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Reportage   Miljö

Text och foto   Emeli Emanuelson  

Miljöhotet har nått USA

–  Men det är svårt att vara miljömedveten

Utblicks Emeli Emanuelson 
firade nyår i Colorado, insnöad 
tillsammans med tre amerikaner. 
Då passade hon på att snacka 
mijö och tog reda på hur dessa 
amerikaner såg på de rådande 
mijöförändringarna.  
Världen är upp och ner. Årstiderna byter plats 
och det instabila vädret fortsätter att chocka 
en vanligtvis naturkatastrofbefriad västvärld. 
Hemma i trygga Sverige tar Per med sig träd 
och elledningar där han viner fram. I Skåne 
har en del av kusten bryskt återbördats till 
havet. Vintern regnar obönhörligt bort.

Men i Colorado, USA, är världen är vit. De 
tre senaste veckorna har delstaten drabbats av 
tre stora snöstormar och ytterligare en är på 
väg, vilket har resulterat i otaliga avåkningar, 

halvtomma matvarubutiker och förödande 
laviner. 

Insnöade i huset i studentstaden Boulder har 
Scott Humphreys och Graham Cease tid att 
grubbla över orsakerna till det oberäkneliga 
vädret. På garageuppfarten utanför står Black 
Betty, Humphreys svarta pick-up, packad 
och klar inför road trippen upp till skidorten 
Jackson Hole i Wyoming. Men Black Betty är 
också hon insnöad. 

24-årige Scott Humphreys är född och 
uppvuxen i Colorado Springs och studerar i 
dag juridik i Boulder.
– Jag kan inte minnas en vinter med så här 
många och kraftiga snöstormar, säger han.

Jämnåriga Graham Cease, som är på besök 
från San Diego, Kalifornien, bävar mest inför 
att behöva traska ut i stormen i sina låga 
sneakers.

Samtidigt har våren förvånansvärt kommit 

till den amerikanska östkusten. Den 22-
gradiga värmen lockar ut joggare och flanörer 
i shorts samt golfspelare i kortärmat i både 
Washington och New York. Där har det inte 
blivit mycket till skidåkning överhuvudtaget. 
Hittills har inte så mycket som en enda snö-
flinga fallit. 2007 spås bli ett rekordvarmt år 
och förklaringarna till varför varierar i ame-
rikansk media. De flesta forskare är överens 
om att väderfenomenet El Niño ligger bakom 
temperaturförändringarna och i svensk press 
räds man inte inför att skriva om att detta 
fenomen faktiskt påverkas av växthuseffekten, 
som i sin tur till stor del orsakas av oss män-
niskor. Men i amerikanska medier presenteras 
den motsatta sidans argument i lika hög grad, 
det vill säga att den globala uppvärmningen 
och vår inblandning definitivt inte har ett 
finger med i spelet. 
Denna jämna oenighet i de amerikanska 



försöker samåka, säger Cease. En lösning vore 
ju om regeringen och respektive stat satsade 
på att bygga ut kollektivtrafiken istället för att 
hela tiden bygga nya och större vägar. Men 
jag vet att Kalifornien inte har 
pengar till det i dag.  

Under sin första termin i 
Boulder prövade Scott Humph-
reys att ta bussen till skolan, 
främst för att spara in på bensin. 
Men det blev för omständligt 
och tidskrävande i slutändan. 

Den undermåliga kollektiv-
trafiken är ett utbrett problem 
i USA. I delstaten Colorado är 
stora, bensinslukande pick-up 
trucks, som Humphreys egen Black Betty, 
tveklöst det bästa sättet att ta sig fram på de 
snötäckta vägarna. 

Men det finns de Coloradobor som bestämt 
tar avstånd till de stora åken. En av dem är 
Scott Humphreys juridikkursare, 23-åriga 
svenskättlingen Britta Marie Stunkard från 
Wisconsin.
– Min lilla röda bil duger gott åt mig. Jag 
behöver ingen stor truck.

