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Mark Kilian 

Orkanen Sandy en förvarning om vad som kommer 
Den nordamerikanska östkusten har, sju år efter orkanen Katrinas förstörelse av staden New 

Orleans, på nytt drabbats av en förödande tropisk storm med 48 döda i USA. Massmedia har vitt 

och brett beskrivit Sandys extraordinära framfart men man har varit så mycket sparsammare om 

vad som ligger bakom denna väderkatastrof. Detta frånsett klimatförändringens skeptiker som 

har återupprepat sina påståenden om det naturliga i temperatur- och nederbördsvariationer.  

Växthuseffekten ett faktum 
Men varken tigandet eller skepticismen hjälper. Förändringarna är sedda på lång sikt mycket 

otvetydiga, något de flesta vetenskapare är eniga om. Medeltemperaturen över både land och hav 

är högre än vad de någonsin varit sen istidens slut för 11 500 år sedan. Och temperaturökningen 

är förorsakad av växthuseffekten som i sin tur har sin orsak i vårt användande av fossila bränslen. 

Atmosfärens koldioxidmängd (CO2) har ökat från 315 ppm år 1960 till över 390 ppm idag.
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Uppvärmningen över polerna som detta innebär har försvaget den atmosfäriska luftströmmen 

som finns på 10 km höjd, vilket medfört ett ökat utrymme för stormar av Sandys typ. 

Forskaren Kevin Trenberth från National Center for Atmospheric Research säger: “Temperaturen 

över vattenytan ligger längs atlantkusten över 3 grader högre än vad som är normalt i regionen. 

Det är en kuststräcka på 800 km från Florida till Kanada. Det är den globala uppvärmningen på 

0,6 grader C som bidragit till detta. Varje grads temperaturökning betyder en ökning av luft-

fuktigheten med 7 procent och det är luftfuktigheten som är de tropiska stormarnas bränsle ... 

Vädrets naturliga variationer är kanske det som har skapat de optimala villkoren som resulterat i 

en storm av detta extraordinära slag och därmed gett oss en dylik gigantisk och intensiv orkan 

med den globala uppvärmningen som sin resonansbotten”.
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Toppen långtifrån nådd. 
Sandy är tills vidare höjdpunkten i höststormsäsongen. Den föregicks av stormen Isaac som i 

slutet på augusti hemsökte den nordamerikanska sydkusten. Med en abnorm nederbörd på upp 

till 410 millimeter blev man tvungen att evakuera områdena kring Tangipoafloden pga faran för 

en dammbristning. Sex människor dog. Men det är naturligtvis inte enbart Nordamerika som 

drabbats. I Synkorea miste åtta människor livet då orkanen Bolaven förödde kusten. 330 000 

hushåll miste sin strömförsörjning, 15 000 skolor stängdes, närapå 200 flyg ställdes in. I 

skrivande stund finns det en orkanvarning för södra Indien.  

Sandy härjade liksom stormen Isaac även Karibien.
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 På Kuba, Haiti och Jamaica dog 69 

människor och delar av strömförsörjningen bröts. Dessa väderkatastrofer har alltid drabbat de 
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fattiga värst. Fast i de västerländska massmedierna ges de mycket mindre uppmärksamhet än vad 

som ges Sandys inverkan på metropolen New York.  

Stormen med en diameter på mer än 1 500 km var visserligen den värsta storm som någonsin har 

drabbat den nordamerikanska östkusten. Och bilderna som sändes ut över världen påminner om 

de bistra scenerna i dokumentärfilmen The Age of Stupid, där inte ens 'civilisationens hjärta', dvs 

det finansiella centrumet i New Yorks innerstad, besparas.
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Orkanen Irene 2011, som då sågs som kraftig, förbleknar i jämförelse med 'frankensteinorkanen' 

Sandy, som sammanlagt har krävt 119 döda och skador som uppskattas till 18 miljarder dollar.
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Det vore således helt vid sidan om att leta efter vad som varit unikt med Sandy, ifall vi inte sam-

tidigt inser att orkanen ingår i en utvecklingstrend. Klimatforskaren Michael Oppenheimer gör 

helt klart att risken är mycket stor att framtida stormar kommer att vara mycket större och 

kraftigare. 

Ingen tid att förlora 
Men även för andra och större klimatkatastrofer är alla ingredienserna idag för handen. Isen vid 

polerna krymper liksom gejsrarna sinar, tundrorna töar och allt mer metan frigörs från sjöbott-

narna längs de nordligare breddgraderna. Atmosfären och haven värms upp och alla och envar 

kan redan förnimma förändringarna i vädret och nederbörden. De har blivit allt mer extrema. Det 

börjar bli uppenbart att något måste göras för att hejda utvecklingen.  

Men politikerna står handfallna, inklusive den nordamerikanska presidenten Barak Obama, som 

visserligen 'tror' att det är människorna som förorsakat uppvärmningen i världen. Men icke desto 

mindre tillstår han att USA:s oljeproduktion ökar. Knappt två år efter British Petroliums olje-

plattformskatastrof i Mexikanska viken ges fler och fler tillstånd att borra efter olja just där.  

Politikers olika förslag till åtgärder är i sak ett spel för gallerierna. Ett av förslagen är att man 

framför New York liksom i New Orleans skulle anlägga uppdämningar utanför kusten, ett konst-

gjort delta, för att fånga upp framtida flodvågor.
6
 Det är teknokratiska 'lösningar' som på intet vis 

förändrar den ödesdigra utvecklingen. En modellstudie som gjorts av Massachusetts Institute of 

Technology tillsammans med Princeton University – under ledning av bl.a. Oppenheimer – visar 

på att kombinationen av klimatförändringen och en höjning av havsnivån med en meter kan 

komma att betyda att vi för en framtid av 100 år får stormöversvämningar vart 3 till 20 år efter 

nästa sekelskifte.
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Många miljöaktivister ser snarare ett domedagsscenario som troligare än behovet av en annan 

samhällsordning. Men för att rädda jordklotet för oss själva och för våra efterkommande är det 
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just detta senare som måste till. Och det fortare än tidigare. Vi har ett omedelbart behov av 

klimatvänlig energi istället för de fossila bränslena. Det ska betyda billigare och bättre kollektiv-

trafik istället för bilar och flygplan, mindre energislösande krig och överväldigande reklam och 

ett stopp för nerhuggningen av regnskogarna. Vi har ett existentiellt behov att ersätta det fria 

marknadskaoset med en demokratisk planering av våra liv och vårt leverne. Det är därför som ett 

socialistiskt samhälle bör skrivas in som en prioritet i varje aktivists agenda. 
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