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Klimaendring og helse 
Det er vitenskapelig enighet om at 
menneskelig påvirkning endrer klimaet 
på jorden (1, 2). Avhengig av hvor 
mye mer klimagasser som slippes ut, 
har det internasjonale klimapanelet 
(IPCC) anslått at den gjennomsnittlige 
temperaturen på jorden vil øke med 
mellom 1,1 og 6,4° celsius i løpet av 
århundret vi er inne sammenlignet 
med perioden 1980–1999 (1). 
Klimaendringer har i høyeste grad også 
helsekonsekvenser, noe som vi tidligere 
har beskrevet i en artikkel i Tidsskrift for 
den norske legeforening (3). I en grundig 
oversiktsartikkel om helseeffekter av 
klimaendringer i The Lancet omtales den 
globale oppvarmingen som den største 
trusselen mot global helse i det 21. 
århundret (5). 

Å unngå en viss grad av 
temperaturstigning i forhold til dagens 
temperatur er ikke lenger mulig. 
Forebyggende helsearbeid må derfor 
rettes inn mot en best mulig tilpasning 
til de endringene som vil komme, 
parallelt med arbeidet for å begrense 
temperaturstigningen gjennom 
reduksjon i klimagassutslipp. Global 
oppvarming påvirker helse direkte og 
indirekte gjennom en rekke sammensatte 
årsaksforhold der mange faktorer bidrar i 
en kompleks helhet. 

Endret sykdomsmønster
Klimaendringene vil føre til endrede 
forhold for spredning av flere 
infeksjonssykdommer (6, 7). Endringer 
i nedbørsforhold og temperatur kan 
få stor innvirkning på disse, også i 
nordlige områder. Det forventes at 
klimaendringene vil føre til at større 
befolkningsgrupper vil være utsatt for 
dengue, flåttbåren encephalitt, malaria, 
pest (Yersinia pestis) og schistosomiasis 
(5-7). Erfaringer med tiltak for reduksjon 
av vektorpopulasjoner (7) og problemer 
knyttet til resistens mot medikamenter 
(8) viser at forebygging og behandling 
av sykdommer kan bli svært kostbart. 
Siden mange andre forhold også påvirker 
sykdomshyppigheten, er det vanskelig 
å forutsi hvor store endringer som kan 
forventes i forekomsten av den enkelte 
av disse sykdommene. 

Mat
Global oppvarming vil gå ut over 
matsikkerheten. Klimamodeller viser 
stor sannsynlighet for alvorlig tørke 
i lengre perioder i løpet av det 21. 
århundret over det meste av Afrika, i 
Sør-Europa, Midtøsten, USA og Sørøst-
Asia (9). Samtidig er også økende grad 
av ekstremregn svært ødeleggende 
for avlinger. Sammen med en global 
temperaturøkning gir dette dårlige 
utsikter for jordbruk og matsikkerhet i 
mange områder, særlig i deler av Afrika 
og Asia, der det alt i dag er stor risiko for 
hungersnød.

Vann og sanitære forhold
Tilgang til rent vann er en grunnleggende 
forutsetning for god helse og allerede 

en stor utfordring. Stigende temperatur, 
nedsmelting av isbreer og endret 
nedbørsmønster vil påvirke vanntilgang 
og sanitære forhold, med økt risiko for 
diaré og andre smittsomme sykdommer 
som følge (10).

Boligforhold
Parallelt med forventede klimaendringer 
foregår også en global urbanisering, som 
på flere måter kan gjøre befolkninger 
enda mer sårbare for de helsetruslene en 
varmere verden fører med seg (5). Store 
befolkningsgrupper i fattige byområder 
vil ha behov for boliger som legger til 
rette for god helse, blant annet med 
tilgang til elektrisitet for matlaging. Det 
er en stor utfordring å fremskaffe nok 
energi for slike formål fra fornybare 
kilder og unngå at en nødvendig 
utvikling fører til høye klimagassutslipp. 

Ekstremvær
Ekstreme værfenomener som flom, 
storm og hetebølger forventes å øke 
i omfang i årene som kommer (2). 
Slike hendelser kan føre til store akutte 
helseskader og mange dødsfall som 
en direkte effekt. I tillegg vil sårbare 
grupper utsettes for økt sykdomsrisiko 
gjennom ødeleggelse av boliger, 
infrastruktur, vann- og matressurser. 
Temperaturøkningen gir også økt risiko 
for heteslag samt arbeidsmedisinske 
konsekvenser (11). 

