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Is är kanske inte direkt det första man tänker på när man sitter på kontoret eller hemma i soffan framför
senaste avsnittet av Walking Dead. Men om du precis som jag oroas av klimatförändringarna, vill du
kanske sätta dig ner innan du fortsätter läsa.
Det finns ett antal indikatorer som hjälper oss att förstå omfattningen av de förändringar som pågår i vår
värld. Den årliga prognosen för Arktis havsismaximum är en av dessa och man behöver varken vara en
forskare eller arbeta med klimatförändringar för att kunna förstå att det är ett brådskande budskap.
Arktis havsismaximum är en årlig mätning av havsisens maximala utbredning under vintermånaderna.
Med andra ord, hur stor isens tillväxt varit under vinterhalvåret. Det här året är exceptionellt.
De som jobbar med att mäta havsisens utbredning på NSIDC (National Snow and Ice Data Center) har
precis tillkännagivit årets havsismaximum och det är dessvärre inga goda nyheter – De har mätt ännu ett
rekordlågt resultat.
För er som liksom jag är siffernördar så ser det ut så här: Utbredningen är nu 14.54 miljoner km², vilket
är 1.1 miljoner km² under medelutbredningen mellan 1981-2010 och 130,000 km² under den tidigare
rekordlägsta mätningen som gjordes 2011.

Jag vet inte vad du tycker, men för mig blir det kristallklart hur cyniskt och rått kalkylerande det är av
Shell att försöka borra efter mer olja allteftersom isarna smälter. Shell är inte bara en del av orsaken
bakom dessa obegripligt stora förändringar, nu försöker de tjäna ännu mera pengar på dem (!) Det gör
mig både rädd och förbannad på samma gång.
Jag blir rädd eftersom vår möjlighet att stoppa klimatkatastroferna blir mindre. Och förbannad eftersom
jag vet att vi har all teknologi vi behöver för att vända den här galna utvecklingen. Om det inte vore för
att Shell och de andra jättarna inom fossilindustrin försöker stoppa oss från att gå framåt hade den
förnybara ekonomin redan varit här. Olyckligtvis ger politikerna fortfarande betydligt mer subventioner till
fossilindustrin än till de som vill bygga förnybara energilösningar och Shell hoppas nu få grönt ljus från
Obama att exploatera Arktis.
Men vi kommer fortsätta motarbeta Shells planer att borra efter olja i Arktis! Bli en del av vår globala
rörelse du med!

