
The Writing’s on the Wall  

 

 

Vetenskapen är tydlig. 

 

Vi har gått in i ett minfält som hotar hela vårt samhälle och vår livsstil. Trots årtionden av 

vetenskaplig fakta, trots att naturen har gett flera tydliga signaler och avfyrat 

varningsskott över de ofattbara katastroferna som hotar oss. Dock så agerar vi fortfarande inte 

som 

om detta är en högt prioriterad kris. "The Writing's on the wall" (väggmålningen)  

visar att utsläppen ’kommer att leda till katastrofala kollapser av ett flertal olika system, 

samhällen och länder som drabbar mänskligheten. 

 

Förlamande språk? För mycket verklighet? Lägg märke till hur omfattningen av 

klimatkrisen kan orsaka ett ”Locked-in syndrom” som begränsar våran kreativitet och 

förlamar våra instinkter. Eller, troligare, att vi vänder ryggen mot krisen. Klimatkrisen kräver att 

vi ska låta vår fantasi få fritt utlopp och tänja den till  dess konceptuella och känslomässiga 

gränser. Människor har övervunnit monumentala och historiska hot i det förflutna, så det finns 

ingen anledning att låta pessimism, förnekelse eller blyghet ta över. 

 

Faktum är att det finns en sätt att ta sig ut ur krisen. Så hur kan vi använda våra konstnärliga 

förmågor medan vi behåller ett stenhårt sikte på vetenskapen ? Hur kan vi behålla ett tydligt fokus 

på verkligheten som en grund till vår kreativitet? Detta kan vi göra genom projektet ” The Writing’s 

on the Wall” (väggmålningen). 

 

Väggmålningen representerar verkligheten. Inte bara 

de stenhårda lagarna inom fysiken och kemin, men 

också verkligheten och framtiden för alla människor 

vars rättigheter och ambitioner står på spel. 

Ansiktena på väggen är baserade på en målning av Norman Rockwell "The Right to Know" (1968). 

Budskapet i hans kraftfulla bild, som målades inom ramen för medborgerliga rättigheter och 

Vietnamkriget, var att makthavarna ska vara rättvisa och transparanta för alla.  

 



Även om vi har en mycket tydlig förståelse av hur stora 

koldioxidutsläpp som vi kan ha, så har vi bara fått en massa tomma 

ord och obegripliga åtgärder från världsledare. Hur kommer det sig att 

vi lyckades skapa komplicerade plattformar och översikter för COVID 

19-viruset i veckor, men vi har inte kunnat producera ett index för en koldioxidbudget på flera 

årtionden? 

Väggmålningen visar de otvetydiga slutsatserna om vad varje land måste göra för att ligga under 

cirka 1,5 ° C - 2 ° C uppvärmning. Ta därför ett foto (med din mobil) och håll upp ett papper med ditt 

lands siffror. Till exempel ”Sverige måste minska utsläppen med 6,3%”. (Uppgifterna för varje land i 

världen och den vetenskapliga bakgrundsanalysen finns på www.cut11percent.org.) 

 

Varje nummer för varje nation har beräknats utifrån kända ”koldioxidbudgetar” för 1,5 ° C och 2 ° C 

med den senaste tillgängliga data. Siffrorna uppdateras varje år. Till exempel budgeten / indexet är 

uppdelad per capita, vart minskningarna börjar idag och de inkluderar inte obefintlig teknik för 

koldioxidavskiljning. Beräkningarna har varit faktakontrollerade av världens ledande myndighet för 

koldioxidbudgeten, professor Kevin Anderson; och av mina många andra framstående forskare från 

ledande institutioner. 

 

Och det här är bara en början. Väggmålningen kan användas som en bakgrund för alla typer av 

mediaproduktioner, för sociala medier eller andra konstnärliga initiativ. Eleverna kan använda 

väggmålningen för att intervjua politiker eller affärsledare, deras vänner eller någon besökare på 

skolan. Ni kan stå framför väggen för att förklara de systematiska farorna och utmaningarna som vi 

står inför med klimatuppvärmningen. Gör era röster hörda och berätta om era förhoppningar eller 

oro. 

 

Skolor, företag, institutioner ... har alla väggar. Hitta en vägg. Måla din väggmålning i stil med 

Norman Rockwells "Right to Know". Skriv orden, ”Rädda vår framtid - Minska 11% nu”. Och låt 

fantasin flöda. 

 

trans. Raivo Kleijsen-Laas (s5swa) 
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