
Vänsterpress om skogsbränderna i USA –
september 2020 

 

Skosbränderna i USA, särskilt i Kalifornien är i år värre än någonsin. Det verkar dock inte 

bekymra president Trump som fortsätter att blunda för verkligheten och hävda att bränderna 

inte har något med klimatförändringar att göra. Hur korkad kan man egentligen bli?  

Se även: 

Vad är den verkliga orsaken till bränderna i Kalifornien? av Phil Hearse (om bakgrunden till 

bränderna i Kalifornien hösten 2018), samt Om Greta Thunberg och bränderna i Australien av 

D Tanuro (2020) och artikelsamlingen Vänsterpress om skogsbränderna, vädret och klimatet 

– juli 2018  

Mer allmänt om växthuseffekten som orsakat klimatkrisen, se Liten handbok för 

klimataktivister av Göran Dahlman. 

 

Martin Fahlgren 25/9 2020 
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Internationalen 

Svåra skogsbränder ett hot mot människan och naturen  

Carmen Sandiego 
Internationalen 25/9 2020 

 

BRÄNDERNA i Amazonas tränger allt längre in i skogarna och ekosystemen hotas. 

Skogsbränderna rasar i hela världen, bland annat i Amazonas och Kalifornien. Av-
skogningen, som ofta är inkörsporten till de ökande bränderna, fortsätter i snabb takt. 
Årets första fyra månader antyder att totalytan för bränderna kan överstiga siffrorna 
för 2019. Det berättar Olle Forshed, regnskogsexpert på Världsnaturfonden, WWF. 

Att det börjar brinna beror på flera saker, men en gemensam faktor är torrare och varmare 

väder, som i sin tur beror på klimatförändringar och andra mänskliga aktiviteter. Det torrare 

klimatet ger mer lättantändliga döda växtdelar. Avskogning och markomvandling för jordbruk 

är exempel på mänskliga faktorer, men även bristande skogsskötsel med förstörda skogar som 

följd. Människan är ansvarig för tre fjärdedelar av alla bränder och mycket av ökningen av 

bränder under 2020 kan kopplas direkt till mänskliga handlingar, enligt WWF rapporten 

Fires, Forests and the future, a crisis raging out of control, som släpptes i slutet av augusti. 

– En stor fara med de nuvarande skogsbränderna är att de tränger längre in i de riktigt våta 

ekosystemen, exempelvis regnskogarna. Här blir bränderna katastrofala eftersom arter av 

både växter och djur inte är anpassade till ett liv med bränder, de överlever helt enkelt inte, 

säger Olle Forshed, regnskogsexpert på Världsnaturfonden. 

I tropiska och subtropiska områden är bränning av mark en vanlig teknik för att röja och 

skapa nya områden för odling av exempelvis oljepalmer eller för beredning av betesmark. 

Ofta är det dessa bränder man tappar kontrollen över som sedan sprider sig. I brasilianska 

Amazonas är bränder en del av ett mönster av ökande intrång i flera urfolksgruppers områden. 

Urfolk kan spela en avgöranderoll i att förvalta sina skogar på ett hållbart sätt. 
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– Skogsbränder drabbar urbefolkningars områden och sätt att leva särskilt hårt, möjligheter 

till att samla, odla och leva traditionellt av skogen förstörs och begränsas. Förra årets bränder 

i det brasilianska Amazonas drabbade 148 urfolksområden, fortsätter Olle Forshed. 

 Däremot bör bränder inte stoppas i områden där de är en del av den naturliga cykeln. Flera av 

världens skogsekosystem är anpassade till att det brinner emellanåt. Men teknikerna idag 

måste anpassas så att eldens effekter på ekosystem inte riskerar att förvärra odlingssystemen. 

Eldsäsonger blir idag längre och extrema brandperioder är vanligare. Det verkliga problemet 

är när bränder sprider sig, när detta händer kan skadan vara katastrofal. 

Världen måste komma ifrån att skogsbränderna bäst bekämpas med akuta släckningsåtgärder. 

Långt mer skonsamt och effektivt för alla inblandade är att de helt enkelt inte uppstår, här 

gäller det att satsa på förebyggande åtgärder och att stoppa avskogningen, avslutar Olle 

Forshed. 

VAD GÖRA? 

WWF pekar på tre akuta åtgärdet för att få stopp på de stora skogsbränderna: 

• Stoppa avskogningen 

• Investera i förebyggande åtgärder för att minska bränderna 

• Se till att länder och företag minskar utsläppen i linje med 1,5 graders-målet. 

