
 

 

Climate justice – three roads towards a 

sustainable future / Klimaträttvisa – tre 

vägar mot en hållbar framtid  

Av: Max Sundqvist 

 

C-Uppsats  VT 17, 15 hp.  

Institutionen för Filosofi, ide- och samhällsstudier  

 

Kurs: Filosofi C (Webbdistans 30 hp HT16-VT17) 

Titel: Klimaträttvisa – tre vägar mot en hållbar framtid / Climate Justice – three roads 

towards a sustainable future  

Student: Max Sundqvist 

Handledare: Madeleine Hayenhjelm   

Termin: VT 17 

 

 

 

 

 



Climate justice – three roads towards a 

sustainable future / Klimaträttvisa – tre 

vägar mot en hållbar framtid  

An ethical overview of the situation, the problem and the potential solutions. 

 

Abstract 

 

In this I will explore the ethical challenge of global climate change by analysing three 

accounts of how responsibility for climate change should be distributed. I explore why it 

is valuable to view climate change as part of a bigger ethical problem of resources, 

distribution and global justice. Furthermore, I will argue that a road towards change by a 

cosmo political theory of justice is the most reasonable option.  The theme of my 

argumentation is that the challenge of global climate change should be understood as a 

problem between human beings, not between states, or via schemes for distribution or 

rigid systematic solutions. Many theories of justice fail to do so with challenging and 

potentially dangerous consequences.  

 

 

 I den här uppsatsen så kommer jag utforska klimatförändringar som etisk utmaning. Jag 

undersöker varför det är värdefullt att se klimatförändringar som en del av ett större 

problem som handlar om resurser, distribuering och global rättvisa. Jag kommer 

undersöka tre möjliga vägar till en lösning på klimatförändringar som etiskt problem och 

hävda att en kosmopolitisk rättviseteori är det rimligaste alternativet. 

Klimatförändringens utmaning måste förstås som ett problem människor emellan och inte 

stater emellan genom planer för distribuering av resurser eller någon annan mer eller 

mindre regid systematisk lösning. Många rättviseteorier lyckas mindre väl med detta med 

utmanande och potentiellt farliga konsekvenser som resultat.  

 

Keywords: Climate change, Philosophy, Environment, Ethics, Development, Global 

Justice 
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Inledning 

 

Växthuseffekten är ett av vår tids allvarligaste problem. Enligt FNs klimatpanel IPPCs 

rapporter (2001, 2007) kommer effekterna av global uppvärmning att bli katastrofala.      

  Utdragna torkor, översvämningar, värmeböljor, tropiska stormar, stigande havsnivåer är 

bara några tänkbara exempel (Archer 2011, Gardiner 2012). Hundratals miljoner 

människor kommer  att i framtiden, drabbas av dessa konsekvenser med ofantliga 

mänskliga och ekonomiska kostnader som följd.  

Klimatförändringar pågår just nu och är ett aktuellt och allvarligt problem. Moralfilosofin 

är viktig för framtida vägledning i klimatfrågan. Oavsett vilka tekniska eller politiska 

lösningar som tillämpas.  

  Trots kunskapen om denna farliga situation– som varit mer eller mindre vedertagen 

bland klimatforskare sedan 1990-talet -  så har väldigt litet åstadkommits för att lösa 

problemet. Avtal och handlingsplaner, såsom till exempel Kyotoprotokollet, har oftast 

inte resulterat i annat än just dokument och handlingsplaner – i verkligheten har istället 

utsläppen ökat istället för att minska (Caney 2016). I den här texten argumenterar jag för 

att klimatförändringar måste betraktas utifrån ett rättviseperspektiv. Historiskt sett har 

utsläpp av växthusgaser varit mycket skevt fördelade.  En liten priviligerad del av 

världsbefolkningen har orsakat stor skada genom sina utsläppsnivåer samtidigt som en 

majoritet, som levt och fortsätter leva i relativ i fattigdom, orsakat närmast obefintliga 

utsläppsnivåer. Samtidigt är det just människor i denna grupp som spås vara dem som 

kommer drabbas allra värst av framtidens klimatförändringar. Därför vill jag i den här 

texten hävda att det är av stor betydelse att förstå och tolka klimatfrågan utifrån ett 

rättviseperspektiv.  Filosofen Jeremy Moss ger oss en formulering för de krav som vi bör 

ställa på en rättviseteori:  

 

” An account of social justice also provides principles for distributing important burdens 

(and benefits) where there is a clear justification of how some burden is to be distributed. 

Social justice is also typically said to concern the regulation of institutions as well as 

individual actions and outcomes.” (Moss 2009:52).  

 

Jag kommer i den här texten att förespråka en kosmopolitisk rättviseteori till fördel för en 

historiskt orienterad- eller en kommunitärt orienterad teori. Utmaningen som vi har 

framför oss går i min tolkning ut på att  hantera klimatförändringars mest katastrofala 
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konsekvenser, bromsa utvecklingen samt avgöra vem som bör bära ansvaret för att 

agera.För detta kommer det att krävas etiska ställningstaganden. Mänskliga beslut, 

alltifrån vad vi äter, hur vi klär oss, våra livsstilar,  baseras på någon form av värdegrund 

– medvetet eller omedvetet – tar vi verkliga beslut om vad vi bör/vill göra.  

 

Syfte  

 

Syftet med den här texten är att undersöka och granska tre olika teorier för att hantera 

klimatförändringar som etiskt problem. Den här uppsatsen ämnar bidra till 

kunskapsproduktion på fältet genom att granska tre alternativa teorier och argumentera 

för en av dessa.  

 

Problemformulering 

 

Vilken av  de tre teorier som jag diskuterar i den här texten – den historiska, den 

kommunitära eller den  kosmopolitiska – ger mest rimliga generella riktlinjer för hur vi 

bör agera för att skapa ett system som kan hantera klimatproblemet?  

 

Tes  

 

Jag kommer i den här texten argumentera till fördel för att en kosmopolitisk teori om 

rättvisa i form av ett system med utsläppsrättigheter som auktioneras ut och där 

intäckterna används för gynna de som är allra mest missgynnade av det nuvarande 

ekonomiska systemet, samt ersätta de som drabbas av växthuseffektens konsekvenser 

allra svårast. 

 

Bakgrund  

 

I den här delen kommer jag att första redogöra kort för klimatförändringar som etiskt och 

praktiskt problem och vad detta innebär. Jag kommer därefter att redogöra för och 

diskutera tre möjliga teorier för att filosofiskt lösa problem. Jag kommer genomföra detta 

genom att inleda med en övergriplig introduktion av dessa tre teorier för att sedan följa 

upp med en mer ingående analys där de istället diskuteras var för sig.  
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Problemets natur 

 

Jordens temperatur ökar succesivt, och det är enligt forskningen vårt fel!  Klimatforskaren 

David Archer pekar i inledningen till sin bok  Global Climate Change – Understanding 

the forecast (2011:1) på hur glaciärer runt om i världen smälter bort i allt raskare takt, 

havsnivån stiger så till den grad att man planerar inför evakuering av hela öar som 

kommer hamna under vatten när haven stiger.  

  Hösten 2016, till exempel, rapporterar  en rikstäckande svensk dagstidning (Killberg 

2016) att medeltemperaturen på nordpolen vid tillfället låg tjugo grader över det normala. 

Miljöorganisationen Greenpeaces skriver på sin hemsida (Greenpeace 2016) att 

klimatforskare pekar på att det är mänskliga aktiviteter, främst uppeldande av fosila 

bränslen, som orsakar klimatförändringar genom att skapa ett överskott av växthusgaser 

i atmosfären.  

