig retorisk
stöttepelare. De samlade ansträngningarna hos NGO:s, vetenskapliga aktivister och beslutsfattare gav
sedan resultat både globalt och regionalt.182 Samma år antog FN:s generalförsamling en resolution där
klimatförändringarna betecknades som en gemensam angelägenhet för mänskligheten.183 1989 bildades
sedan, av bland annat Michael Oppenheimer, ett globalt nätverk av NGO:s (Climate Action Network) som
arbetade för att föra fram frågan om klimatet mer tydligt i den internationella debatten (i Europa finns
nu 100 medlemmar).184 Samma år skapades också av NASA och Windstar Foundation185, Aspen Global
Change Institute. Där har sedan dess klimatforskare sammanförts med forskare från en mängd andra
discipliner (exempelvis statsvetare, antropologer och demografer). Institutet har haft som syfte att
utbilda lärare, skriva utbildningsmaterial, att ge allmänna tal om globala förändringar och att diskutera
lösningar på världens problem. Detta har genomförts i en föreläsningsserie som passande nog har fått
186
Walter Orr Roberts namn.

Europakommissionen reagerar
Den Europeiska Gemenskapen rekommenderades 1988 av kommissionen att till fullo implementera
Montrealprotokollet om ozonlagret, diskutera möjligheterna till internationella avtal om skydd av
atmosfären och att spela en viktig roll i att definiera en global policy för hållbar utveckling (där speciellt
utvecklingsländerna skulle ingå). De politiska besluten för energi och andra relevanta områden skulle,
inom gemenskapen och medlemsländerna, också ta hänsyn till potentiella klimatförändringar som var
sammanlänkade med växthuseffekten. Det behövde exempelvis tas brådskande åtgärder inom
187
energiområdet för att spara energi, energieffektivisera och att utveckla nya energikällor.
Därmed
föreslogs att flera av rekommendationerna som gjorts vid Villach och Bellagio 1987 skulle antas.
Kommissionen hämtade också stöd i Brundtlandkommissionen och Torontokonferensens slutsatser samt
Medlem av Trilaterala Kommissionen, CFR och United Nations Foundation.
Andresen, Steinar och Agrawala, Shardul (2002), s. 44
183 Luterbacher, Sprinz (2001), International Relations and Global Climate Change, MIT Press: Massachusetts,
s 24
184 CAN Europe, http://www.climnet.org/about/whois_can.htm
(2009-04-08) Här samlas NGO:s som Friends of the Earth, Naturskyddsföreningen och WWF.
185 Windstar Foundation grundades av artisten John Denver 1976.
http://www.wstar.org/windstar/FromtheArchives/miles.html (2009-05-13)
186 Aspen Global Change Institute http://www.agci.org/history.html
(2009-04-16)
187 Ibid. s 51-53
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den av Crispin Tickell initierade klimatforskningsrapporten. Den europeiska energipolitiken började
därefter omprövas till att få ett tydligare miljö- och klimatfokus. Medan 1985 års energiplan hade sett kol
och naturgas som ett sätt att diversifiera energimixen så blev målsättningen de efterföljande åren allt
tydligare ställda emot att utveckla förnybara energikällor. Bland gemenskapens medlemsländer blev
sedan Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher, i ett tal till Royal Society i September 1988,
en av de första politikerna att lyfta fram problemet med växthuseffekten.188 I december samma år
underströk det Europeiska Rådet att det behövdes en effektiv internationell respons för att möta globala
problem av detta slag. I juni året efter fastslog ministerrådet i sin resolution att:
”Whereas the available scientific data, in particular results from Community environmental research
programmes, show that the composition of the atmosphere is being significantly modified by human
activities and according to the available climatic models this could bring about, by the so called
“greenhouse effect”, climatic modifications having a serious impact on the environment, on human
beings and their activities”

