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En av Norges store historikere, 
Halvdan Koht, skrev tidlig på 
1950-tallet «Verdshistoria slik ho 
kan bli skriven om halvhundre år», 
først utgitt etter hans død. Han 
utga seg for å være en kinesisk 
historiker som oppsummerte 
verdenshistorien fram til år 2000. 
Han impliserte at Kina da igjen sto 
som verdens ledende makt. 

Vi skriver i dag 2015. Kina er 
ikke verdensledende. Men kan 
det bli tilfelle? Det vil i så fall skje 
gjennom prosesser Koht ikke 
kunne forestille seg da han 
spekulerte om framtiden under 
Koreakrigen tidlig på 1950-tallet. 
Spørsmålet er nå hvorvidt et 
kapitalistisk Kina kan takle sine 
miljøproblemer og om dette vil 
ha noen konsekvenser for den 
globale oppvarmingen.

Bevisstheten om et alvorlig 
klimaproblem bredte seg på 
1980-tallet. Samtidig brøt nylibe-
ralismen igjennom. Som politisk 
filosofi hadde den kontinentaleu-
ropeiske røtter, men den ble båret 
fram av den angloamerikanske 
offensiven for avregulering av 
finanssystemet med frie kortsik-
tige kapitalbevegelser fra midten 
av 1980-tallet. Resultatet var 
økende global systemrisiko i 

finanssystemet, utløst i dot-com-
krisen i 2001 og i den store finans-
krisen i 2008. 
 Global oppvarming er en annen 
og mer alvorlig systemrisiko. 
Finanskriser tvinger fram 
regulering etter at krisen har 
funnet sted. På klimaområdet må 
det reguleres før klimasystemet 
løper løpsk. En finanskrise 
rammer ikke alle aktiva. Men om 
klimasystemet kommer ut over 
visse vippepunkter, forsterkes 
prosesser som smelting av 
arktiske ismasser, tundra og 
isbreer, økende havnivå, ørken-
dannelse og ekstremvær. En 

klimakatastrofe kan ramme hele 
menneskehetens realrikdom. 

Ifølge FNs klimapanel IPCC øker 
sannsynligheten for slike 
klimaendringer hvis verdens 
stater ikke innen 2050 lykkes i  
å legge om til en bærekraftig 
økonomisk utvikling som 
begrenser gjennomsnittlig 
temperaturøkning til mindre enn 
to grader i forhold til før-
industriell tid.

Klimaproblemet må forstås ut 
fra energisystemenes historiske 

utvikling. Den tyske miljøhistori-
keren Rolf Peter Sieferle sam-
menliknet i 1990 tre energiregi-
mer i menneskehetens historie. 
De to første var basert på sol-
energi. I jeger/sankersamfunnets 
ukontrollerte solenergiregime 
levde menneskene av hva de 
kunne høste inn fra naturen uten 
å modifisere den. Jordbruks-
samfunnets solenergiregime var 
derimot kontrollert: menneskene 
ga nytteplanter privilegert 
tilgang på solenergi, de modifi-
serte sine naturlige omgivelser til 
gressmarker og åkerbruk, holdt 
husdyr og produserte overskudd 

som la grunnlaget for byer 
befolket av arbeidsfrie klasser. 

Kina ble verdenshistoriens 
mest rendyrkede jordbruks-
samfunn. Klodens eldste stats-
dannelse går 4000 år tilbake i 
tiden. Under skiftende kinesiske 
dynastier ble naturen modifisert 
og ensrettet for å holde liv i en 
økende befolkningsmengde. 
Dermed fikk landet også – på 
tross av sine avanserte vannings-
systemer, diker og kanaler – føle 

alle jordbrukssamfunnets 
miljøproblemer: tørke, ørken-
dannelse, oversvømmelse, 
vasstrukken, forsuret jord og 
svekket artsmangfold. 

I forbindelse med den industri-
elle revolusjon i England på 
1700-tallet oppsto det fossile 
energiregimet. Europa hadde fra 
1500-tallet erstattet Kina som 
sentrum for økonomisk og 
kulturell utvikling. Men først da 
britene kunne fri seg fra jord-
brukssamfunnets avhengighet 
av lagret solenergi (skog og 
trekull), oppsto en kapitalisme 
som på to hundre år erobret 
verden. Nøkkelen var økende 
bruk av steinkull som energi-
kilde. Denne ikke-fornybare, 
fossile ressursen var ekstremt 
kompakt energi oppmagasinert 
fra førhistoriske fossile dyre- og 
planterester tilbake i førhistorisk 
tid. Skulle tilsvarende energi-
mengder vært produsert av 
trekull og ved, ville det ha krevd 
skogsområder med areal lik det 
dobbelte av hva man hadde på De 
britiske øyer: «Det var som om 
England hadde vunnet et nytt 
sett med britiske øyer», skriver 
Sieferle.

