
Ennusteet ovat ilmiselvät 

 

Valtavirran tiede on selkeää. 

Olemme tulleet käännekohtien miinakentälle, mikä uhkaa sivilisaation asemaa 

sellaisena kuin me sen tunnemme. Vuosikymmenten tieteellisestä selkeydestä 

huolimatta, ja vaikka luonto on ampunut valtavia varoituksia haavoittuvan aluksemme 

kaarien yli, emme vieläkään toimi niin kuin tämä olisi korkeimman luokan kriisi. 

"Ennusteet ovat ilmiselvät", ja silti ihmiskunta on edelleen juurtunut päästöihin ja 

reittiin, joka työntää meitä kohti erilaisia järjestelmäromahduksia. 

Halvaannuttavaa puhetta? Liian paljon todellisuutta? Tarkkailemalla pelkkää 

ilmastokriisin kokoa ja laajuutta, voi aiheuttaa lukkiutumisen - jossa kaikki luovat ja 

rakentavat vaistomme muuttuvat toimintakyvyttömiksi. Tai todennäköisemmin, emme 

vain näe sitä. Se on totta, että ilmastokriisiin asianmukainen tarkastelu vaatii sen, että 

venytämme mielikuvitustamme sen käsitteellisiin ja tunnenpitoisiin rajoihin. Mutta 

ihmiset ovat voittaneet monumentaaliset uhat menneisyydessä, joten ei ole mitään 

syytä kääntyä pessimismiin tai kieltämiseen nyt. 

Tosiaan, kriisistä on edelleen kapea tie ulos. Joten miten saamme taiteellisen vaistomme 

käyttöön, niin että tieteen viesti pysyy samalla tiukasti näköpiirissä? Kuinka pidämme 

todellisuutta selkeänä painopisteenä luovuutemme taustalla? Vastaus on laittaa "Ennusteet 

seinälle ”. 

Seinä edustaa tilanteemme todellisuutta. Ei 

vain fysiikan ja kemian neuvottelemattomia 

rajoja, mutta myös kaikkien ihmisten; joiden 

oikeudet ja tavoitteet ovat niin vakavasti 

vaarantuneet; tulevaisuutta. Uloskatsovat 

kasvot seinällä, ovat kaiku Norman Rockwellin 

maalauksesta "Oikeus tietää" (1968). Hänen voimakas taulunsa, maalattu 

kansalaisoikeusliikkeen ja Vietnamin sodan yhteydessä, taltioi 

vallassa olevien vastuun olla oikeudenmukaisia ja avoimia 

kaikille.  

Tänään, vaikka meillä on hyvin selkeä käsitys jäljellä olevasta 

hiilibudjetista, meillä on vain sitoumusten sumu, joka ei vastaa 

tieteen vaatimuksiin. Miksi pystymme tuottamaan mittarit COVID - virukselle viikoissa, 

mutta emme pysty tuottamaan indeksiä hiilibudjetille vuosikymmenissä? 

 

Seinä kutsuu ihmisiä seisomaan sen eteen selkeillä, yksiselitteisillä johtopäätöksillä. 

Siitä mitä jokaisen kansakunnan on tehtävä pysyäkseen alle 1,5 ° C: n ja 2 ° C: n lämpötilan 

kynnysarvojen keskiarvon. Se on yhtä yksinkertainen kuin matkapuhelimen valokuva, 



osoittaen numerot -esim. "Ruotsi laski 6,3% vuodessa - nyt." (Prosentit jokaiselle maalle ja 

sen taustalla oleva perustiede löytyvät osoitteesta www.cut11percent.org.) 

 

Jokainen luku kullekin maalle on laskettu tiedossa olevista 1,5° C ja 2 ° C: n hiilibudjeteista 

käyttäen uusimpia saatavilla olevia tietoja. Numerot päivitetään vuosittain. Jokainen 

numero on mitä saat, kun käytät maalaisjärkeä kyseiseen hiilibudjettiin. Esimerkiksi budjetti 

on jaettu henkeä kohti, vähennykset alkavat tänään, eivätkä ne sisällä testaamattomia 

hiilidioksidin talteenottotekniikoita. Asiaanliittyvät laskelmat on tosiasiallisesti tarkastanut 

maailman johtava hiilibudjetti asiantuntija, professori Kevin Anderson; ja monet muut 

tunnetut tutkijat johtavista instituutioista. 

 

Näiden numeroiden näyttäminen on vasta alkua. Seinä luo taustan kaikenlaiselle medialle, 

sosiaaliselle medialle ja taiteellisille aloitteille. Opiskelijat voivat käyttää seinää poliittisten- 

tai yritysjohtajien, heidän ystäviensä tai muiden koulun vierailijoiden haastatteluun. He 

voivat seistä seinän edessä selittääkseen käännepisteiden merkitystä tai systemaattisia 

vaaroja, jotka johtuvat lämpenevistä ja nousevista valtameristä. He voivat saada äänensä 

kuuluville kaikista toiveistaan ja tuoda esiin huolensa oikeudenmukaisuudesta. Tieteen 

todellisuus tukee heitä taustalla. 

Kouluilla, yrityksillä, instituutioilla ... niillä kaikilla on seinät. 

Etsi seinä. Maalaa seinämaalauksesi Norman Rockwellin Oikeus tietää -tyyliin. Kirjoita sanat: 

"Pelasta tulevaisuutemme - leikkaa 11% nyt". 

Anna mielikuvituksen ja rohkeuden virrata!  

 

trans. Lîna El Idrissi (s5fia)  
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