Befolkningsvekst og migrasjon
Mange av forholdene som knytter 
klimaendringer til helserisiko, vil 
forverres ytterligere av samtidig 
befolkningsvekst i sårbare områder. Et 

Atomvåpen og klimaendringer - 
trusler med mange paralleller 
Menneskers politiske valg og atferd kan i enkelte tilfeller være en trussel mot menneskeheten. Dette gjelder i høy grad hvordan vi 
ser på besittelse og bruk av atomvåpen. Det gjelder også våre holdninger til klimaendringene som vi vet utgjør en meget alvorlig hel-
setrussel. Hvis verdenssamfunnet samler seg om effektive tiltak er det ennå mulig å redusere skadene på liv og helse. Mange tiltak 
for å bekjempe klimaendringene vil i seg selv ha direkte positive helseeffekter. Nødvendige klimatiltak vil slik kunne oppfylle både 
miljø- og helsemål. Leger har ledet an i arbeidet mot atomvåpen og kan også bli en nøkkelgruppe i kampen mot klimaendringene 
siden helsekonsekvensene er sammenlignbare.
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økende antall klimaflyktninger kan bli 
en av de mest dramatiske konsekvensene 
av klimaendringene. Det er fare for 
at flere hundre millioner mennesker 
må flytte fra kystnære områder (12). 
Samvirkning mellom befolkningsvekst, 
migrasjon og klimaendring vil 
gjensidig forsterke problemer knyttet til 
matforsyning, boforhold og tilgang på 
ferskvann. Dette vil også kunne utløse 
større menneskelige konflikter og vold. 
Konflikter kan også øke trusselen for 
bruk av atomvåpen.

Helsefordeler ved klimatiltak
Ny forskning tyder på at mange viktige 
tiltak for å bekjempe klimaendringene 
også fører til store helsefordeler der 
tiltakene gjennomføres mens man i 
tillegg oppnår globale helsefordeler 
ved reduserte klimautslipp (13) Ved 
økt bruk av aktiv transport som å sykle 
eller gå framfor å kjøre vil man redusere 
forekomsten av hjertesykdom og andre 
kroniske sykdommer betydelig, og 
samtidig redusere klima¬gassutslipp 
(14). 

Reduksjon i kjøttforbruk regnes som 
det klart viktigste og mest effektive 
klimatiltaket relatert til mat og jordbruk 
(15), og vil gi store helsefordeler (16). 
For eksempel er det beregnet at 30 % 
reduksjon i konsumet av mettet fett fra 
dyr vil redusere sykdomsbyrden for 
hjertesykdom med 15 % i Storbritannia 
og med 16 % i Brasil. Vegetarkost vil 
redusere forekomsten av hjertesykdom 
ytterligere, samtidig som det etterlater et 
betydelig mindre karbon-fotavtrykk (17). 
Vegetarkosthold er også forbundet med 
lavere forekomst av fedme, hypertensjon 
og diabetes mellitus (18). Med en bedre 
tilpasset matpolitikk er det mulig å 
redusere klimautslippene fra jordbruket 
og samtidig produsere nok mat til 
verdens befolkning (15). 

Endring i elektrisitets- og 
varmeproduksjon for å redusere 
klimagassutslipp vil kunne redusere 
helseskadelige effekter av utendørs 
luftforurensing (19). Dette gjelder særlig 
ved en reduksjon i bruk av kull og 

overgang til transportmidler med lavere 
utslipp. I lav- og mellominntektsland vil 
innendørs forurensing kunne reduseres 
betraktelig hvis åpne ildsteder og ovner 
som er lite effektive erstattes med 
effektive ovner med lite utslipp. Det 
er beregnet at et program i India for 
introduksjon av 150 millioner kokeovner 
med lave utslipp, over en 10-års periode 
vil kunne forebygge rundt 2 millioner 
for tidlige dødsfall av lunge- og 
hjertesykdom (20).

Mange klimatiltak vil slik kunne 
oppfylle både klima- og helsemål. 
Enkelte tiltak kan imidlertid også ha 
uheldige helseeffekter. Et eksempel er 
biobrensel som dyrkes på jordarealer 
som burde brukes til matproduksjon 
(21). Alle slike tiltak bør derfor vurderes 
nøye ut fra de totale helseeffektene som 
forventes, både lokalt og globalt.

Kunnskap forplikter
Det er fortsatt mulig å stabilisere 
klimaendringene og slik redusere 
risikoen for de mest alvorlige 
helseskadene som er beskrevet over. 
Det haster da med å iverksette atskillig 
sterkere tiltak for å redusere CO2-
utslippene enn det som hittil er gjort. 
Jo lengre vi utsetter nødvendige kutt 
i utslipp av klimagasser, desto mer 
alvorlige blir konsekvensene for helse, 
miljø og økonomi, og jo større vil de 
fremtidige kostnadene bli. Om vi skal 
ha en realistisk mulighet for å unngå en 
temperaturøkning på mer enn 2°, må 
størstedelen av verdens kjente kilder 
for olje, kull og gass forbli uutnyttet 
(22). Å stoppe utvinning fra de mest 
forurensende kildene, som tjæresand og 
kull, må også få høy prioritet. Norge, 
som et rikt oljeproduserende land med 
store oljereserver, har spesielt gode 
forutsetninger for å vise verden at det er 
mulig å avslutte utvinningen før lagrene 
er tomme.

