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KLIMA OG ETIKK
Tre om klimautfordringer

Nedenfor følger tre korte intervjuer med medlem
mer i Tekna Klima. Disse viser hvor komplisert og 
mangefasettert klimautfordringene er. Utfordrin

gene de tre skisserer er forskjellige. 

Kompleksiteten gjør det krevende å snakke om klima
utfordringer. De er godt egnet for samtale og reflek
sjon, også etisk refleksjon.

– Forskningen må rettes mot det vi ønsker å oppnå, og 
da er fordeling av forskningsmidler en viktig problem
stilling. Bør midler som i dag går til forskning på utvin
ning av petroleum heller gå til forskning på CO2lagring 
og fornybare energikilder?

– Blant de fleste klimaforskere er det nå enighet om 
at menneskelig aktivitet påvirker klimaet. Til tross for 
dette er avstanden mellom de tiltakene vi kan innføre 
og de som faktisk gjennomføres stor. Er vi villige til å 
gjøre de endringene som kreves for å innføre en grøn
nere økonomisk vekst?

– Jeg har arbeidet i Kina og India. Når vi kommer dit 
med teknologi vi har utviklet i Norge møter vi en an
nen virkelighet, andre premisser. Det skaper dilemmaer. 
Noen valg er enkle. Alt som kan knyttes til korrupsjon er 
uakseptabelt! Men vi må ofte arbeide med teknologiene 
på en måte som ikke er optimal, lage kompromissløs
ninger i forhold til økonomi og lokal kompetanse. Vi bør 
likevel arbeide i disse landene. De store talls lov gjør at 
effekten av forbedringstiltak er langt større der en her 
hjemme. Men hvor langt skal vi strekke oss i forhold til 
egne prinsipper?

– Jeg har også arbeidet med strategier for Nordom
rådene. Her møter vi andre dilemmaer. Det er enkelt å 
se behovet for energiproduksjon og næringsutvikling i 
nord, men virksomheten i nordområdene må veies opp 
mot potensielle skadevirkninger!

– I min hverdag er klima et av mange fagområder, og et av 
mange formål, som må veies mot andre formål. Det kan 
oppstå målkonflikter når flere gode formål må settes opp 
mot hverandre. Bedre fremkommelighet er et viktig mål 
for vårt samfunn og for en transportetat, men ikke alltid 
forenelig med bedre klima som formål. Slike utfordringer 
gjør det spennende å arbeide i denne etaten.

– Et mer generelt dilemma er etter min mening knyttet 
til behovet for å iverksette utslippsreduserende tiltak 
som ikke gir kortsiktige gevinster. Man har behov for 
mer forskning på effektene. Noen slike tiltak burde 
iverksette nå, samtidig som man forsket videre, men 
usikkerhet fører til utsettelse.

Hvilke klimautfordringer møter du profesjonelt og/
eller privat? Hvordan forholder du deg til dem?
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Prognosene kan være optimistiske. Vi har ikke kontroll på 
alle interaksjons/akkumulasjonsmekanismene som utløses 
ved økt temperatur. 

... og de norske
I Norge har vi Klimakurutredningen som viste at vi her i 
landet må gjennomføre alle tiltak med kostnader opp til 
1500 kroner per tonn reduksjon i CO2utslipp.

Vi er gode på elbiler. Elbilparken vokser raskt. Olje i 
fyringsanlegg vil bli forbudt fra 2020. Karbonfangst i 
industrien gir resultater. Jernbanen elektrifiseres, men 
langsomt. Petroleumsindustrien ligger bakpå.

Det er for dyrt, relativt sett, å reise kollektivt og/elle r 
bensinen er for billig. Flytrafikken øker. Omstilling i 
transportsektoren går langsommere enn forutsatt.

Kvotesystemet for handel med CO2kvoter har en usikker 
fremtid. Forventningen til at markedet skulle kunne løse 
utfordringene synes uansett ikke å ha slått til så langt.

På individplanet møter vi også utfordringer. Den populære 
lavkarbo dietten foreskriver en diett rik på kjøttproteiner. 
Kjøttproduksjon er ressurskrevende og gir CO2utslipp. En 
diett basert på korn og planter gir mindre utslipp og, vil 
mange hevde, er å foretrekke helsemessig.

Har vi som oljenasjon et særskilt ansvar? Hva med 
oljefondet, bør det brukes som middel for å vise slikt 
ansvar? Har vi som fagpersoner et spesielt ansvar for 
å spre faktabasert kunnskap og skape gode diskusjo
ner om mål og virkemidler? Har vi som enkeltper
soner et an svar? Hvordan skal vi eventuelt innrette 
oss for å gi vårt personlige bidrag?

De store klimautfordringene og 
usikkerhetene

IPCCs arbeidsgruppe I som rapporterer forsknings
resultater rundt klimaendringer, leverte nylig en 
2014siders dokumentasjon på at blant annet CO2

nivåene i atmosfæren vil passere 400 p.p.m. i løpet av 
de neste fem årene.

Modellene som nå er tatt i bruk for å lage prognoser for 
utviklingen, omfatter blant flere forhold, biologiske forhold 
i havene, kjemiske og biologiske prosesser i jordsmonn og 
atmosfærekjemi. Førtifem ulike modeller spiller sammen 
når prognosene utarbeides. 

Det er fortsatt usikkerhet, men IPPC mener nå å kunne 
fastslå at det er mer enn 95 % sannsynlig at menneskelig 
påvirkning skapte mer enn 50 % av den observerte øknin
gen i global gjennomsnittlig overflatetemperatur i perio
den fra 1951 til 2010.