Bränderna som härjar i Kalifornien och klimatförändringarna 

Barry Sheppard 
Internationalen 25/9 2020 

Effekterna från de växthusgaser som människor skapat ligger bakom allt som sker i 
atmosfären, inklusive tendensen för klimatförändringar att med tiden göra torra 
platser allt torrare. Delstaterna i väst, inklusive Kalifornien, kan förvänta sig en alltmer 
brinnande framtid. Det skriver den socialistiska veteranen Barry Sheppard från San 
Franciscos Bay Area. 

De rekordstora skogsbränderna i San Franciscos Bay Area i år bröt snabbt ut på mindre än två 

veckor, mitt under en osedvanligt varm värmebölja. 

Den 24 augusti hade nästan 120 000 personer flytt från sina hem och 480 000 hektar hade 

brunnit. Två av skogsbränderna rankas som den andra och tredje största i Kaliforniens historia 

– och de växer fortfarande. Den största branden var 2018. 

Detta händer under pandemin, vilket har gjort det ännu svårare för de som evakuerats från 

sina hem, eftersom de områden dit de tar sin tillflykt måste följa distanseringsreglerna, så att 

de inte kan rymma lika många människor. 

Mer än 1 200 hem och andra byggnader har förstörts. 

Ett av Kaliforniens äldsta naturreservat med jättelika Redwood-träd, en del mer än 2 000 år 

gamla, har satts i brand. En del kan räddas av den eldbeständiga bark som förklarar deras 

höga ålder efter att ha genomlidit många bränder, men många har det inte. Många av trädens 

högsta toppar, där deras grenar och gröna barr finns, har redan brunnit, och det kommer att ta 

år för dem att växa tillbaka. 

Bränderna fortsätter att rasa. Det har varit 700 bränder, med två dussin större bränder som 

brandmännen fortfarande bekämpar. [Läget har förvärrats ännu mer sedan artikeln skrevs – 

öa.] 

Bränderna bröt ut i San Francisco Bay Area, som omfattar ett område norr, öster och söder 

om staden. 
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Tjock rök som skapar ohälsosamma förhållanden har spridit sig över området och påverkar 8 

miljoner människor. 

Bränderna i Bay Area antändes av ett ovanligt åskoväder med omkring 1 200 blixtnedslag på 

en natt. Det var ”torrblixtar”. Blixtar uppstår i åskväder. ”Torrblixtar” sker när luften under 

ovädren är så varm att det mesta eller allt åtföljande regn dunstar bort innan det når marken, 

som i det aktuella fallet. 

Så blixtnedslagen tände eldar utan det regn som kunde ha dämpat dem. 

Åskvädret orsakades i sin tur av resterna av en tropisk storm som rörde sig norrut i Stilla 

havet från Mexiko och sedan svängde in till centrala Kalifornien och fortsatte norrut, där den 

mötte värmeböljan. 

Kalifornien har två årstider, en våt sent på hösten och vintern och sedan en torr sent på våren 

fram till hösten. Vegetationen växer under den våta årstiden och torkar sedan ut och ger 

bränderna bränsle. 

Under den torra årstiden har det de senaste åren varit två sorters brandsäsonger. En som går 

från juni till september och underhålls av en kombination av varmare och torrare väder. De 

bränderna har en tendens att uppstå inne i landet, i högre belägna skogar. Det är vad vi 

upplever nu. 

Den andra går från oktober till april, även under den våta årstiden, och drivs på av hårda 

västliga varma vindar från öknarna öster om Kalifornien som korsar bergen till delstaten. 

Dessa bränder har en benägenhet att sprida sig tre gånger snabbare än de tidiga bränderna och 

brinna närmare stadsområden. Det är vad vi kan se fram mot. 

Även om Kalifornien historiskt förväntar sig skogsbränder under de torra månaderna, har 

klimatförändringarna ökat antalet bränder drastiskt, vilket har synts allt tydligare under det 

senaste decenniet. Ett tecken på effekterna av den globala upphettningen är att decenniet har 

sett 10 av de största skogsbränderna i delstaten sedan dokumentering började föras 1932. 

Dr Park Williams från Columbia University Earth Observatory konstaterade den 22 augusti i 

New York Times: ”Bakom allt detta ligger temperaturer som är två till tre grader högre än vad 

de skulle ha varit utan den globala upphettningen.” Det har under det senaste decenniet lett till 

torrare förhållanden. 