  Namnet växthuseffekten används för att beskriva fenomenet med global uppvärmning 

då växthusgaserna fungerar liksom glaset i ett växthus genom att släppa in men inte ut 

solens energi som blir kvar inom atmosfären istället för att studsa tillbaka ut i rymden och 

därmed bidrar till global uppvärmning. I IPCCs (Intergovermental panel on Climate 

Change)  rapport från 2001 så beskrivs klimarförändringar kanske för första gången 

riktigt utförligt och vetenskapligt. Filosofen Mark Gardiner sammanfattar i inledningen 

till sin bok A Perfect Moral storm – the ethical tragedy of climate change (2011:1-6): 

utsläpp av växthusgaserna koldioxid och metan, samt tilltagande skövling av skog orsakar 

en påtaglig och kraftig förändring av det globala klimatet genom en 

medeltemperaturökning på upp till fem grader celcius. Gardiner slår även fast att 

klimatförändringar orsakas av mänsklig aktivitet och att  uppvärmningen destabiliserar 

klimatet och får sociala ch ekonomiska konsekvenser som kommer drabba miljontals 

människor mycket hårt.  

  Något som han också får medhör för från klimatfroskaren David Archer (2011:153-164). 

Klimatproblemet är i allra högsta grad föremål för filosofisk analys och 

kunskapsproduktion, och i synnerhet innanför ramarna för etikens fält. Enligt filsosofen 

Mark Gardiner:  

 

“Natural, technical, and social sciences can provide essential information and evidence 

needed for decisions on what constitutes “dangerous anthropogenic interference with the 
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climate system.” At the same time, such decisions are value judgments .” (Gardiner 

2011:19).  

 

Gardiner menar att det, oavsett vad för praktiska lösningar som tillämpas på 

klimatproblemet, handlar i huvudsak om ett etiskt problem som behöver lösas just genom 

moraliskfilosofiska ställningstagande (2011:20).  

  Filosofen Dale Jamieson (2011:30) hävdar att då klimatförändringar kan utplåna en stor 

del av mänskligheten, fundamentalt skada ekosystemen i hela världen, försätta miljontals 

människor på flykt, så blir problemet i sig svårgreppbart. Hur kan handlingar som isolerat 

tycks oskuldsfulla – som att köra en bil, eller köpa frukt – tillsammans orsaka så mycket 

lidande? Jamieson pekar dessutom på hur klimatförändringar ställer extrema krav på våra 

uppfattningar kring rationellt självintresse, rättvisa och etik.  

  Sociologen Anthony Giddens har studerat problemet i den så 

kallade ”Giddensparadoxen” ( Giddens 2009:2).  

  Människor i allmänhet reagerar inte, och är inte beredda att agera, på klimatförändringar 

tills dess effekter faktiskt är kännbara. Många behöver alltså se problemet innan man 

agerar på det. Men när de problem som orsakas av växthuseffekten är kännbara för alla 

så är det troligtvis redan för sent för att undvika katastrofala konsekvenser.  

  Det finns imellertid ett därför eller ett varför bakom handlingar. Vi ser alltså ett 

orsaksförhållande för klimatfrågan, men det är inte helt lätt att exakt peka på vem som 

bär ansvaret för dess katastrofala konsekvenser. Detta blir uppenbart vid reflektion över 

aktiviteter som i sig tycks oskyldiga. Tag till exempel köpet av en vara i Sverige, låt säga 

en surfplatta.  

  Aktiviteten i sig tycks oklanderbar – om man till exempel köper en surfplatta för att läsa 

filosofiböcker så tycks det närmare finnas ett stort värde i aktiviteten – att utbilda eller 

bilda sig anses generellt vara positivt för individen och samhället. Men beroende på hur 

varan producerats, transporterats och förvarats kan den bära en börda i orsaksambandet 

som orsakar växthuseffekten. Detta får som konsekvens att nuets människor påtvingar 

framtiden svåra bördor, såsom filosofen James Garvey (2008:58) har hävdat.  

  Detta visar på att vi måste skapa ett system som reglerar utsläppsnivåer då dessa i nuläget 

är relativt okontrollerade. Det har gjorts vissa försök från politiker och organisationer att 

lösa klimatproblematiken men fram tills skrivande stund måste vi beklagligtvis konstatera 

att dessa hittills varit långt ifrån tillfredställande.  
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Tre vägar framåt   

 

Växthuseffekten är ett mycket allvarligt problem som kommer orsaka stort mänskligt 

lidande, ekonomiska skador samt oåterkallerliga skador på miljön (Archer 2011:153). Vi 

bör ta ställning till hur vi bör agera med hjälp av någon, eller några, vägledande teorier. 

Jag kommer i den här uppsatsen diskutera tre teorier.   

 

(i) Den första teorin gör gällande att ansvarsbördan faller på den som historiskt 

orsakat utsläppen. Denna linje har bland annat förespråkats av Henry Shue 

(2010).  En sådan teori gör gällande att växthuseffektens negativa konsekvenser, 

samt finansiering av utveckling av förnyelsebar energi, bör uteslutande falla på 

de rika länderna då dessa är de som genom tidigare historiska utsläpp orsakat 

problemet. Denna teori kommer vi i resten av texten att kalla den historiska 

teorin. Även filosofen John Nolt har förespråkar (2011) en historisk linje där 

handling bör utgå från premissen att passivitet är att påtvinga framtida 

generationer vår tids problem. Denna teori är pliktorienterad. Vi behöver agera 

på klimatförändringar då det finns en skyldighet att agera till följd av historiskt 

ansvar. 

 

(ii) Den andra linjen kallar jag kommunitär teori i resten av den här texten. En sådan 

teori har bland annat försvarats av filosofen Peter Singer. Den gör gällande att 

atmosfären bör betraktas some en gemensam resurs. Som Singer själv uttrycker 

det, något explicit, som ett gemensamt avlopp (Singer 2010:188). Vi kan bara 

rättfärdiga ett bruk av resursen så länge vi inte tar mer än vår beskärda del. När 

vi gör detta så infaller sanktioner på den part som använt upp mer än sin beskärda 

del av atmosfären. Till exempel de rikare länderna. Denna linje kommer jag 

referera till som kommunitär teori. Teorin är kontraktualistisk. Den bygger på en 

tanke om ett imaginärt globalt socialt kontrakt som ämnar beskriva de riktlinjer 

som bör styra vårt bruk av atmosfären.  

 

 

(iii) Den tredje teorin kallar jag kosmopolitisk teori. Denna teori är mer pragmatiskt 

orienterad och fokuserar främst på aktörers ansvar och möjligheter oavsett vilken 
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del av världen som de befinner sig i. Teorin är i sig konsekventialistisk då det 

centrala fokuset är minska växthusgasutsläppen samt lindra växthuseffektens 

konsekvenser direkt. Dessutom är denna linje mer individualistisk då den 

fokuserar på förhållanden mellan individer och inte mellan stater eller grupper i 

första hand. En version av denna linje kommer jag att ta upp via Simon Caney 

som försvarat ett auktionssystem med utsläppsrättigheter (Caney 2010). 

 

Några generella skillnaden mellan de tre teorierna är framförallt synen på det historiska 

ansvaret där teori (i) gör gällande att ansvaret oåterkallerligt faller på de utvecklade 

länderna samtidigt som linjer (ii) (iii) gör vissa revideringar här för att göra ansvarsbördan 

mer rimlig. Mellan teorier (ii) och (iii) finns en viktig skillnad i synen på 

utsläppsrättigheter per invånare där den kommunitära linjen är, som vi kommer se, mer 

statisk medan den kosmopolitiska linjen bör ses som mer dynamisk och anpassningsbar 

till olika situationer.  

  Samtidigt finns, såsom vi skall se, en skillnad i tillämpningen av någon form av John 

Rawls (1971) Difference Principle – tanken på att ojämlikhet bara är accepterbart om den 

samtidigt gynnar de mest missgynnade – där en kosmopolitisk linje förespråkar direkta 

handlingar där resurser från de mest gynnade aktörerna styrs till de mest missgynnade. 

Singer, däremot, förespråkar en strukturell lösning där en kommunitär modell skall gynna 

de mest missgynnade genom att de mest priviligerade förhindras vissa handlingar 

(aktiviteter som orsakar utsläpp av växthusgas).  