Britta Marie Stunkard berättar 
att hon redan i elementary school 
lärde sig att människan håller på 
att förstöra miljön.
– Jag förstår inte hur detta faktum 
kan ha undgått någon. Jag vill ha 
barn så småningom, jag bryr mig 
om vår framtid, vilket jag inte kan säga om alla 
amerikaner tyvärr. Det känns så bakvänt och 
skrämmande att vi faktiskt har en president 
som inte tror på den globala uppvärmningen. 

Enligt Scott Humphreys och Graham Cease 
står USA nu inför sin största utmaning hittills: 
attitydförändring. Och det är inte det lättaste 
att leva ett miljövänligt liv i Staterna. 

– Folk är så upptagna med sina egna liv, att 
bara få det att gå runt, säger Graham Cease. 
Men det som är bra med USA är att om vi 
verkligen vill så kan vi få saker 
gjorda. Vi måste bara se till att 
göra det.

Snöbollen är nu åtminstone i 
rullning och om den ska växa sig 
större eller smälta bort återstår 
att se.

– Det mest positiva med Al 
Gores dokumentär är den fick 
oss att vilja snacka vidare om ämnet, säger 
Humphrey.s Vare sig vi människor är den 
främst bidragande faktorn till klimatföränd-
ringarna eller inte, så är dessa förändringar 
ändå ett faktum. Och den insikten är lite 
läskig
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medierna sår även split bland USA:s många 
miljoner invånare. 

I huset i Boulder rullar eftertexterna till po-
litikern Al Gores dokumentär ”En obekväm 
sanning” i bakgrunden. Trots vissa förkun-
skaper inom ämnet är det först nu som Scott 
Humphreys och Graham Cease inser allvaret i 
det miljöhot vi står inför. Varken Humphreys 
eller Cease betvivlar dock att växthuseffekten 
och människan är en bakomliggande orsak till 
väderomslagen, även om de, kanske tack vare 
media, fortfarande är tveksamma till hur stor 
roll vi egentligen spelar. Men i allmänhet anser 
de inte att deras landsmän vare sig är särskilt 
kunniga eller måna om miljön – även om 
amerikanerna börjar bättre bli på den fronten, 
särskilt när det gäller återvinning. Trots att 
både Humphreys och Cease själva försöker 
dra sitt strå till stacken, genom att till exempel 
återvinna burkar och snåla med värmen, är 
de medvetna om att det inte är tillräckligt. 
Något som de delvis beskyller de undermåliga 
förutsättningarna i samhället.

Scott Humphreys anser att makthavarna i 
första hand borde lära amerikanarna att inte 
överkonsumera.
– Först och främst borde vi skriva på Kyotoav-
talet. Sedan borde regeringen se till att satsa på 
effektivare bränsle och rabattera miljövänliga 
alternativ, genom att till exempel skära ner 
på beskattningen av energisnåla företag och 
privatpersoner. Samtidigt borde miljöbovarna 
bestraffas ekonomiskt. Det är den enda lös-
ningen, eftersom pengar betyder så mycket 
mer än moral här i USA. 

I Graham Ceases Kalifornien har detta redan 
blivit en realitet där skattelindring för energi-
snåla alternativ, som bland annat solenergi, 
har införts. Men ytterligare problem kvarstår.
– Man måste ju till jobb och skola, så det är 
svårt att undvika att ta bilen, även om jag ofta 

“Jag vill ha barn 
så småningom, jag 
bryr mig om vår 
framtid, vilket jag 
inte kan säga om 
alla amerikaner 

tyvärr”

“Folk är så 
upptagna med 
sina egna liv, att 
bara få det att gå 

runt”

”Jag kan inte 
minnas en vinter 

med så här många 
och kraftiga 
snöstormar”

En förklaring till det osedvanligt 
varma vädret anses vara väderfe-
nomenet El Niño, en uppvärmning 
av ytvattnet i de östra delarna av 
tropiska Stilla havet. Det varma 
ytvattnet trycker ner det näringsrika 
kalla vattnet. Följden blir höjd luft-
temperatur men också skyfall och 
kraftiga åskväder som kan orsaka 
översvämningar. El Niño uppträder 
vart fjärde till vart sjunde år. Senaste 
gången var 1997-98. De senaste 
20-30 åren har intensiteten i El Niño 
ökat.
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