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Befolkningen på små øystater
bekymrer seg for hvordan klimaendringer kan komme til å
påvirke land, samfunn og folk.
Også sør i Stillehavet.
Boka «Climate Change
and Small Island States» ser
nærmere på hvorvidt forskning og politikk virker sammen
eller i motsatt retning når små øystater forholder seg til
klimaendringer. Området sør i Stillehavet blir studert
nærmere, og boka skal gi informasjon om klimaendringer
for dette området i tillegg til en analyse av hvordan utfordringene kommer til syne og blir håndtert – og hvilke
hindringer som forhindrer gode strategier.
Forfatterne velger et viktig og relevant emne. De definerer problemet på en klar og fornuftig måte – og lager nyttige
strukturer for håndtering av problemet. Men forskningen,

analysen, resultatene og anbefalingene møter etter min
mening på vitenskapelige problemer i boka.
Med et bredt perspektiv på utvikling og bærekraft mener
jeg at drøftingen av forskningslitteraturen blir for begrenset
i boka. For eksempel studerer forfatterne ideer og idealer
om øyer og øylivet relatert til klimaendringer. Likevel nevner de nesten ikke forskningslitteratur om øyer. Og de unnlater å henvise til de som grunnla dette forskningsområdet.
På samme måte mangler nøkkelreferanser på klimaområdet
– slike som James Lewis sine banebrytende publikasjoner
om stillehavsøyer og klimaendringer og Betsy Hartmanns
nye forskning om klimaflyktninger.
Forfatterne sier at det blir lagt lite vekt på hva øyfolk kan
gjøre og faktisk gjør for å møte klimaendringene. Bokas
forfattere aksepterer at folk i øystatene forholder seg til
klimaendringene, men velger å ikke gå inn i litteraturen
på dette området. Dette mener jeg er med på holde liv
i uvitenheten om hva øyfolk faktisk gjør for å håndtere
klimaendringene. Dette til tross for mengder av eksempler
som finnes i litteraturen.
For mange som har en bredere tilnærming til utfordringene med klimaendringer, vil boka framstå som noe
overfladisk. Jeg mener forfatterne misforstår gjeldende oppfatninger, påvirkninger og tiltak knyttet til klimaendringer.
Dermed yter «Climate Change and Small Island States»
etter min mening ikke full rettferdighet til et tema som kan
komme til å definere framtida til mange folk og land som
boka egentlig skulle handle om.
Oversatt til norsk av Jorunn Gran

Lesetips fra Klima
Pol it ikkens nat ur.
Nat ur ens pol it ikk
Kristin Asdals bok viser hvordan vitenskap,
miljøengasjement og industrireisning har
vært langt mer sammenfiltret gjennom hele
etterkrigstida enn det har vært vanlig å anta.
Forfatteren argumenterer for at naturen
former politikken. Samtidig påpeker hun at
politikken former naturen. Ifølge Univer
sitetsforlaget åpner en slik forståelse av
natur som historisk foranderlig opp for ny
forståelse av natur i sin alminnelighet og av naturforståelser innen ulike
vitenskapelige disipliner.
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Det pol it iske lands kap.
En stud ie av stort ings
valg et 2009
Bernt Aardal er redaktør av denne boka
som tar utgangspunkt i stortingsvalget i
2009. Ifølge utgiveren er ambisjonen å heve
blikket utover dette valget. Mens sosiale
bakgrunnsforhold tidligere spilte rollen som
politiske koordinater i det norske politiske
landskapet, ligger hovedvekten i dag på
velgernes subjektive standpunkter og ideo
logiske grunnholdninger. Og disse er stadig i
endring. Likevel er velgernes grunnholdninger i stor grad stabile over tid.
CICERO-forskerne Andreas Tjernshaugen og Anne Therese Gullberg har
sammen med Aardal skrevet kapittelet om klima- og miljøpolitikk i boka.
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