  Jag kommer argumentera för att den mer dynamiskt konsekventialistiskt orienterade 

kosmopolitiska teorin är mer lämplig till förmån för den kontraktualistiskt orienterade 

kommunitära teorin eller den historiskt mer pliktorienterade teorin då klimatförändringar 

kräver en dynamisk och anpassningsbar teori då det problem som vi står inför är av en 

föränderlig och expansiv natur.   

 

Den historiska teorin  

 

Under 1900-talet har aldrig tidigare skådade levnadsnivåer uppnåtts i västvärlden. En 

direkt konsekvens av denna utveckling är att miljön beklagligtvis har påverkats extremt 

negativt. Ett av dessa miljöproblem, och kanske det mest allvarliga, är globala 

klimatförändringar. Till detta kan adderas att fördelningen av industraliseringens frukter 

är smärtsamt skevt fördelad.   
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  Enligt en undersökning från Credit Suisse så har äger drygt 1% av jordens befolkning 

drygt hälften av jordens resurser. Detta samtidigt som de fattigaste 71% av jordens 

befolkning  tillsammans äger så lite som knappt 3% av jordens tillgångar (Credit Suisse 

2016). 

  Inom ramarna för detta system, som varit och är extremt beroende av fossila bränslen, 

är klimatförändringar en oundviklig olycklig konsekvens. Därför är det viktigt att, som 

filosofen Henry Shue har poängterat, diskutera anpassning, ansvar samt fördelar av 

utsläpp av växthusgas i förhållande till länders ekonomiska och sociala utvecklingsbehov 

(Shue 2010:101,102).  

   Shue menar att rättvisa är ett universiellt objektivt värde som alla människor kan 

uppskatta och känna igen. Shue konstaterar att alla handlingar medför konsekvenser för 

aktörer och andra. Dessa kan vara negativa eller positiva (2010:103,104). När en aktör 

inte själv tar på sig kostnaderna av sina handlingar utan låter dessa falla på en annan aktör 

så bör, enligt Shue, kostnaderna återföras till den ursprungliga aktören. Detta gäller även 

för historiska handlingar och även då för utsläpp av växthusgas i det förflutna. Därför bör 

de rikare länderna kompensera för den skevhet som de rikedomar som deras 

industralisering skapat för dem. Detta då det är främst rika och utvecklade länder som 

skapat det problem som är växthuseffekten vars kostnader enligt forskningen främst 

kommer falla på de länder som minst orsakat problemet med klimatförändringar.  

   Filosofen John Nolt (2011) diskuterar som Shue klimatförändringar främst ur ett 

historiskt perspektiv. Vi kan se klimatförändringar som samtidens maktutövande över 

framtidens generationer, Nolt diskuterar detta i fyra dimensioner (2011:62):  

 

(i) Obalans i maktförhållanden mellan nuet och framtiden. (ii) Beroendesituation: 

Framtiden kan inte rimligtvis överge sin relation med oss till följd av tidens natur. (iii) 

Frånvaro av regler – det finns inga egentliga regler eller lagar som reglerar förhållandet 

mellan nuet och framtiden. (iv) Konsekvenserna av växthuseffekten kommer 

övergripande att bli negativa.  

 

 Nolt menar att (iii) – (iv) (2011:63) beskriver ilegitim dominans och i det 

intergenerationella förhållandet och den dominans som uppkommer till följd av 

klimatförändringar hör hit:”... We are knowingly and unjustly harming posterity, and the 

injustice is not nullified by compensatory benefits…(2011:70).  
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Den historiska linjen är pliktbaserad – den gör gällande att vi har en skyldighet och ansvar 

för de historiska utsläpp som våra livstilar orsakar.  

 

Invändningar mot den  historiska teori 

 

Shue diskuterar tre invändningar mot sin egen position:  

 

A. Utvecklingsländer har också gynnats av den ekomomiska utvecklingen i i-

länderna.  

B. De miljöskador som uppstod tidigare, särskilt i fallet klimatförändringar, var inte 

avsiktliga då man först 1990 var klar över att klimatförändringar existerade som 

miljöproblem.  

C. Även om det skulle vara rättvist att hålla en person som ansvarig för de skador 

som denne orsakat oavsiktligt så är det inte rättvist att hålla en person som 

ansvarig som denne inte har gjort. Detta gäller för personer som inte var födda 

när växthusgasen ägde rum. (Shue 2010:105).  

 

  Shue menar att invänding (A) inte är koherent. Merparten av rikedomen som producerats 

genom tung industri har koncentrerats till de rikare länderna. Utvecklingsländer har bara 

gynnats marginellt i den ekonomiska ordningen (2010:103).  

  Argument (B) menar Shue vilar på en förrvirring mellan bestraffning och ansvar. 

Visserligen stämmer det att att de länder som skapade stora rikedomar genom bruket av 

fossila bränslen inte kände till växthuseffekten under flera decennier. Detta är en 

förmildrande omständighet, men inte något totalt ansvarsbefriande. Ansvar och 

bestraffning är helt enkelt inte samma sak. (2010:104).  

  Argument (C) gör gällande att man inte kan hållas ansvariga för andras handlingar, i det 

här fallet förfäders agerande (2010:105). Det finns enligt Shue två problemen med (C): 

(i) om detta stämmer så borde vi hat sett minskningar i utsläppsnivåer under 1990-talet – 

detta är beklagligtvis inte fallet (2010:106). (ii) Shue pekar på att dagens befolkning i i-

länder är långt ifrån oansvarig för historiska utsläpp då man systematiskt gynnas genom 

en högre levnadsnivå till följd av de rikedomar som industrin producerat (2010:105).  
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Kosmopolitisk teori  

 

Filosofen Simon Caney har argumenterat för en kosmopolitisk teori. Det relevanta är 

enligt denna teori egentligen inte enheter såsom nationer, utsläppsnivåer et cetera utan 

snarare människors möjligheter att tillfredställa sina behov.  

   Det är för Caney rimligt att anta, precis som de som försvarar den historiska linjen gör,  

att den som orsakar ett visst problem även bör bära ansvarsvbördan.  

Caney menar att man inte kan applicera denna princip på samma sätt när det gäller just 

stater. Individer, ekonomiska organisationer, myndigheter är exempel på rimligare 

analysenheter. Olika individer och organisationer inom en och samma stat tycks ha olika 

ansvarsbörda i fallet växthuseffekten (Caney 2010:126). En ekologisk bondgård och en 

bilproducerande fabrik i samma land har bidrar inte lika mycket till sitt lands per capita-

nivå av växthusgasutsläpp direkt eller indirekt.   

  Caney hävdar att det visserligen vore orättvist att hålla någon ansvarig för en handling 

som en viss person inte begått – i det här fallet utsläpp av växthusgaser som skett långt 

innan en person i utvecklade länder fötts - så kan man trots detta med fog hävda att 

människor i utvecklade länder generellt sett dragit nytta av den ekonomiska modell som 

skapat klimatproblemet i betydligt större utsträckning än människor i 

utvecklingsländerna. Man har helt enkelt ärvt en högre levnadsstandard delvis till följd 

av tidigare höga utsläppsnivåer (2010:125).  

   Problemet med ansvar för historiska utsläpp är det faktum att inte alla konsekvenser är 

negativa av historiska utsläpp för kommande generationer. Det finns möjligheter att även 

de som missgynnas av växthusgasens effekter också gynnas av de framsteg som industrin 

och den utveckling som följer på industraliseringen.   

    Detta senare är en tolkning av Derek Parfits icke-identitetsproblem som gör gällande 

att kommande generationer inte hade existerat om det inte vore för de handlingar som 

sker idag gör att de dessa inte kan argumentera att de skulle ha varit i en sämre position 

om det inte vore för växthusgasutsläppen (2010:126-127).   

