
The Writing’s on the Wall  

 

 

 

Zinātnieki ir vienisprātis.  

Mēs atrodamies bīstami tuvu notikumiem, kuri ir spējīgi apdraudēt mūsdienu civilizāciju. 

Mēs ignorējam neskaitāmus pētījumus un dabas parādības, kuras mūs brīdina par 

katastrofu, kas tuvojas. “Writing’s on the Wall”, bet vēl joprojām cilvēce paliek iesprūdusi 

emisiju tunelī, kurš mūs stumj tuvāk un tuvāk vairāku sistēmu sabrukumam.  

Paralizējoša valoda? Pārāk daudz realitātes? Redzot, cik liela un apjomīga ir krīze, var rasties 

bezpalīdzības sajūta, bloķējot mūsu radošos un konstruktīvos instinktus. Vai arī, drīzāk, mēs 

vienkārši tam nepievēršam uzmanību. Taisnība – lai patiešām saprastu klimata krīzi, mums 

jādomā ārpus ierastajām robežām. Bet cilvēki ir spējīgi tuvojošos draudus pārvarēt, tādēļ 

mums nav iemesla tagad ļauties pesimismam.  

Izeja no krīzes kļūst šaurāka. Kā mēs varam mobilizēt mūsu mākslinieciskos instinktus, 

paturot zinātni tuvplānā? Kā mēs varam savīt kopā radošo un zinātnisko? Mēs to “rakstīsim 

uz sienas”.  

Siena simbolizē situācijas realitāti. Ne tikai 

neapspriežamās fizikas un ķīmijas robežas, bet 

arī nākotnes realitāti visiem, kuru tiesības un 

ambīcijas ir apdraudētas. Sejas, kuras būs 

redzamas uz sienas, ir tapušas, iedvesmojoties 

no Normana Rokvela gleznas “The Right to 

Know” (1968). Rokvela spēcīgā aina, veidota Pilsoniskās Tiesības kustību un Vjetnamas Kara 

laikā, parāda pie varas esošo atbildību – būt pret visiem atklātiem un godīgiem.   

Mums ir skaidra sapratne par atlikušo oglekļa budžetu, taču mūsu 

apņemšanās paliek neskaidras un nesakrīt ar zinātni. Kāpēc mēs 

nedēļā esam spējīgi veidot mērinstrumentu paneli COVID vīrusam, bet 

desmitgadēs neesam veidojuši indeksu oglekļa budžetam?  

Mūsu siena aicinās cilvēkus stāvēt tās priekšā ar skaidriem un nepārprotamiem zinātniskiem 

secinājumiem par katras nācijas pienākumu – turēties zem 1.5°C un 2°C vidējiem temperatūras 

sliekšņiem. Viss, ko mēs lūdzam, ir mobilā telefona foto ar skaitli, piemēram, “Zviedrija samazini 

6.3% - tagad” (katras valsts dati un to pamatojumi atrodas www.cut11percent.org)  

Katrs skaitlis ir aprēķināts no oglekļa budžetiem priekš 1.5°C un 2°C, lietojot jaunākos pieejamos 

datus. Skaitļi katru gadu tiek atjaunināti. Katrs skaitlis ir rezultāts, kad saliek kopā veselo saprātu 

ar oglekļa budžetu. Piemēram, budžets ir dalīts per capita, samazinājumi sākas šodien, un tie 

neiekļauj neuzticamas tehnoloģijas oglekļa piesaistīšanai. Aprēķinus ir pārbaudījis pasaules 

http://www.cut11percent.org/


vadošais oglekļa budžeta pētnieks, profesors Kevins Andersons, un vairāki citi zinātnieki no 

vadošām institūcijām.  

Attēli ar skaitļiem ir tikai sākums. Siena veidos fonu vairākiem medijiem, sociālajiem tīkliem un 

mākslinieciskajām iniciatīvām. Skolnieki var lietot sienu intervijās ar politikas vai biznesa 

līderiem, draugiem vai jebkādiem skolas viesiem. Viņi tai var stāvēt priekšā un skaidrot 

neatgriezeniskā punkta sekas vai bīstamo vidi, kuru radīs okeāna sasilšana un līmeņa celšanās. 

Ar zinātni un mākslu fonā visas bērnu balsis tiks uzklausītas - gan cerības, gan bažas.  

Skolām, biznesiem, institūcijām visām ir vieta, ko apgleznot – siena, mūris utt. 

 Atrodi sienu! Radi savu sienu Normana Rokvela “Right to Know” stilā! Uzraksti vārdus “Izglābiet 

mūsu nākotni – samaziniet par 11% tagad!” (“Save our future – Cut 11% Now”) un ļauj vaļu 

drosmei un iztēlei!  
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