Efter det att Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) kom att skapas av WMO och UNEP 1988
fanns sedan en organisation som kunde ge en mer auktoritativ analys och rådgivning i frågan om
klimatet.189Alla bemödanden hade nu burit frukt efter en lång kedja av händelser och ansträngningar
från olika parter sedan det första fröet såddes på 50-talet (eller ännu tidigare om Arrhenius räknas). På
Mostafa Tolbas inrådan blev Bert Bolin utsedd att leda organisationen. Första IPCC rapporten gavs ut
1990 (och har sedan fått tre uppföljare (1995, 2001 och 2007)). För EU utgjorde snabbt IPCC en
vetenskaplig auktoritet som de kunde luta sig mot i det egna beslutsfattandet. Det ledde bland annat till
att Jaques Delors Europakommission 1991 drog upp riktlinjerna till en första strategi för att begränsa
koldioxidutsläppen och förändra energianvändningen genom att satsa på förnybara energikällor.190

Diskussion
EU/Gemenskapens handlande kan sägas ligga i linje med det beslut som togs efter
Stockholmskonferensen 1972 om att verka för en internationell och världsomspännande miljöpolicy.
Genom att rekommendationerna fanns inskrivna var vägen till ett snabbt handlande inte lång. EU tog
sedan en ledande roll i klimatarbetet så fort UNEP och Mostafa Tolba hade lagt grunden (tillsammans
med WMO och ICSU). Andresen och Agrawala menar att detta inte enbart handlade om en oro för miljön
utan att det också hade att göra med att EU ville visa sig starkt och enat på världsarenan. Jag vill lägga till
att utvecklingen av klimatdiskursen tydligt varit ihopkopplad med globaliseringen och de aktörer som har
drivit på denna process. Mänskligt framkallade klimatförändringar har av dessa setts som ett globalt
problem som behöver lösas genom ett fördjupat internationellt samarbete. De stora aktörer som har
drivit frågan har redan från början haft ett globalt förhållningssätt och har sett bygget av en enad värld
som en långsiktig målsättning. Centrala aktörer som Club of Rome, Aspen Institute och Conservation