   Parfit utgår ifrån att alla människor är unika och existerar som en konsekvens av unika 

händelser och om en viss händelse inte sker (låt säga inga växthusgasutsläpp görs) så 

skulle helt andra individer existerar jämfört med dem som faktiskt existerar.  

   Caney driver en liknande tes för historiska utsläpp: ” We cannot say to people, ‘You 

ought to bear the burdens of climate change because without industrialization you would 
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be much worse off than you currently are.’ We cannot because without industrialization 

the ’you’ to which the previous sentence refers would not exist.” (Caney 2010:128).  

Caney går in i polemik med filosofen Henry Shue, som förespråkar en historisk linje, som 

har hävdat att följande gäller för ansvarsbörda för klimatförändringar:  

 

I. De som har orsakat problemet bör lösa det. (i fallet växthuseffekten: de rika och 

industrialiserade stater).  

II. De som har störst förmåga att bidra till lösningen bör göra det progressivt sett i högre 

utsträckning. 

III. Det bör finnas ett garanterat minimum som avskräcker stater från att i sin desperation 

att förbättra sin livssituation använder sig av samma tunga, klimatfarliga industri 

genom vilken de rika länderna har orsakat klimatproblemet (Shue 2010:104-110).  

 

  För princip (I) kan vi se att Caney är delvis skeptisk och istället pekar på kollektiv och 

grupper som ansvariga för historiska utsläpp av växthusgas. En kosmopolitisk syn på 

rättvisa gör gällande att analysen inte bör begränsas till nationer och stater. Visserligen 

menar Caney att specifika grupper kan tillskrivas ansvaret för de utsläpp som de givit 

upphov till tidigare under historien. En analys av ansvar för utsläpp bör anpassas till det 

faktum att olika grupper inom nationer bidrar, och har bidragit olika mycket, till 

växthuseffekten.  

   Henry Shue, däremot,  har hävdat att den skepsis som finns mot att låta rika länder bära 

ansvar för historiska utsläpp bygger på en förvirring mellan ansvar och bestraffning: ”... 

In reply, it is not clear why we should accord weight to this distinction. If one should not 

punish ignorant persons causing harm, why is it all right to impose financial burdens on 

them? (2010:131).   

  Caney menar att en sådan policy potentiellt förskjuter fokus bort ifrån problemet – lösa 

de höga utsläppsnivåerna och finansiera hjälp till dem som drabbas hårdast (2010:130-

131). Vidare menar Caney att det är orättvist att vissa rika länders invånare behöver betala 

för tidigare utsläpp medan andra inte gör detta, beroende på om dessa länders historiska 

utsläppsnivåer är lägre eller högre (2010:133). Caney menar att vi alla har ett ansvar för 

att hjälpa människor i nöd.  

   Däremot bör ansvaret inte bara  baseras på historiska förhållanden utan utan även på 

kapacitet och resurser. I Caneys svar blir en uppenbar brist i Shues resonnemang tydligt 
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– varför är en distinktion mellan ansvar och bestraffning relevant om konsekvensen av 

dessa är desamma?  

  För principerna II-III ser vi hur Caney håller med Shue i sak. Däremot är han mer 

specifik för hur ansvaret bör fördelas mellan grupper och hur tidsperspektivet bör 

behandlas.  

  Vidare pekar Caney på problem med kapaciteten hos de ansvariga. Ett land med 

historiskt sett höga utsläppsnivåer kan vid ett senare tillfälle i historien sakna resurser för 

att ta ekonomiskt ansvar för dessa. Man kan dessutom tänka sig länder som vägrar 

uppfylla sina förpliktelser för att man inte erkänner dessa. Det är tveksamt om England, 

ett land som har haft historiskt sett väldigt höga utsläppsnivåer, skulle ha ekonomiska 

möjligheter idag att på egen hand ta ansvar för de konsekvenser som dessa utsläpp kan 

komma att få. 

 Detta blir problematiskt om vi också betänker att man under en majoritet av den tid som 

utsläppen ägde rum varit ovetande om växthuseffekten. Att här agera utifrån enbart plikter 

tycks problematiskt då plikterna med stor sannolikhet kommer förbi ouppfyllda. (Caney 

2010:133).  

  Caney menar istället att fokus bör förskjutas från vem som stått för utsläppen historiskt, 

vilka organisationer eller individer, nationer eller grupper som är relevanta för analysen 

och istället bör vi fokusera på upprätthållandet av individuella rättigheter.     

  Klimatförändringar kommer drabba miljontals människor mycket hårt i form av 

utdragna torkor,  skador på jordbruk, stigande havsnivåer, spridning av tropiska 

sjukdomar, et cetera och människor har en fundamental rättighet att inte behöva leva 

under sådana villkor. Därför, har agenter, enligt Caney, rättigheten att inte behöva utstå 

de konsekvenser som klimatförändringar orsakar (2010:136). Med alla rättigheter finns 

också plikter, och dessa är enligt Caney:  

 

(D1) Alla har plikten att inte släppa ut mer växthusgas än sin beskärda del  

(D2) De som överskrider sin kvot för växthusgasutsläpp (och har överskridit den sedan 

1990) har en plikt att kompensera de som inte överskridit sin kvot (2010:136).  

 

Vi kan konstatera att (i) utsläpp som ägde rum innan 1990 inte omfattas av dessa båda 

plikter. (ii) Vi har också sett hur Caney pekat på att vissa  varit ovetande om de skador 

som deras handlingar orsakade samt att (iii) det finns situationer där vissa länder eller 

grupper av olika skäl inte uppfyller sin plikt. För detta tänker sig Caney följande lösning:   
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(D3) I ljuset av (i), (ii), och (iii) bör agenter reducera sina växthusgasutsläpp i proportion 

till (i), (ii), och (iii).   

(D4) I ljuset av (iii) har de mest priviligerade plikten att skapa institutioner som avstyr 

från framtida utsläpp  (2010:136).   

 

  De rika länderna skall alltså bära ansvaret för att arbeta för en lösningn av klimatfrågan 

inte enbart utifrån en historisk analys. Det blir för Caney förmåga hos dem som kan lösa 

problemet, och rättigheten hos de som kommer drabbas av klimatförändringars 

konsekvenser som är centralt för analysen. Samtidigt introduceras en ytterligare plikt D4 

som går ut på att förebygga praktiker som orsakar framtida problem – det är ju en fördel 

med Shues principer (I), (II) och (III) som avskräcker från att orsaka  framtida utsläpp då 

det finns en inneboende risk hos (D3) som är att den är svagt avskräckande i sig då det är 

förmåga främst, och inte ansvar, som bestämmer hos vem plikten att uppfylla 

korrigerande handlingar kring klimatförändringar ligger (2010:136-137).  

 Rent konkret har Caney föreslagit ett auktionsystem där rättigheter till växthusgasutsläpp 

auktioneras ut till länder och/eller företag. De vinster som auktionen gör skall användas 

för anpassning och /eller annat arbete som motverkar den globala ojämlikheten (Caney 

2011:99).  

 

Kommunitär teori  

 

  Filosofen Peter Singer koncentrerar sin analys av växthuseffektens etiska konsekvenser 

på atmosfären som en delad resurs. Denna resurs har en begränsad kapacitet. Singer 

utvecklar en metafor som något explicit gör gällande att atmosfären kan betraktas som ett 

delat avlopp (Singer 2010:188).  

Vi kan inte rättfärdiga vårt bruk av detta avlopp med att vi lämnar tillräckligt med plats 

efter oss till andra individer och kommande generationer när det gäller atmosfärens 

kapacitet att absorbera växthusgaser då denna är kraftigt begränsad efter industriländernas 

höga historiska utsläppsnivåer.  