Om ikke vi, sammen med politiske 
ledere verden over, i løpet av få år 
setter i verk betydelig sterkere tiltak 
mot utslipp av klimagasser enn det som 
ble antydet under klimamøtet i Cancun 

i 2010, ser det ut til at vi vil gå mot en 
temperaturøkning på 3–4° eller mer. 
Dette er høyere enn det som beskrives 
som et sannsynlig «vippepunkt» for 
irreversible klimaendringer med fare 
for utløsning av selvforsterkende 
mekanismer med meget alvorlige 
konsekvenser (23). 
Kunnskapen vi har om betydningen 
av global oppvarming for liv og 
helse, kan åpne for en ny tilnærming i 
nasjonal og global klimapolitikk. Mens 
klimaeffektene av utslippsreduksjoner 
vil vise seg over et lengre tidsperspektiv, 
vil helsefordelene være raskt merkbare. 
Dette kan styrke motivasjonen for å 
gjennomføre nødvendige klimatiltak. 

Hver enkelt kan også yte et 
vesentlig bidrag gjennom en bevisst, 
klimavennlig livsstil. Dette innebærer 
å vurdere personlige forhold i lys 
av klimaproblemene som transport 
og reising, matvaner, strømforbruk, 
personlig forbruk og avfallshåndtering.

Klimaendringer kan føre til 
konsekvenser som i omfang kan 
sammenlignes med effektene av bruk av 
atomvåpen. Men til forskjell fra skadene 
fra bruk av atomvåpen vil helseskader 
på grunn av klimaendringene utvikle 
seg over et langt tidsperspektiv, affisere 
forskjellige befolkningsgrupper i ulik 
grad. Fredsprisvinneren ”International 
Physicians for the Prevention of Nuclear 
War” (IPPNW) har betydd mye for 
arbeidet mot spredning av atomvåpen 
og for at en atomvåpenfri verden nå er 
på den politiske dagsordenen. Det er 
nå viktig at leger som vet hvor farlige 
klimaendringene er for liv og helse, 
igjen går i front og slik tydelig markerer 
et krav om sterkere og mer effektive 
klimatiltak (24). 
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Den internasjonale kampanjen for et for-
bud mot atomvåpen – ICAN- har fått nye 
ressurser og krefter siste året, ikke minst 
takket være økonomiske tilskudd fra 
Norge (se leder). 

Nå er det ett år siden den norske delen 
av kampanjen ble etablert med eget 
sekretariat i Oslo. Bak ICAN Norge står 
NLA, NTA og den norske Pugwash-
komiteen sammen med et voksende antall 
tilsluttede organisasjoner. Norges Fredsråd 
og Norsk Folkehjelp er sammen med de 
tre moderorganisasjonene representert 
i styringsgruppen, mens øvrige 
organisasjoner nå får tilbud om sitte i 
rådet for ICAN Norge. Hittil i 2011 har 
ICAN Norge organisert eller deltatt i 14 

arrangementer mot kjernevåpen, de fleste 
i Oslo. Dette dreier seg om seminarer, 
debatter, demonstrasjoner, konferanser, en 
konsert og en gudstjeneste! 

Over 20 norske organisasjoner har 
bekreftet at de støtter ICAN og 
flere vil følge. Dette omfatter andre 
fredsorganisasjoner samt ulike 
humanitære, miljørettede og religiøse 
organisasjoner, foruten fagforeninger, 
politiske ungdomsorganisasjoner og ett 
forsikringsselskap! (Storebrand). ICAN 
Norge har egne nettsider, men opererer 
også på sosiale medier som Facebook 
og Twitter. Stadig flere følger ICAN på 
slike medier, som gir åpning for interaktiv 
kommunikasjon og rask mobilisering.

Planene videre
ICAN Norge finansieres foreløpig 
hovedsakelig gjennom en grunnbevilgning 
fra Utenriksdepartementet frem til 2013.  
Etter besøk i Forsvarsdepartementet i 
vår, fikk ICAN Norge 100 000 kroner i 

engangsstøtte. Forsterket økonomi er en 
hovedprioritering for styringsgruppen for 
å muliggjøre alle kampanjeplanene.  

Fra høsten 2011 er det opprettet to 
arbeidsgruppen innen ICAN Norge. Den 
ene skal arbeide med økt gjennomslag 
i media. Den andre gruppen skal 
konsentrere seg om påvirkning av 
politikere og beslutningstakere.  

Ønsker du å støtte ICAN?
Alle NLA-medlemmer som har lyst og 
interesse, inviteres til å ta kontakt med  
enten Anne Marte Skaland (skaland@
icamw.org) eller Magnus Løvold 
(lovold@icanw.org). Også økonomiske 
bidrag til ICAN er velkomne gjennom 
Norske leger mot atomvåpen. Bruk konto: 
3060 24 42671  og merk innbetaling: 
Bidrag til ICAN.  Hvis beløpet er minst 
kr 500 kan man få rett til skattefradrag. 
Send i så fall en e-post samtidig til 
info@legermotatomvapen.no og oppgi 
personnummer, beløp og dato.

ICAN vokser seg sterkere
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