Weart (2008), International, s. 16
Agrawala (1999), s. 612
190 Commission of the European Communities (1991), A Community strategy to limit Carbon Dioxide
emissions and to improve energy efficency, SEC (91) 1744 final Brussels 14 October 1991
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Foundation har alla burit på likartade idéer om att mänsklighetens miljö- och resursproblem enbart kan
lösas genom ett mer centraliserat och internationaliserat beslutsfattande. Denna värdegrund om
behovet av en internationalisering har även delats av flera av de tongivande finansiärerna som
Rockefeller Brothers Fund, Ford Foundation och Rockefeller Foundation samt inflytelserika
globaliseringsnätverk som Trilaterala Kommissionen. Gemensamt för dessa är deras tydliga koppling till
Rockefellerdynastin och det angloamerikanska etablissemanget.
De viktiga aktörerna/institutionsbyggarna (med därtill associerade organisationer) har dessutom varit
nära sammanlänkade med varandra i både samarbete och medlemskap. Förutom UNEP:s Mostafa Tolba
och Maurice Strong så framstår Carroll L. Wilson (CoR, MIT) och Walter Orr Roberts (Aspen, NCAR) som
några av de mest betydelsefulla enskilda aktörerna för att göra klimatet till en politisk fråga. Wilson har
samlat den vetenskapliga grunden medan Roberts i sin roll fungerat som länk mellan klimatforskarna och
den politiska/ekonomiska elitens intressen. De båda har suttit med i ett stort antal av de forum som har
varit med och byggt upp både vetenskap och beslutsfattande, allt med sikte på en stärkt internationell
världsordning. Genom Aspens program har sedan budskapet om klimatets påverkan på och av
människan utövat inflytande på aktörer som IIED, UNEP och Mostafa Tolba. Aspens agerande har också
både bidragit till att UNEP som organisation har kommit till samt format stora delar av den agenda som
FN-organet har kommit att utöva.
Därmed skulle jag vilja säga att Agrawala och Andresens påstående, i artikeln ”Leaders pushers and
laggards in the making of the climate regime”, om att det är svårt att svara på om Tolba agerat på
individuell nivå eller om ”UNEP var något mer än ett institutionellt paraply för sin exekutiva chefs egna
initiativ” delvis är besvarat. Att sedan EU som är byggt på en tanke om transnationellt samarbete har
anammat tankarna är i sammanhanget inte svårt att förstå. Flera tunga namn inom EU-kommissionen
och medlemsländerna som EU-kommissionens presidenter, franske Jaques Delors, Kevin Leydon och
tyske förbundskanslern Willy Brandt har även varit medlemmar i Aspen Institute, IIED och Club of Rome
samt Trilaterala Kommissionen. Under förre IIED-ordföranden Leydons tid fördes klimatfrågan in med
hjälp av den blivande IIED-medlemmen Sir Crispin Tickell (som framstår som ledande i att göra klimatet
till en europeisk angelägenhet). Det var sedan under trilateralerna Delors och Narjes tid som
Europakommissionens president respektive vicepresident som de avgörande besluten om EU:s klimatoch miljöpolitik togs.
Jag vill påstå att skälet till att mänskligt framkallade klimatförändringar så snabbt definierats som en
sanning och ett mål för EU att åtgärda mer har att göra med de tongivande aktörernas egna intressen om
att skapa en världsordning med stärkta internationella institutioner som de själva kontrollerar än en
genuin oro för ett allvarligt miljöhot. Klimat/miljö/energipolitiken blir då mer ett verktyg för att
förverkliga den europeiska idealstat (och ytterst världsstat) som hägrar i exempelvis Jacques Delors
ögon. Tydligt är också den mängd av aktörer som är associerade med NATO och det
amerikanska/brittiska försvaret (Carroll L. Wilson, Walter Orr Roberts, Sir Crispin Tickell, Robert
MacNamara, McGeorge Bundy, Aurelio Peccei m.fl.). Dessa aktörers förehavanden utanför miljöområdet
ställer frågor om huruvida ”kampen mot klimatförändringarna” mer kan tolkas som en militär operation
än den klimat- och miljöräddningsaktion som förespeglas i den mediala och politiska propagandan.
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Romklubbens citat från The first global revolution om idén att använda olika former av miljöhot som ett
sätt att ena mänskligheten är i detta sammanhang mycket talande. Detta förtydligas också av Trilaterala
Kommissionens synpunkter om att klimatförändringarna utgör ett problem som utmanar gamla
styrelseskick och tvingar fram samarbete över gränserna. Maurice Strong, som är associerad med en stor
del av de ledande aktörerna, skrev i sitt förord till Trilaterala Kommissionens bok Beyond
Interdependence att de nödvändiga förändringarna var tvungna att vara genomförda till år 2012 för att
garantera en säker och hållbar framtid för världssamfundet.191 Det går dessutom i sammanhanget att
notera att den slogan om en global förändring (Global Change) som existerar i dagens klimat- och
miljökontext tidigare har använts av World Federation Association i deras strävan mot en internationellt
överbryggande världsregering. Med tanke på klimatdiskursens internationalistiska karaktär och de
tongivande aktörernas målsättningar kan därmed denna slogan sägas ha en dubbel betydelse.
Innebörden skiftar beroende på vem som är uttolkaren och endast ”mystikern” som har de rätta koderna
kan ”förstå” det sanna budskapet.

Fortsatt forskning
Denna studie har öppnat upp en intressant dimension. För att ”bekämpa” klimatförändringar (och
förbättra energisäkerheten) finns en tydlig internationalisering invävd i diskursen. Klimatet har av de
ledande aktörerna framställts som en global miljöutmaning som kräver ett transnationellt samarbete.192
Frågan är om EU:s förändring av energianvändningen till att använda bland annat bioenergi även
innehåller denna aspekt. Det går att tolka de senare årens utveckling på detta sätt. EU-kommissionen
föreskriver ett tätare samarbete och en sammanlänkning av medlemsländernas energinät,
193
Bellagiodeklarationen
om bioenergi föreslår globalt handelssamarbete och ett transnationellt
regelverk om hållbarhetskrav för bioenergi, tankesmedjor som Biopact194 förespråkar tätare samarbete
mellan Europa och Afrika och EU stärker sina handelsavtal med Brasilien.
I mitt fortsatta arbete tänker jag ringa in hur olika aktörer ställer sig till EU:s satsningar på bioenergi när
dessa inleds i början av 90-talet. Vad anser exempelvis centrala aktörer som EU-kommissionen, Club of
Rome/IIASA och RIIA (som jag i min avhandlingsförberedande uppsats har sett varit en viktig aktör). Hur
agerar finansiärer som exempelvis Rockefeller Brothers Fund? Hur ska utmaningen genomföras? Vilka
hinder och vilka fördelar ser de? Hur tas sedan satsningen emot av industri (ex. Volvo) och
miljöorganisationer (ex. WWF och FOE)? Vilka länkningar finns sedan mellan de olika aktörerna?