Singer hävdar att alla människor har samma rätt till atmosfären och att människor i 

fattigare utvecklingsländer även dem har rätt att utvecklas på samma sätt som människor 

i rikare länder gjort (Singer 2010:189). 
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 Singer problematiser Henry Shues princip (I) (De som har orsakat problemet bör lösa 

det. (i fallet växthuseffekten: de rika och industrialiserade stater). Singer medger 

visserligen att det finns moralisk relevans i tanken på att den som har orsakat ett visst 

problem bör ha ansvaret för att lösa. Detta är också, enligt denna åsikt, fallet för historiska 

utsläpp av växthusgas. Enligt Singer är det ett fundamentalt problem att handlingarna i 

fråga ägde rum för så pass länge sedan att det i många fall tycks omoraliskt att hålla 

kontemporära aktörer ansvariga för så pass tidsmässigt avlägsna händelser.  

   Bördan blir dessutom orealistiskt tung för de utvecklade länderna och ansvaret bör 

enligt Singer, instämmande med Caney, begränsas till utsläpp som skett från  och med år 

1990 (Singer 2010:190).  

  Singer menar vidare att det inte finns några godtagbara etiska skäl till att vissa länder 

skulle kunna göra anspråk på en större beskärd del av atmosfärens resurser än andra. 

Därför bör en jämställd nivå av utsläpp per capita eftersträvas. Singer pekar på att detta 

får som konsekvens att vissa länder – till exempel USA – behöver minska sina utsläpp 

avsevärt och vissa andra länder, Indien bland andra – skulle kunna fortsätta öka sina 

utsläpps nivåer ett tag till (2010:191).   

   Däremot kan rikare länder, vid behov, köpa utsläpprättigheter av de fattigare länderna 

om dessa inte önskar/inte kan använda upp sin egen kvot. Detta kallar Singer emissions 

trading (2010:198).  

  Vidare pekar Singer på positiva effekter av att kontrollera befolkningen – Singer föreslår 

att man skall använda FN.s uppskattade befolkningar för länderna och tillskriva dem ett 

utsläppstak för CO2 per capita. Om en nation kontrollerar sin befolkning så att denna 

hålls under det uppskattade målet så skulle detta resultera i ”en bonus” i form av att man 

inte använder upp sin kvot (2010:191). Singer diskuterar en lösning som tycks vara 

inspirerad av John Rawls (1971)  Difference Principle, tanken på att ojämlikheter bara är 

tolererbara så länge som de även gynnar dem som har det sämst i samhället.  
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Utredning  

 

I den här delen så kommer jag närmare undersöka de tre teorier som utgör temat för denna 

filosofiska analys. Jag kommer att gå igenom för- och nackdelar med de olika teorierna 

för sig genom en komparativ analys. Analysen inleds med en övergripande del och på 

detta följer en redogörelse för specifika aspekter av de olika teorierna.  

 

Kosmopolitisk teori: diskussion  

 

Som redan nämnt så är det denna teori som jag argumentar för i den här texten. Jag vill 

nu kort redogöra för varför och diskutera eventuella invändningar mot en kosmopolitisk 

linje.  

 

Invändningar mot den kosmopolitiska teorin 

 

Ett fundamentalt problem för den typ av argumentation som Caney för är det faktum att 

vi faktiskt inte lever i ett kosmopolitiskt samhälle eller i en kosmopolitiskt kultur. Det är 

just stater som används som analysenheter i till exempel internationell lag. Det är 

individuella staters plikter och rättigheter som är i fokus för internationella 

överenskommelser.  

  Att tänka sig ett globalt kosmopolitiskt medborgarskap genom vilket individer och 

organisationer kan hävda rättigheter och skyldigheter är något som fortfarande är väldigt 

långt borta. Visserligen hindrar inte detta att en kosmopolitisk mentalitet kan låtas prägla 

förhandlingar mellan stater.  

   Men det är viktigt att poängtera att ett kosmopolitiskt internationellt system i nuläget är 

orealistiskt. Ett annat problem, kanske det viktigaste, är nationer som analysenhet. En 

kosmopolitisk modell gör ju gällande att ansvar inte förläggas på hela nationer utan måste 

anpassas till individers rättigheter och skyldigheter.      

   Däremot finns det en invädning som går ut på att det är kanske sant att mitt ansvar för 

växthuseffekten är till synes mindre jämfört med en person som bor i samma stad som 

jag som använder tre bilar, bor i en gigantisk uppvärmd villa eller har fyra fabriker. 

Samtidigt delar jag kanske ansvaret för tillhörande utsläpp indirekt då jag ”gynnas” av 

det rådande ekonomiska systemet genom att arbeta som mäklare, bilförsäljare eller 
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fabriksarbetare eller bara vara en del av det ekonomiska system som bygger på överdrivet 

bruk av fossila bränslen. 

 Tanken är att vi alla gynnas av den ekonomiska modell som är så beroende av fossila 

bränslen i de metropola delarna av världssystemet medan de perifera länderna 

systemetatiskt missgynnas. Saudiarabien, Ecuador eller Venezuela är alla exempel bland 

många andra på perifera stater som kommer drabbas av växthuseffekten.  

  Detta samtidigt som länderna i fråga är extremt beroende av exportinkomster från 

försäljning av fossila bränslen (OEC 2017). Dessa länder hör dock dessutom till den 

grupp nationer som anses komma att drabbas allra hårdast av klimatförändringarnas 

konsekvenser (Archer 2011). Bör inte dessa länder ta sitt ansvar på nationsnivå, är inte 

detta rimligt såsom det uttrycks av till exempel Shue eller Nolt för de historiska utsläpp 

som dessa länder orsakat?  

   Men om vi gör en sådan analys så undgår ett viktigt moraliskt faktum oss. I 

Saudiarabien, Ecuador och Venezuela, till exempel, är rikedom extremt skevt fördelad.   

Om dessa stater hölls som ansvariga odiskriminerat på ett nationellt plan för sina 

växthusgasutsläpp så skulle de människor som lever i fattigdom och missgynnats av den 

ekonomiska modellen i länderna ifråga drabbas extremt hårt. Däremot så kan en 

kosmopolitisk modell vara mer rättvisa då har potential att göra skillnad mellan korrupta 

statstjänstemän med konton i Panama och fattiga och utsatta människor i Caracas, 

Guayaquil eller Riyad. Dessa senare har troligtivs gynnats väldigt lite, rent av inte alls, 

av deras länders oljeexport och bör därför inte drabbas av ansvaret.  

   En sådana separation är fundamental för en rättviseteori som önskar hantera 

växthuseffektsproblemet utan att samtidigt kränka människors rättigheter. 

 

(I) Dynamism  

 

En kosmopolitisk vision av rättvisa är inte bunden till  regida enheter såsom stater, 

organisationer, religiösa grupper, genus et cetera. Detta är, såsom vi har sett, av vikt då 

det är uppenbart att olika människor i olika stater har olika ansvar och i vissa fall, i länder 

där inkomstfördelningar är skeva, kan detta få extrema konsekvenser.  

   Dessutom kan, då fokus förläggs på individer och dessas rättigheter, en fetischering av 

resurser eller enheter undvikas. Fokus bör vara faktiska förhållanden – inte de termer som 

dessa beskrivs i.  
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(II) Anpassningsförmåga  

 

Just därför man inte är låst vid regida enheter så är anpassningsförmågan stor hos en 

kosmopolitisk modell. Problemet, världen och människorna som skall hantera 

klimatproblemet kan, och kommer troligtvis att göra det, förändras över tid. Vi behöver 

då ha ett rättvisekoncept som kan anpassas till nya tider. Här tycks den kosmopolitiska 

modellen vara bra då det, oavsett vad som händer, kommer handla om relationer 

människor imellan.  

   Det är just detta som kosmopolitism handlar om. Rättigheter och skyldigheter oavsett 

geografiska, etniska, politiska eller ekonomiska förhållanden.  

 

(III) Undvik fetischering  

 

Just fokus på mellanmänskliga relationer och faktiska levnadsförhållanden gör att den 

kosmopolitiska modellen undviker att specifika resurser, enheter, stater, et cetera inte 

fetischeras. Fokus stannar, i min mening, kvar på individer, dess rättigheter och 

relationerna mellan dem.  