Den fossile kapitalismen 
skapte den moderne verdens-
økonomien, som kan periodise-
res etter hvilken stormakt som 
dominerte realøkonomisk, 
militært og finansielt: England 
midt på 1800-tallet og USA fra 
1945. Basis var kull for Englands 
vedkommende, kull og olje i 
USA. Men noen perioder (som 
mellomkrigstiden) var dominert 
av spenninger mellom flere 
stormakter. Den gamle domine-
rende stormakten (England) 
fastholdt sin militære og finansi-
elle dominans, men den real-
økonomiske dominansen hadde 
skiftet (til USA og Tyskland). Slik 
er også dagens situasjon: USA 
dominerer finansielt og militært, 
men Kina realøkonomisk. Kan 
Kina fortsette å være avhengig av 
fossile energikilder?

Nylig reviderte Sieferle (i Vardø-
ger nr 35, 2015) sin periodisering 
ved å påpeke at den fossile 
perioden er for kort til å regnes 
som et regime. I menneskehe-
tens historie varte jeger-/sanker-
samfunnet i en million år, og 

Vi må innse at det er stormakter med ulik form for kapitalisme som vil forhandle fram løsningene, skriver Lars Mjøset. 

Kan Kina løse klimakrisen?

jordbrukssamfunnet i om lag 
100.000 år. Det fossile industri-
samfunnet har så langt vart i noe 
mer enn 200 år, og forskningen 
rundt klima problemene viser at 
det ikke kan vare i 100 år til. 
Hovedproblemet er avfall. 
Industri samfunnet bryter ikke 
ned materialkjedene raskt nok, 
avfall resirkuleres ikke fullsten-
dig av økosystemene. 

Dette var fra gammelt av 
byenes evige problem, med 
luft- og vannforurensning. Først 
da tidsseriene med målinger av 
partikkel konsentrasjoner i 
atmosfæren avslørte drivhus-
effekten på 1980-tallet, ble det 

1-2-3- PUST! Kan kinas reguleringstradisjoner være med på å presse fram klimaløsninger, spør Lars Mjøset. Her puster urbane kinesere inn fjelluft i et reklamestunt for et reisebyrå.      FOTO: CHINA OUT AFP/NTB SCANPIX

«Den nyliberale formen for 
statsintervensjonisme under-
graver langsiktige tiltak»
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Stormaktene og klimaet:
n Kina har siden 1990 hatt en årlig 
vekst på nesten ti prosent. Denne 
veksten har vært tuftet på en 
kullbasert kapitalisme. 
n Nå opplever landet den fossile 
kapitalismens verste forurensnings-
problemer, både de lokale og de 
globale.
n I denne artikkelen spør Lars 
Mjøset om 
dette kan føre 
til at landets 
interne 
miljøpolitikk 
også vil bidra 
til verdens 
klimapolitikk.
n Artikkelen 
er basert på 
forordet til 
Vardøger nr. 
35, 2015, 
som kommer 
ut i disse dager. 

Om forfatteren:
n Lars Mjøset er professor i 
sosiologi ved Institutt for sosiologi 
og samfunnsgeografi, UiO. Han er 
redaksjonsmedlem i Vardøger.
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Vi må innse at det er stormakter med ulik form for kapitalisme som vil forhandle fram løsningene, skriver Lars Mjøset. 

Kan Kina løse klimakrisen?

klart at avfallsproblemet rammet 
selve den atmosfæren som er en 
betingelse for liv på jorda. 
Jordskorpen inneholder om lag 
femten ganger så mye karbon 
som menneskene kan brenne 
uten at klimaet påvirkes. CO2-
utslippene må avsluttes lenge før 
menneskene har brukt opp sine 
lagre av olje, kull og naturgass. 