Selv om hovedtrekkene i klimautviklingen synes klare er det 
fremdeles betydelig usikkerhet i prognosene, og dette kan 
slå ut negativt. Usikkerheten er større lokalt enn globalt. 
Det er vanskeligere å si hvordan et enkelt individ på et gitt 
sted blir påvirket enn at hele kloden vil bli påvirket.
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Klimautfordringer og etiske prinsipper

K limautfordringene er grunnleggende. Klimaend
ringene har direkte innvirkning på liv og helse. Vi 
kan ikke hindre fattigdom, sult og sykdom dersom 

økosystemet bryter sammen. Og hva med generasjonene 
som kommer etter oss? Usikkerheten er stor når det 
gjelder hvordan vi best møter utfordringene. 

Fremtidige generasjoner og vårt ansvar. Den engelske 
filosofen John Locke formulerte i sin tid som en moralsk plikt 
at enhver virksomhet skal etterlate seg ”nok materie” til at 
andre kan utnytte dette på sin måte om de senere vil gjøre 
andre valg enn våre. 

Lockes fokus var på bruken av ”naturressurser” som jord og 
slaver, men tillater vi oss å overføre hans moralske norm til 
vår tid er det klart at klimaproblematikken representerer en 
utfordring. Det er i dag svært usikkert om vi vil etterlate oss 
jorden i en tilstand der fremtidige generasjoner vil ha en 
valgfrihet tilsvarende vår.   

Ansvar for de andre. Snaut hundre år senere i historien 
møter vi Immanuel Kant (17241804) som ga oss en etisk 
grunnsetning som fortsatt ofte siteres når etikk er tema. 
Kort sammenfattet sa Kant at man alltid skal handle etter 
en regel som man skal kunne gjøre gjeldende for alle.

Klimaskadelig atferd i rike land rammer fattige land mer 
enn den rammer rike. Store landområder er meget utsatt 
for havnivåendringer, og mange fattige land er sårbare for 
ekstremvær som gir tørke, flom, ras eller raske end ringer i 
klimatiske forhold. 

Noen vil hevde at rike land må ta ansvar både ved å handle 
slik at vi unngår ytterligere skade og dessuten hjelpe de fat
tige landene til å håndtere utfordringene de allerede har.   
 
Usikkerhet og ansvar. Den engelske dommeren Lord 
Eshe r (18171899) har fått navnet sitt knyttet til et akt
somhetskrav (duty of care) innenfor rettslæren. Noen me
ner dette er et utgangspunkt for føre varprinsippet slik vi 
anvender dette i dag. 

Prinsippet sier: Mangel på vitenskapelig sikkerhet skal 

ikke brukes som argument for å utsette nødvendige tiltak 
som hindrer miljøforringelse når vi står overfor trusler om 
uopp rettelig skade.

Det er umoralsk å bestride den vitenskapelige kunn
skapen om at klimaendringene er menneskeskapte, 
sa Gro Harlem Brundtland. Men det er betydelig 
uenighet om hva som er de mest effektive tiltak for å 
forebygge klimaend ringer og hva som er gode løs
ninger for å tilpasse oss et klima i endring? Hva vil det 
koste? Skal vi være føre var må vi handle nå. Hvem er 
ansvarlig for å handle? Du og jeg og/eller Erna?
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Se Teknas etiske retningslinjer
www.tekna.no/etikk

Om dette notatet

Etisk råds arbeidsnotater oppsummerer debatt under 
møter i rådet. Dette notatet er et resultat av samarbeid 
med Tekna Klima og vil bli fulgt opp av flere. Arbeidsno-
tatene er datert for å markere at de er under utvikling. 
Som leser må du gjerne gi dine kommentarer til sekre-
tariatet for etisk råd v.  jmr@tekna.no.

Om klima og etisk refleksjon

Etisk refleksjon rundt klima handler i sin enkleste form 
om å stille utvalgte spørsmål slik det er illust rert i figu
ren nedenfor som er en tilpasset versjon av det etiske 

navigasjonshjulet til filosofene Kvalnes og Øverenget.

Økonomi er enkelt sagt et spørsmål om noe lønner seg. 
Svaret på dette spørsmålet er alltid en viktig premiss for 
beslutninger. Er det lovlig? Som regel er det avgjørende å 
kunne svare positivt på dette. Etisk refleksjon krever flere 
spørsmål og svar.

Er det rettferdig? Rettferdig i forhold til alle, alle steder? 

Hva med fremtidige generasjoner? Tar vi hensyn til at 
disse også skal ha et livsgrunnlag og en levestandard, 
minst som vår? 

Er usikkerheten rundt hva som faktisk kommer til å skje 
stor? Hva gjør vi i så fall?

Om Tekna Klima
Tekna Klima er en faggruppe i Tekna. Den organiserer 
fag lige aktiviteter med fokus på årsaker til klima
endringer, konsevenser og tilpasning lokalt og globalt. 

Gruppen har som mål å bygge broer mellom aktø
rer som arbeider med klimaspørsmål nasjonalt og 
internasjonalt. faggruppen er åpen for alle interes
serte Teknamedlemmer og har et styre som ledes av 
Rasmu s Benestad.

Kontakt i sekretariatet er:
ane.hagtvedt@tekna.no

Om Tekna Etisk råd
Teknas Etiske råd er Hovedstyrets rådgivende utvalg 
for etikk. Rådet skal ifølge sitt mandat ta initiativ i, og 
synliggjøre, etiske spørsmål i foreningen og samfun
net for øvrig samt bidra til at medlemmene engasjerer 
seg. Dette notatet er en del av rådets arbeid med å 
oppfylle mandatet.

Etisk råd har åtte medlemmer som oppnevnes av 
Hovedstyret for tre år om gangen. Rådets leder i 2014 
er Svein Nordenson.

Kontakt i sekretariatet er:
John.mikal.raaheim@tekna.no
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