 

(IV) Korruption  

 

Inget system är säkert från korruption. Men det finns institutioner som är mer känsliga än 

andra. Det finns system som beklagligt nog ibland är rena incitament till korruption. Den 

kosmopolitiska modellen ställer höga krav på medborgare och gör anspråk på 

rättvisekoncept och relationer som korsar nationsgränser.  

   Däremot så kan vi konstatera att i denna globaliserade informationsålder är detta inte 

längre nödvändigtvis science-fiction. Människor kan idag via till exempel facebook 

upprätthålla relativt intima förhållanden med varandra över kontinenters- och nationers 

gränser på kartor. Ett sådant system där individer är mer involverade i sitt globala ansvar, 

i mellan-mänskliga relationer, är i min mening mindre känsligt för korruption.  

 

(V) Resurser och behov  

 

Kanske den största fördelen med en kosmopolitisk modell är att resurser kan styras från 

där de finns till där de bäst behövs. Detta kommer vara centralt när det gäller 
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klimatförändringar. Vi vet idag inte exakt vad som kommer behövas och var. Detta kan 

vi med till exempel ett globalt auktionssystem lösa genom att styra resurser till där de 

behövs.  

 

Den historiska teorin: diskussion  

 

Henry Shue har pekat på att i-länderna bör ha ett övergripande ansvar för växthuseffekten 

då problemet i stort helt orsakats av, och fortsätter att orsakas av, i-ländernas tunga 

industri. Nedan följer en redogörelse och kritik av Shues argumentation.  

 

(I) Rigid tidsanalys  

 

 Vi har i en den här texten sett hur John Nolt (2011:62) beskrivit klimatförändringar som 

ett det förflutnas tyrrani över eftervärlden. I min mening så undervärderar John Nolt den 

intergenerationella aspekten. Detta då han främst diskuterar den som ett nuets tyranni 

över kommande generationer.  

  Tolkningen att även nuet blir utsatt för en slags tyranni från tidigare generationer tas inte 

upp av Nolt i någon vidare större utsträckning. Ytterligare en svaghet hos Nolt som inte 

bör förbises – Nolt pekar på orättvisor som uppstår mellan generationer, men presenterar 

ingen egentlig teori för hur vi skall agera för att lösa detta. Lösningen tycks begränsas till 

att samtiden bör sänka sina nivåer för utsläpp av växthusgas för att inte tillskriva framtida 

generationer kostnader utan dessas medgivande. Något som tycks uppenbart. Nolt pekar 

på att vår kunskap om växthuseffektens konsekvenser avgör fallet till förmån för 

minskningar av växthusgasutsläpp i de rikare länderna.  

  Här är istället Caneys redogörelse för kapacitetens relevans mer utförlig. Det kan ju 

faktiskt vara så att ett land som orsakat problemet inte har möjlighet att agera. Om vi låter 

problemet bero tills landet i fråga kan, eller vill, agera så finns det en risk för att 

kosekvenserna blir än mer katastrofala.  

  Här vill jag återigen föra uppmärksamheten til Caneys argumentation för tydligare 

vägledning: dels förläggs ansvarsbördan, precis som i Shues fall, på de rikare länderna. 

Samtidigt blir konceptet mer dynamiskt då kapacitet att agera även analyseras. Detta kan 

lösa problemet med aktörer som inte vill/kan agera så kan det också skapa en plikt 

gentemot aktörer – länder – som inte orsakat problemet men har stor kapacitet att agera.      
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   Det kan till exempel finnas många stater som har relativt goda resurser för att agera 

samtidigt som man inte själv bidragit i någon större utsträckning till växthuseffekten – att 

dessa stater inte har någon plikt att agera tycks mindre lämpligt.  

   Däremot så skulle dessa stater behöva betala sin utsläppsrättigheter ifall de vill fortsätta 

använda sig av fossila bränslen. Dessutom tycks det inte nödvändigtvis stämma överens 

med moraliska föreställningar i största allmänhet – om någon till exempel blir påkörd av 

en bil så strömmar vi till den som drabbats undsättning oavsett om faktiskt varit vi som 

råkat köra på personen i fråga.   

  Detsamma gäller mer allmänna principer om välfärd – det faktum att vi kanske inte varit 

direkt inblandade i de händelsekedjor som lett fram till att en person hamnar i social 

utslagenhet och behöver hjälp från samhället hindrar inte de flesta av oss att betala skatt, 

och därmed indirekt finansiera de insatser som riktas mot personen.  

  Kan då istället inte de fördelar som ekonomisk utveckling i sig kompensera för 

växthuseffektens skador? Nolt pekar på att en sådan linje är orimlig då vi tvingar dessa 

konsekvenser på eftervärlden.  

   Vi kan inte utgå från att eftervärlden kommer föredra ekonomiska fördelar framför icke-

materiella sådana såsom till exempel miljön. Det tycks vara en rimligare position – inte 

helt upphöra med utsläpp samtidigt som vi anpassar nivåerna till de minimum nivåer som 

krävs för att undvika katastrofala klimatförändringar. Ett auktionssystem fokuserar på de 

handlingar som sker nu och förlägger kostnaden till de som mot förmodan fortsätter att 

orsaka problemet. 

 

(II) Otydlighet  

 

Det finns en anledning till att Peter Singer väljer att skriva av utsläpp från innan 1990. 

Detta är för att det är, trots Henry Shues svar på invändning (B) problematiskt att hålla 

människor ansvariga för handlingar som ägde rum långt, långt innan de hade fötts. Det är 

sant att ansvar och bestraffning inte är samma sak.  

   Däremot kan ansvarstagande yttra sig på olika vis. Till exempel genom att skapa en 

modell som fungerar och löser problemet – inte nödvändigtvis söker hitta ansvariga för 

all koldioxid som funnits i atmosfären sedan den industriella revolutionen.  

  Jag vill återigen mena att den historiska teorin faller kort i jämförelse med den 

kosmopolitiska teorin. Detta då främst (i) den historiska linjen är allt för otydlig och 

diffus.  
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  Det är svårt att argumentera för ett ansvar för handlingar som en agent inte har 

genomfört. (ii) Vidare så ger den historiska linjen dåligt svar på vad de aktörer som har 

resurser men saknar historiskt ansvar skall göra – skall dessa vara passiva? Skall agenter 

som saknar historiskt ansvar inte göra något proaktivt för att undvika framtida utsläpp?  

 

(III) Är rättvisa verkligen ett objektivt värde?  

 

Shue menar att rättvisa är ett universiellt objektivt värde. En sådan definition är inte helt 

oproblematisk.  

  Framförallt tycks detta göra gällande att det finns en viss form av rättvisa som står över 

alla andra. Ett sådant tolkningsföreträde skulle vara extremt etnocentriskt och 

svårgenomförligt.  

  Att vi kan känna att någonting är rättvist eller ej beror inte på att vi förhåller oss till 

någon form av absolut rättvisa utan snarare det faktum att vi har en relativ syn på rättvisa 

som hör ihop med vår kultur, sedvänjor och/eller utbildning. Därför tycks det 

problematiskt att analysera rättvisa i allmänhet, och klimatförändringar i synnerhet, efter 

en sådan premiss.  

 

Kommunitär teori: diskussion  

  

När man studerar fördelningen av växthusgasutsläpp ur ett historiskt perspektiv 

framträder en dyster verklighet. Det finns ett litet antal länder med väldigt hög 

levnadsstandard som relativt sett har bidragit allra mest till den mängd växthusgas som 

finns i atmosfären. Enligt en kommunitär syn på växthusproblemet krävs det en drastisk 

minskning från dessa länder. Samtidigt så kan utvecklingsländer fortsätta använda fossila 

bränslen ett tag till då dessa inte använt upp sin del av kvoten. 

   Regeringen i Sverige gav under 2016 i Sverige uttryck för ett steg i en sådan riktning 

då man annonserade att Sverige skulle bli världens första samhälle fritt från fossila 

bränslen (Osborne 2016).  