Den fossilt baserte industrielle 
perioden er historisk sett altså 
bare en bekymringsløs over-
gangsfase da man kunne se helt 
bort fra utfordringene med  
å fange solenergi. Klimaproble-
met tvinger dagens industrisam-
funn tilbake til det problemet 
steinkullet løste under Englands 
industrielle revolusjon. Produk-

sjon av fornybar energi vil legge 
beslag på store flater. Dette 
problemet kan vi nå tilnærme oss 
på basis av den enorme kunn-
skap og produktivkraftutvikling 
den fossile overgangsfasen har 
frambrakt. 

Men en bærekraftig kapita-
lisme må stri med problemet om 
hvordan det begrensede jords-
monnet skal fordeles på produk-
sjon av matvarer og energiplan-
ter, og om hvordan øvrige 
begrensede arealer skal gi plass 
til nok vindmøller, solcelleparker 
og bymiljøer.

De tekniske forutsetningene er 
der. Men de varianter av kapita-
lisme vi har i dagens verden er 
fortsatt knyttet til det rådende 
fossile energisystemet. Den 

engelske og den amerikanske 
fossile kapitalismen hadde i stor 
grad løst sine lokale forurens-
ningsproblemer før klimaproble-
met ble synliggjort. Kinas 
verdensrekord på nesten ti 
prosent årlig økonomisk vekst 
fra 1990 har bygget på fossil 
energi. Men i Kina overlapper de 
lokale og globale problemene. 
Kina har fra før av opplevd 
jordbrukssamfunnets verste 
miljøproblemer, nå opplever de 
den fossile kapitalismens verste 
forurensningsproblemer.

Det kinesiske kommunist partiet 
føyer seg inn i tradisjonen fra 
keisertiden – man vil at Kina skal 
vinne tilbake den posisjonen 
landet hadde i verden fram til 

1500-tallet. Koht lekte med 
tanken om at mao tidens Kina 
kunne ha oppnådd dette i år 2000. 
Slik ble det ikke: Kina har så 
langt utviklet en unik og også 
skremmende kobling av en 
autoritær, men legitimitets-
søkende stat og en stort sett 
uregulert markedskapitalisme. 

Men vil den tyngre byrden av 
miljøproblemer, i samspill med 
realøkonomisk lederskap, føre til 
at landets interne miljøpolitikk 
også gir et bidrag til verdens 
klimapolitikk? Det kommende 
Paris-toppmøtet vil gi et hint om 
det. Forholdet mellom USA og 
Kina vil stå sentralt. Utfordrin-
gene er store og hindringene er 
mange, men kanskje vil miljøpo-
litiske gjennombrudd for framti-
den spille en større rolle enn 
militært og finansielt lederskap?

De liberalt orienterte stormak-
tene England og USA har hittil 
hatt ledelsen i verdensøkono-
mien. Nå er USA realøkonomisk 
utfordret av et land med sterkere 
tradisjon for reguleringer. 
Nyliberale tenketanker og 
ideologer forholder seg likt til 
finanskrisen og klimaprobleme-
ne. På kort sikt skaper de uviss-
het med sensasjonsmakeriet om 
«Climategate» og påstander om 
at nyliberalt inspirert økonomisk 
teori var uten ansvar for finans-
krisen. På mellomlang sikt 
foreslår de at staten skal gripe 
inn for å skape bedre markeder: 
for utslippskvoter og for råtten 
gjeld. Slike forslag tar mye 
oppmerksomhet, stimulerer den 
allerede oppblåste finanssekto-
ren og fører ikke til reelle forbe-
dringer. På lang sikt foreslår de 
science fiction-løsninger som 
geoengineering og flere finansi-
elle innovasjoner.

Denne nyliberale formen for 
statsintervensjonisme undergra-
ver langsiktige føre var-tiltak mot 
klimakrisen. Alternativet er den 
form for statsintervensjonisme 
som preget den tidlige etterkrigs-
tiden i Vesten under amerikansk 
dominans. Staten danner institu-
sjoner som organiserer markeder 
og sikrer samspillet mellom 
arbeidsmarkeder, finansmarke-
der og forvaltning av naturres-
surser. Klimakrisen krever at 
stormaktene styrker FN-syste-
met som en «verdensstat». 

Den store diskusjonen i dag 
handler ikke om kapitalisme kon-
tra sosialisme, men om at klima-
problemet vil tvinge fram 
overenskomster mellom stor-
makter som står for forskjellige 
varianter av kapitalisme. De 
nordiske modellene skiller seg 
fra Kina siden de er demokratier, 
men de har fellestrekk med Kina 
ved at de representerer regule-
ringstradisjoner som bryter med 
den nyliberale strømningen.

Lars Mjøset
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