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Återigen har klimatfrågan varit uppe till global diskussion och en av de viktigaste rösterna under de 

senaste åren är författaren Naomi Klein. Hon var också på plats när FN:s Parismöte om klimatet hölls 

i höstas. Många hade höga förväntningar på mötet. Liksom i Köpenhamn 2009 så blev det slutligen 

ett urvattnat avtal.  Den enda skillnaden är att det nu har satts ett juridiskt bindande mål om att 

begränsa den genomsnittliga globala uppvärmningen till 2 grader, och med ambitionen att hålla den 

till 1.5 grader. För att förstå vilka krafter som utmanas är Kleins bok viktig, hon förutspådde ett svagt 

avtal eftersom politikerna som samlades i Paris verkar inom vad som kan benämnas som en 

industrifatalistisk diskurs där klimatfrågan inte är en tillräcklig utmaning för att ställa om samhället i 

enlighet med klimatvetenskapliga forskningsresultat.  

Klein har lanserat begreppet ”extractivism”, för att förstå hur naturen ses som en resurs vilken kan 

utnyttjas till allehanda mänskliga aktiviteter. Dessa tankegångar och praktiker dominerar den 

västerländska logiken inom miljöområdet. Naomi Klein gör i boken ett försök till analys som är 

inspirerad av ett materiellt feministiskt hållningssätt vilket idag ligger i linje med en miljörörelse som 

mer än någonsin går till källorna av problematiken. I Sverige har vi till exempel de senaste åren sett 

en konkretisering av klimatfrågan till att bli lokalt grundad i form av exempelvis motstånd mot gruvor 

(till exempel Gállok och Ojnareskogen).  

På ett politiskt ekologiskt vis för Klein fram just sambanden mellan protesterna mot olika gruv- och 

oljeprojekt, klimatfrågan och de gigantiska ekonomiska strukturerna som står på spel när 

omställningen av den globala utvinningsekonomin måste påbörjas. Det är en rättfram och känslosam 

bok. Klein gör det hon är bra på som författare och intellektuell. Hon både börjar och slutar i det 

konkreta när hon skriver om våra framtida generationer, ansvaret för våra barns värld. Det hon gör är 

inte nytt, vilket hon också själv tillkännager i sitt efterord där hon ger bland andra Right Livelihood 

Award-pristagaren Bill Kibben, fysikern och ekofeministen Vandana Shiva och svenske forskaren 

Andreas Malm, organisationer som Idle No More och Fossil Free samt nätverket Climate tracker ett 

stort erkännande för deras analyser vilka inspirerat henne. Men med en kombination av journalistens 

nära miljöbeskrivningar och forskarens analytiska systemtänkande förenar hon den enskilda 

människans kamp mot utvinningsekonomins intrång på såväl den egna, släktens mark eller 

lokalsamhällets mark, med avslöjande redogörelser av pengaflöden mellan olika organisationer. Även 

om boken är oerhört välunderbyggd finns här också vissa svagheter, till exempel diskuterar hon 

vetenskapsteoretiska frågor något lättvindigt, som när hon oväntat helt avvisar Bruno Latours 

gärning som postmodernt tjafs.  

I boken gör hon något unikt. Det finns något tydligt och engagerande i det Klein skriver som saknats i 

mycket av det som skrivits om rika länders beroende av klimatförstörande energitekniker.  Likt i No 

Logo 1999 och Chockdoktrinen 2008 så skriver hon fram den samtida nyliberala politiska dominansen 

i form av handelsavtal och lösningsförslag. Klein går till kärnan av varför det är så svårt att göra sig av 

med utvinningsekonomin, en kombination av det industrimoderna ekonomiska systemet och den 

Baconska ingenjörsuppdelningen mellan kultur/natur, manligt/kvinnligt. Inte minst i avsnittet om 

miljardären Richard Branson, en ekomodern maskulin miljöhjälte som påstår sig ta klimatfrågan på 

allvar, gör hon en intressant feministisk genusanalys. För samtidigt som Branson försäkrade att han 

skulle ta klimatfrågan seriöst så öppnade han nya Virgin flyglinjer som gjorde att ytterligare fyra 

miljoner människor reste och bolaget släppte ut 40 procent mer växthusgaser. En sådan manlighet 

har stort genomslag idag då många har stor kunskap om och erkänner klimatproblematiken, men 

samtidigt vill att det industrimoderna samhället ska fortsätta som förut. Här finns det stor likheter 



med till exempel bilindustrins manipulation av utsläppsmätningar. Klein vågar på ett tydligt vis 

kritisera idén om att det både går att ha kakan och äta den samtidigt. Hon ryggar inte för att kritiskt 

granska de stora miljöorganisationerna som alltför lättvindigt har bildat allianser med storföretag 

som BP, Chevron och ExxonMobile. Vi måste återta den aktivistiska positionen, menar Klein, och med 

den kräva regleringar som åtföljs av skatter och lagstiftning. Något annat har aldrig fungerat och 

kommer aldrig att fungera i framtiden, menar Klein. Med avslöjande om att ExxonMobile haft 

kunskap om klimatforskningens resultat i 35 år, samtidigt som de finansierat klimatskeptiker, finns 

det en stor poäng i vad hon säger.   

Klein framför att urfolken har både kunskapen, värderingarna och rättigheterna för att vara ledarna i 

en förändring vilket kan ge oss fast mark, rent vatten och ett tryggare klimat tillbaka. Det är urfolken, 

som till exempel samer i Sverige, som gör de mest avslöjande analyserna och tar de nödvändiga 

ställningstagandena idag. Något som inte minst syns i den svenska debatten om utvinningsindustrin 

där Sametinget har antagit en tydlig ståndpunkt; nej till fler gruvor i Sápmi.  

Den stora behållningen av boken är att läsa ekofeministiska och politiskt ekologiska analyser av 

utvinningsekonomin samtidigt som konturerna av alternativen också förs fram. På samma vis som en 

nyväckt miljörörelse i Sverige lite trevande bildar allianser med urfolk, såsom skett till exempel inom 

organisationerna Urbergsgruppen och We Speak Earth manifesterad i Gállok och Run for your life, 

uppmanas vi av Klein att utmana utvinningsekonomin både genom blockader och ekologiskt hållbara 

levnadssätt. Hon uppmanar oss att vara den förändring vi vill se i världen. En sådan förändring måste 

inkludera att även omforma våra identiteter och praktiker som människor.                
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