  Peter Singer (2010:188-192) hade nog varit positiv till båda intiativen: å ena sidan att 

utvecklingsländer som till exempel Indien, som ett led i sina utvecklingsbehov, använder 

sina kvot för fossila bränslen efter behov.  

  Å andra sidan skulle Singer säkert vara positiv till att rikare länder, precis som Sverige, 

rör sig mot ett total stopp för fossila bränslen. Denna position tycks ursprunglingvis 
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rimlig. Till detta kan tilläggas att om nu, låt säga, Indien inte använder upp sin kvot för 

växthusgasutsläpp så kan rika länder få köpa rätten till denna. På detta vis, är tanken, 

gynnas samtliga parter. Men Singers modell har enligt mig vissa brister som kan bli 

uppenbara vid en närmare granskning.  

 

Invändningar mot den kommunitära teorin 

 

Vissa menar att höga växthusgasutsläpp är nödvändiga i rikare länder för att detta även 

gynnar fattigare länder. Singer bemöter detta genom att peka på att detta inte tycks 

stämma i verkligheten. I själva verket konsumeras en majoritet av det som produceras i 

rika länder i just rika länder (2010:196) och mycket av den rikedom som produceras där 

gynnar främst de rikare länderna. Ytterligare ett problem enligt Singer är att man kan 

hävda att det är en orättvist hård börda att tillskriva de rika länderna en nivå för per capita 

utsläpp som är mycket lägre än vad de har nu (2010:197).  

  Singer diskuterar två problem med så kallad emissions trading – (i) å ena sidan finns det 

svårigheter att tekniskt mäta utsläppsnivåer. Detta menar Singer helt enkelt inte är ett 

olösligt tekniskt problem och borde inte varit något framtida hinder. (ii) Det andra 

problemet består i att vissa utvecklingsländer har stora problem med korruption, något 

som skulle kunna utgöra ett hinder för rättvisa.  

  Singer menar att de rika länderna bör undvika affärer med de länder som är korrupta 

eller odemokratiska. Simon Caney (2011:86,87) är kritisk till att tillskriva stater rätten att 

distribuera medborgares per-capita rätt till atmosfären. Svaret på problemet med 

korruption är inte att inte göra affärer med dessa stater.  

  Det skulle istället kunna vara rimligare att överge modellen med stater och fokusera på 

individens rätt till atmosfären. Caney pekar på två möjliga vägar: (i) individer kan tilldelas 

ett växthusgaskonto där utsläppsnivåer som individen i fråga orsakat genom livsstil hålls 

under kontroll. (ii) eller så kan ett system tänkas där företag som är etablerade, eller 

önskar etablera sig, inom tjänster som påverkar miljön genom växthusgasutsläpp, tvingas 

köpa dessa rättigheter genom ett fördelningssystem. 

  Men kanske är den kritik som Caney riktar mot kommunitärt ägande mer 

underminerande för Singer. Caney undrar varför måste just utsläpp av växthusgaser 

oundvikligen vara det mätinstrument som vi behöver för jämlikhet? (Caney 2011:93-94). 

Nedan sammanfattar huvuddragen i Peter Singers teori och söka peka på styrkor och 

brister. 
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(I) Fetischering   

 

 Caney har pekat på att en fetischering av rättigheter till utsläpp av växthusgaser inte 

nödvändigtvis betyder förbättringar av människors livskvalitet. Med fetischering menas 

att man inte nödvändigtvis uppnår något genom att utsläpp av växthusgaser per capita 

ökar i en viss grupp eller ett visst samhälle – det är vad som uppnås med de energiresurser 

som finns bakom utsläppen som egentligen är av vikt för människors möjligheter att 

uppnå grundläggande sociala- och ekonomiska behov.  

  Modellen är också relativt okänslig för de avsevärda skillnader i energibehov mellan 

olika länder och regioner, och människor. En person som behöver ha avancerad sjukvård 

skulle mycket möjligt kunna överskrida sin kvot i form av den teknik, kostnad och annat 

som den dyrbara sjukvården för med sig.  

  Är det i ett sådant fall rimligt att hävda att denna person bör minska ned sin konsumtion 

av andra produkter i förhållande till andra i ljuset av den mängd energi som 

behandlingarna konsumerar? Det är inte helt klart varför det är absolut nödvändigt att 

människor i utvecklingsländers levnadsstandard kommer att höjas genom att dessa 

grupper uppnår samma nivå av utsläpp per-capita som till exempel USA.  

  Det är inte hur mycket fossilt bränsle vi använder hur vi använder det som är av vikt för 

vår liv. Denna invändning är fundamental och viktig för att fullt ut analysera den 

kommunitära linjen. Det finns en stel aspekt av utsläppshandel då den på sätt och vis 

brister i incitament för att minska nivåerna bortom de mål som sätts upp. En sådan 

konformism kan vara ett hinder för att proaktivt skydda atmosfären mot framtida utsläpp. 

På sätt och vis utesluter detta skeva fokus på växthusgaser bruket av andra energikällor 

samt förskjuts prioriteten – utveckling eller öka växthusgasutsläpp?  

  En fetischering av en resurs skapar också ett sorts filosofiskt tunnelseende som ibland 

rent av förskjuter fokus från riktiga, pragmatiska lösningar på problemen utan låser in sig 

i cirkulära resonnemang om hur siffermässiga variationer skall ha avsevärt betydelse för 

verkligheten utan att nödvändigtvis studera hur saker och ting faktiskt blir.   

  Argumentet, enligt Caney, pekar felaktigt ut en specifik resurs som den enda nyckeln 

för jämlikhet och miljöproblem. Caney menar att det krävs mer än fördelning av 

utsläppsrättigheter för att förbättra människors liv, det är missledande att koncentrera sig 

allt för mycket på fördelning av specifika resurser.  
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  Det som är av vikt, menar Caney, är det som aktörer kan eller inte kan göra. Därför kan 

den kommunitära linjen sägas fetischera utsläppsnivåer per invånare.   

 

(II) Behovsskillnader 

 

Ett ytterligare problem med en kommunitär modell, som igen Caney lyfter fram, är tanken 

på att olika människor har olika behov i förhållande till atmosfären. Caney pekar på att 

en person som lever i ett kallt klimat, har andra energibehov än någon som lever i ett 

varmare klimat.  

  Tillgång till förnyelsebar energi varierar mellan regioner. En lika-per-capita syn på 

atmosfären förskjuter fokuset till utsläpp och utveckling och mänskliga rättigheter 

kommer i skuggan (Caney 2011:94-96).  

  Tag till exempel möjligheter att producera livsmedel och energi. Länder som Costa Rica  

har relativt sett större möjligheter att producera både livsmedel och förnyelsebar energi 

jämfört med till exempel Ryssland och därmed minska sina utsläpp utan att påverka 

levnadsstandard.  

 

(III)  Spridning av resurser  

 

En annan uppenbar brist med en kommunitär syn på utsläppsrättigheter är att den inte 

hanterar det kanske mest akuta problemet med klimatförändringar – situationer såsom 

översvämningar, torkor, förändringar av regnmönster, värmeböljor et cetera. Det är en 

klen tröst för de som fått sina hem och arbetsplatser totalförstörda av torkor, 

översvämmningar eller andra naturkatastrofer att deras regeringar kan sälja 

utsläppsrättigheter på en internationell marknad.  

  Singers system hanterar detta delvis genom att erkänna utsläpp från och med 1990 och 

framåt, men tillskriver allt för stor tro i att stater som inte använt sina kvoter kommer att 

drabbas av problem. Detta finns det inga garaniter för.  

  Vissa länder, till exempel som Peru, skulle gynnas ekonomiskt av ett ansvarstagande för 

utsläpp samt utsläppshandel då Peru är ett land med extremt låga nivåer av Co2-utsläpp 

per capita.   