Trilateral Commission, http://www.trilateral.org/ProjWork/tfrsums/tfr40.htm (2009-06-09)
Även Montrealprotokollet om utfasning av freon för att skydda ozonlagret ligger förstås i denna kategori.
193 Renewable Energy World
http://www.renewableenergyworld.com/assets/documents/2008/FINAL%20SBC_April_16_2008.pdf (200906-09)
194 Biopact, http://news.mongabay.com/bioenergy/ (2009-06-09)
191
192
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Postscript
Tre år efter etablerandet av IPCC och ett år efter att den första rapporten släpptes publicerades en
artikel i det lilla magasinet Cosmos. Denna artikel gjorde först inget större väsen av sig men väckte desto
större intresse två år senare. Författare till denna var Fred Singer, Roger Revelle och Chauncey Starr. Den
något överraskande slutsatsen i artikeln var att det inte fanns några bevis för att koldioxiden påverkade
klimatet. Detta var häpnadsväckande med tanke på Revelles oerhörda betydelse som ikon för den nu
etablerade diskursen. Professor Fred Singer var däremot en välkänd skeptiker vilket gjorde att
kopplingen dem emellan snart ifrågasattes.
”The warming reported in the global temperature record may thus simply be the escape from the little
ice age rather than our entrance into the human greenhouse.”

Artikeln anklagades för att vara Singers helt egna skapelse där Revelle mycket sparsamt skulle ha
medverkat. Speciellt upprörd var Revelles gamla student vid Harvard, Al Gore195, som ofta hänvisade till
sin gamla mentor när han propagerade för åtgärder emot växthuseffekten (det var också, enligt Singer,
opassande om en artikel av detta slag blev omnämnd samtidigt som Gores bok Earth in Balance kom ut
1992). Eftersom Revelle dog en kort tid efter att artikeln publicerades blev frågan komplicerad. Affären
ledde dock till ett rättsligt efterspel eftersom en tidigare medarbetare till Revelle, Dr. Lancaster vid
Environmental Science and Policy Institute, angrep Singer och krävde att han tog bort Revelles namn från
artikeln. Singer anklagades också för att ha utövat press mot en åldrande och sjuk kollega. Dessutom
påstod Lancaster att Revelle inte var vid sina sinnens fulla bruk när artikeln skrevs. Vid rättegången
framkom att Lancaster och Al Gores stab hade varit i nära kontakt och att Lancaster hade ingripit efter
att denna kontakt inleddes. Rättegången slutade med att Singer vann och att Lancaster fick skriva en
ursäkt. Singer och Revelle hade känt varandra ända sedan 1957 och arbetat ihop vid åtskilliga tillfällen.
Deras huvudbudskap om att det vetenskapliga underlaget inte var tillräckligt för att motivera drastiska
åtgärder hade enligt Singer även framförts av Revelle i ett brev som sänts till kongressmedlemmar den
varma sommaren 1988. Även hans dotter intygade i Washington Post att han var medförfattare till
artikeln (även om hon var noggrann med att påpeka att Revelles åsikter i sig inte hade förändrats). I
Europa hade dock denna historia mindre betydelse än i det mer polariserade USA. För EU var ärendet
med klimatet sedan länge avgjort till AGW-teorins fördel.

195

Medlem av Trilaterala Kommissionen och CFR
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