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–Fordi vi kunnnne skapt en beddre verden hvis vi traff beslutninger på etmer
langsiktig grunnnnlag. Da jeg vvar ung, trodde jeg det skulle være enkelt å få
individer og saaamfunn til å see litt lenger fram. Men det har vist seg at det
ikke er enkelt. VVVi har gjort noee, og kommer til å gjøre endel i de kommende
tiårene, men vi kommer ikke til å gjøre nok.

–To ting: Klimmmaendringer og fattigdom. Den stigende temperaturen
kommer til å reeedusere livskvvaliteten for mange av verdens borgere mot
midten av århuuundret. Mer uuvær, tørke, skogbrann og oversvømmelser
rammer veldiggg mange. Jeg ttror heller ikke vi klarer å løse fattigdoms-
problemet i AAAfrika sør for Sahara. Jeg mener at planøkonomi, ikke
markedsøkonomi, må til for åå løfte store deler av folket der fra jordbruks-
samfunn til indddustrisamfunnn.

–Jeg vil ikke siii må, men bør,, for å plassere ansvaret på oss som lever nå.
Siden de konveeensjonelle tiltaakenemot klimautslipp og fattigdom ikke har
virket, bør vi prrrøve noen ukoonvensjonelle. Vi bør starte med å forby bruk
av kull, olje og gggass så raskt soommulig. Det innebærer forbudmot kjøp av
nye fossile bileeer, bygging av nnye kull- og gasskraftverk, og bruk av olje til
oppvarming. NNNorge bør avvvvvikle oljeindustrien planmessig fra 2020 til
2040. Vi må grrradvis fllflytte dde 200 000 som jobber i oljeindustrien over
i yrker der dettt er bruk for ddem, som helse- og omsorg. For å få til det,
trenger vi en orrrdning for omsstillingsstøtte. Vi må heve skattenivået slik at
fellesskapet kannn betale lønn oog omskolering for dem sommister jobben.

–President Xiii Jinping, og Kinas kommunistiske parti. De har løftet
400 millioner uuut av fattigdomm, og vist at det er mulig å bygge et land etter
plan, og ikke baaare med tankee på kortsiktig profitt. Kina er ikke et demo-
krati, men det ppplagermeg ikkke, siden eliten i landet leverer fordeler til det
store fllflertallet av befolkninggen. Kineserne vil lykkes, og mange land vil
følge i deres spor.

–Befolkningsvvveksten vil værre lavere enn folk tror. USA og Europa og vil
stagnere økonooomisk, mens KKina vil være fem ganger så rikt i 2050 som
i 2010. De fattigste landene kkommer ikke til å få noen særlig økonomisk
utvikling. Temppperaturøkninggen vil passere 2 grader, det kommer en topp
i klimautslippeeene i 2030, og så vil de synke mot null i 2100 som følge av
omlegging til fooornybar energi. Jeg tror ikke vi får noen stor kollaps, som et
stortmiljøprobbblemeller ennyy verdenskrig.Men jeg tror det blir en tristere
verden.

–Det begyygynte ddda jeg var 25 år og flyttet til USA for å ta en doktorgrad. Da
ble jegmed i gruppen somskrrev «TheLimits toGrowth» (1972), boka som
ble grunnlaget for denmoderrnemiljøbevegelsen. Siden har jeg jobbet for
en bedre verdeeen i mer enn 440 år, uten synderlig hell. Men jeg ser ingen
grunn til å gi opppp.Det er fulltmulig å gjøre verden til etmye bedre sted enn
den blir ommaaarkedskreftenee får råde.

Hvor ille står det egentlig til med kloden vår? V
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–Det er flere ting somgirmeg grunn til å være opptimist. For det første holder
befolkningsveksten i verdenpå å avta.Når folk bblir løftet ut av fffattigdom, går
fødselstallene ned. For det andre har politiske vedtak ført tiiil økt fokus på
klima og bærekraft. For det tredje har vi hatt enn stor teknolooogisk utvikling
innenfor sol- og vindkraft, som snart vil gjøre foornybar energggi billigere enn
den fossile.

–Jeg skal ikke underslå at kloden og menneskeeheten har stooore problemer.
Vi er fortsatt for mange på jorda, og vi forbrukker langttgt mer rrressurser enn
jorda klarer å fornye. Klimaendringene vil føremmed seg et enddda større press
på ressursene.Mange steder vil bli ekstremt varmmeog tørre.Deeet gjør at jord-
bruksarealene blirmindre, og det får konsekvenser formatproooduksjonen.På
lengre sikt vil vannstanden øke, kanskje med en halv til én meter i dette
århundret, og det vil gå stadig fortere.Mange avv dagens storbyyyer som ligger
ved kysten, vil måtte flyttes.

–Vi må klare utslippskuttene vi er forpliktet tiil gjennom Paris-avtalen og
den norske klimaloven: 40 prosent innen 20300 og 90 prosennnt innen 2050.
Helst bør det gå enda fortere. Heldigvis har vvi alle muligheeeter til å få all
transport over på elektrisk kraft, både på veierr, til havs og etttter hvert også
fly. Jeg tror oljen vil fase ut seg selv, fordi ennergi fra olje ooog gass vil bli
dyrere enn fornybar energi. Å bruke offentligee penger på å lete etter nye
olje- eller gassfelt i Barentshavet nå, er etterminmeningmisbbbruk av felles-
skapets ressurser. Jeg ser optimistisk på utsikteene våre til å finnnne noe å leve
av etter oljen. Verftsindustrien har kunnskap oggmuligheter tiiil å bidra til en
storstilt utbygging av vindkraft til havs. Vi err ledende inneeenfor batteri-
teknologi i skip. Og vi kan skape vekst i fiskeopppdrettsindustrrrien ved å lage
større ogmer robuste oppdrettsanlegg lengre ttil havs.

–Kanskje Kinas president Xi Jinping? Det skjeer ekstremt myyye spennende
i Kina. Kineserne er dominerende på sol- og vvindkraft, fllflinke på batteri-
teknologi og suverent størst på antall el-biler. Og de byggerrr ut jernbane-
nettet i større tempo enn alle andre land til sammmen. Det kannn sies mye om
styresettet i Kina, men landet har i hvert fall evvne til å snu seeeg rundt svært
raskt.

–Vi er fleremennesker på jorda, og de fleste vill leve i storbyer. Det vil være
færre fattige. Jeg tror størstedelen av energienn vil være er fooornybar, og all
transport elektrisk. Det gir renere luft og færre ssom dør av luftttforurensning.
Det vil væremer ekstremvær,men vi vil kunne tiilpasse oss detmeste.

–Mitt miljøengasjement har kommet gjennom 20 år som klimmmaforsker. Jeg
har kommet til en gradvis erkjennelse av at klimmaendringene vvvil skape store
problemer for stadig flere på jorda. Endringene er et symptommmpå at jorda er
i ubalanse, og at vi overforbruker ressursene. For eksempel hhhar halvparten
av alle ville dyr, fugler og fisker forsvunnet i minn levetid, mennns fotavtrykket
vårt i naturen blir stadig større. Vi må ikke tro aat vi kan fortseeette å leve som
i dag. •

r? Vi spurte to forskere med helt ulikt utgangspunkt.