   Däremot om en naturkatastrof som orsakats av global uppvärmning drabbade Indien – 

ett land med miljontals fattiga människor som är i en utsatt position samtidigt som man 

har relativt höga utsläppsnivåer av Co2.  
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  Men i en situation där Peru och andra lågutsläppsländer inte drabbas medan Indien gör 

det så skulle resurser hamna i Peru och inte i Indien. Detta skulle då vara till liten hjälp 

för att lösa klimatproblemen och dess konsekvenser.  

  Detta senare visar på hur kontraktualistiska lösningar inte nödvändigt fördelar resurser 

där de gör störst nytta. Indien skulle inte ha något annat incitament än att fortsätta längs 

den upptrampade stigen – öka produktionen i den befintliga ekonomiska modellen med 

större växthusgasutsläpp som följd då utsläppshandeln inte skulle vara något realistiskt 

alternativ. Det är alltså inte nödvändigtvis där utsläppshandelns överskott hamnar som 

problemen som kräver resurser kommer att finnas.  

  Caney föreslår istället ett auktionsystem där rättigheter till växthusgasutsläpp 

auktioneras ut till länder och/eller företag.  

  De vinster som auktionen skapar skall användas för anpassning och /eller annat arbete 

som motverkar den globala ojämlikheten (Caney 2011:99). Caney medger visserligen att 

det stämmer att ett auktionssystem skulle missgynna världens fattiga till en början.  

  Dessa skulle ha begränsade resurser för att kunna köpa utsläppsrättigheter. Men då 

intäkterna från auktionerna används för att gynna de allra fattigaste, och finansierar de 

projekt som behövs för att minska klimatförändringars effekter skulle systemet trots allt 

på lång sikt gynna de mest utsatta.  

  Enligt Caney kommer denna orättvisa med tiden att minska för att till sist minska så pass 

mycket att världen skulle närma sig något som liknar rättvisa.  

 

(IV) Nationer 

 

Analys på nationsnivå är även det problematiskt. På samma sätt som höga per capita 

nivåer av inkomst inte nödvändigvis betyder minskad fattigdom. Mexiko  har till exempel 

en av Latinamerikas högsta BNP per capita trots att 50% av befolkningen lever under 

fattigdomslinjen (World Bank 2017).  

  Kommer en ökning av utsläpp per capita ta dessa människor ur fattigdom eller kommer 

den bara fortsätta gynna de mest priveligerade grupperna i Mexiko? Ett annat exempel är 

USA som också har väldigt stora spridningar i inkomstfördelningen i den egna 

befolkningen.  

  Att ställa samma krav på den amerikanska över- och medelklassen som på den 

arbetarklass som ha relativt svårt tycks vara problematiskt ur ett rättviseperspektiv.  
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  Trots att Mexiko har miljontals fattiga så är vissa Mexikaner väldigt förmögna, bland 

annat Carlos Slim som varit med på Forbes lista över världens rikaste män (Forbes 2017).  

Dessutom finns det ett problem i att koncentrera sig enbart på ekonomisk kompensation 

som sådan: skador som klimatförändringar orsakar kommer inte nödvändigtvis drabba de 

nationer som bidragit minst till klimatförändringar som problem.   

  Dessutom är en viktig poäng att undersöka de varierande möjligheterna för att skapa 

förnyelsebar energi för olika samhällen.  

  Singers emissions trading kommer inte nödvändigtvis föra en lösning på 

klimatproblemet närmare då det inte ställer några krav på hur resurserna skall användas.  

Jag vill  med ovan hävda att den kommunitära modellen visserligen är et steg i rätt 

riktning då ett system – emissions trading – introduceras och att detta system i vissa fall 

skulle kunna ha relativ framgång. Däremot tycker jag mig ha visat på att ett sådant system 

är relativt trubbigt och kan vara för brett. Dessutom finns situationer – fetischering av 

resurser, korruption – där systemet kanske rent av motverkar syftet.   

  Caneys auktionssystem tycks i min mening istället rimligare. Där kan ju, då beloppen 

som de rikare länderna betalar för rättigheterna till växthusgasutsläpp, öronmärkas till 

projekt som dels (i) skapar möjligheter att höja människor i u-länders levnadsstandard 

och (ii) dessutom skapas möjligheter för att minska dessas potentiala framtida beroende 

av fossila bränslen genom att investera i förnyelsebar energi.  

  Det finns många länder där korruption är ett stort samhällsproblem, och där resurser 

skulle kunna öronmärkas via till exempel FN för konstruktion av dammar, kanaler och 

andra tekniska lösningar som kan hjälpa att lindra effekterna av växthuseffekten. Om 

dessa länder säljer sina utsläppsrättigheter så medför inte detta automatiskt någon garanti 

för att resurserna används för att lindra effekterna och/eller motverka växthuseffektens 

konsekvenser.  

  Visserligen är inte heller FN eller andra internationella instanser säkra för korruption. 

Men just det faktum att det dessa organisationer upprätthålls av flera nationers 

sammarbete ökar chanserna för en bättre kontroll.  

  Styrkan med den modellen är att resurser inte bara fördelas genom ett redan till sin natur 

snedfördelande system såsom den nuvarande ekonomiska modellen utan istället kan 

öronmärkas för specifika projekt.  

  Detta är kanske också möjligt med emissions trading men det är svårt att se hur detta 

skulle kunna ske utan att suveränitet kränks. Stater kan också själva välja om de önskar 

använda resurser för att lösa klimatrelaterade problem.  
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  Dessutom är det inte omöjligt att resurserna, såsom ofta är fallet i den moderna 

ekonomin, faktiska lämnar landet i fråga och investeras i någonting helt annat. I ett 

tragiskt fall så skulle ekonomiska resurser i form av kapital kunna användas av en 

regering som mottagit kompensation till att investera i fossila bränslen.  

 

Slutsats  

 

De tre teorier som diskuterats i den här texten ger alla tre till viss del värdefulla svar på 

frågan hur vi bör agera i fallet klimatförändringar. Vi har däremot kunnat konstatera att 

det finns vissa problem med den historiska teorin – allt för rigid analys för analysenheter 

(nationer) och tidsaspekten (ansvarsutkrävande för handlingar som ej begåtts). Samtidigt 

har den kommunitära teorin brist främst återfunnits i en fetischering av utsläpp per 

invånare, en klar brist som gör denna linje kontraproduktiv i vissa hypotetiska fall. Den 

kosmopolitiska teorin – på grund av dess pragmatiska aspekter– tycks däremot kunna ge 

många bra svar i klimatfrågan.  

  Utsläppsnivåer bör förstås i förhållande till den nytta som de skapar för människor – inte 

ur ett snävt rättviseperspektiv. Trots allt skulle de flesta inte skriva under på ett samhälle 

där, låt säga, en hjärnkirurg som spenderat en stor del av sin ungdom med avancerande 

och personligt och psykologiskt krävande studier har samma lön som en person som 

spenderade samma ungdomsår med rena nöjesaktiviteter.  

  Varför skulle samma sak vara sann för rättigheter till atmosfären? Varför skall den som 

genom sitt arbete och sin produktion -  låt säga någon som den indiske miljonären Yusuf 

Hameid som producerade lågkostnadsbromsmediciner mot HIV i Indien (Panchal 2016) 

som räddat livet på miljontals människor i Afrika begränsas av att kvoten av atmosfären 

använts upp skulle ha använts upp. Det blir uppenbart att det är kvalitet, nytta och glädje 

som är det som bör mätas – inte hur mycket av atmosfären som använts.  

  Detta sagt så är det självklart att vi måste beskydda och ta hand om vår atmosfär 

tillsammans. Detta kan vi bäst göra genom dynamiska lösningar som auktionssystem med 

utsläppsrättigheter där resurser styrs till där de behövs samtidigt som atmosfären 

beskyddas genom begräsningar. Båda dessa handlingar har gemensamt att fokus förläggs 

till det specifika problemet och hur detta bäst kan lösas. 
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