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är flyktingar
uppgår till ett belopp som nästan motsvarar hela det officiella statliga utvecklingsbiståndet i världen.
i framtiden kommer den snabba folkökningen i fattiga länder att avta. Länder
som Kina och Indien har en väldigt stor
tillväxt. Att befolkningsökningen avtar
kommer att göra att tillväxten stannar av
i mitten av seklet. I Sverige kommer vi att
ha brist på folk i produktionen och ökande
behov hos en åldrande befolkning. Stegvis
bör vi redan nu förbereda oss för ett system
för arbetskraftsinvandring, anser Jan O.
Karlsson. 
l

Det totala antalet döda i spanska sjukan
uppskattas till 20–50 miljoner.
år 1957 var det dags för nästa pandemi,

asiaten. Denna influensa observerades första gången i Yuan i Kina i februari 1957. På
hösten samma år hade asiaten nått USA och
Europa. Totalt insjuknade 25–30 procent
av befolkningen. Barnen drabbades mest
och tidigast. Totalt beräknas 2,5–5 miljoner människor ha dött på grund av asiaten
i världen.

stora influensapandemi. Den observerades första gången i
Hongkong i juli 1968. I december 1968 var
den en intensiv epidemi i USA. Men först ett
år senare, i december 1969, nådde Hongkonginfluensan sin klimax i Europa. Influensan
var betydligt mildare i Europa än i USA.
Antalet döda i Hongkong-influensan uppskattas till 1–2 miljoner i hela världen.

n Franskt klimat i Sverige

om 50 år

det har skett en onormalt kraftig tempe-

raturhöjning de senaste 50 åren. Höjningen
är svår att förklara utan att ta hänsyn
till en ökad växthuseffekt beroende på
en ökning av atmosfärens koldioxidhalt.
Utvecklingen kommer dessutom att vara
mycket svår att dämpa. Det var ett av de
budskap som Erland Källén, professor i
dynamisk meteorologi vid Stockholms
universitet, gav åhörarna på SCB:s Demografidag.
det finns tre tydliga tecken på att det har

skett en klimatförändring på senare tid:
en ökningen av den globala medeltemperaturen vid jordytan, glaciärerna har gått
tillbaka och den arktiska havsisen som
ligger kvar på sommaren har minskat med
drygt 25 procent sedan 1950-talet.
Under detta århundrade, perioden
2001–2100, beräknas temperaturen vid
jordytan öka mellan två och fem grader.
En liten ökning kan tyckas, men några
enstaka grader är en mycket kraftig ökning
i dessa sammanhang. Följden blir att Sverige inom 50 år kommer att ha samma
klimat som det man i dag har i Frankrike.
För många nordbor kan det förstås låta

trevligt, men på sydligare breddgrader
kommer temperaturhöjningen att få allvarliga konsekvenser. Sannolikheten är hög
att Medelhavsländerna får ett klimat motsvarande det i dagens Saharaområde.
Därmed blir dessa länder svårbeboeliga
och man kan förvänta sig stora flyttströmmar. Ur ett globalt perspektiv
kommer bland annat vattenförsörjningen
att bli ett stort problem.
det är koldioxidutsläppen från människan

som är den troliga orsaken till den temperaturökning som observerats. Klimatsystemet är mycket trögrörligt och även om
vi drar ner på koldioxidutsläppen kraftigt,
så kommer temperaturhöjningen ändå att
bli betydande.
Stormen Gudrun kan inte sägas vara
en direkt konsekvens av miljöförstörningen
– men den tropiska cyklonen Katrina kan
ses som ett exempel på en tropisk storm
som blir vanligare i ett varmare klimat. Det
är främst de intensiva tropiska stormarna
som påverkas av en global uppvärmning
genom att ökade havstemperaturer ger mer
intensiv molnbildning och en större kraft
i stormarna.
l
Läs mer på:
www.misu.su.se/klimat.html
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hongkong blev nästa

många undrar om vi kan klara oss ifrån

en ny influensapandemi. Genom rätt åtgärder i de länder där många människor riskerar att smittas från fjäderfä och gris skulle
detta eventuellt kunna vara möjligt.  l
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Jordytans medeltemperatur har ökat med drygt en halv grad Celsius
sedan slutet av 1800-talet.
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