Det tar tid att avgöra sambanden mellan varje enskild brand och klimatförändringarna, och 

vetenskapsmännen analyserar det. Men effekterna från de växthusgaser som människor 

producerar ligger bakom allt som sker i atmosfären, inklusive tendensen för 

klimatförändringar att med tiden göra torra platser allt torrare. Delstaterna i väst, inklusive 

Kalifornien, kan förvänta sig en alltmer brinnande framtid. 

Precis som sjukvårdssystemet hade försämrats så mycket att det inte hade några reserver för 

att hantera pandemin när den slog till, har även brandbekämpningssystemen krympt i många 

delstater, inklusive Kalifornien. Båda sakerna återspeglar kapitalismens åtstramningspolitik, 

även i USA. 

Den glesnande skaran brandmän har förstärkts genom att använda fångar från fängelser, som 

fått träning i brandbekämpning. 

Det finns en skärningspunkt mellan pandemin och bränderna, ty eftersom fängelserna har 

blivit epicentrum för viruset, så har en del fångar med mindre än fem år kvar på sina straff fått 

tillåtelse att åka hem. Många av de brandmans-utbildade fångarna kommer från denna grupp, 

vilket har lett till att denna grupp av brandmän har minskat betydligt. 

Kalifornien ber andra stater och till och med Australien att skicka brandmän för att lindra 

krisen, som bara kommer att bli värre under de kommande månaderna. 
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Med tanke på det institutionaliserade massfängslandet, som är källan till det nya Jim Crow-

system som hemsöker den förtryckta svarta befolkningen och andra färgade personer, är det 

inte att undra på att brandmännen bland fångarna välkomnar chansen att komma utomhus. De 

används ofta för de allra farligaste och svåraste jobben, inklusive att hugga gator för att stoppa 

elden. 

De får ”betalt” en dollar i timmen. Konstitutionens 13:e tillägg som antogs efter inbördes-

kriget förbjöd slaveri – utom för fångar. Det är välbekant att detta utnyttjades som en del av 

det ökända Jim Crowsystemet där ”kedjegäng” är ett exempel, men det används än idag för att 

lägga ut fångarbete på entreprenad till företag mot betalning, för att hjälpa till att finansiera 

systemet med massfängslande. 

Vad gäller de fångar som är brandmän i Kalifornien, så betalar inte delstaten för fängelserna, 

men använder dessa brandmän för att minska antalet vanliga brandmän och minska utgifterna. 

Givetvis kämpar de vanliga brandmännen för att istället öka antalet vanliga brandmän. 

Men de fångar som är brandmän älskar sitt jobb. En artikel i New York Times nyligen 

rapporterar: 

En del Kalifornienbor, inklusive tidigare fångar som varit brandmän, säger att programmet 

ger en känsla av mening och ger fångar en chans att visa att de duger, och tillfredsställelse att 

hjälpa andra. 

”Det gav mig en inriktning och en känsla att vara värd något”, sa Francis Lopez, som jobbade 

som brandman ett år. ”Folk hälsar på dig, det finns stora skyltar där det står ’tack till fångarna 

för att de bekämpar våra bränder, för att de räddar våra hem’. Man ser det och tänker, ’Wow, 

jag kan göra nytta. Jag kan vara en person som är respekterad.” ... 

”Hans enda klagomål: fångar borde få en direktväg till ett jobb som brandman när de släpps 

fria.” Brandkåren är obenägen att anställa folk som suttit i fängelse. 

Även när systemet med massfängslande och slavarbete avvecklas i en arbetarstat (om det inte 

redan har gjorts), så visar denna erfarenhet också vad en arbetarstat skulle kunna göra för att 

tillhandahålla verkligt socialt nyttiga betalda arbeten till förbrytare, som en del av övergången 

till att helt och hållet avskaffa fängelserna under socialismen. 

För att återvända till klimatförändringarna, så äger en annan sida av dem nu rum på andra 

sidan landet, en sällsynt händelse: två orkaner bildas samtidigt i Mexikanska golfen med sikte 

på USA – ett förebud av vad experter förutspår kommer att bli en intensivare orkansäsong i 

år. Den globala upphettningen gör det på två sätt. Den värmer upp Atlanten, Karibiska havet 

och Mexikanska golfen, och ger mer energi till orkaner och ökar även den mängd vatten som 

löses upp i atmosfären och ger således kraftigare regn. 

Detta hänger troligen samman med den tropiska storm som bildades i golfen, korsade Mexiko 

till Stilla havet, gick norrut och sedan blev de torra åskoväder som startade de nuvarande 

bränderna. 

Tidigare publicerad på solidarity-us.org. Översättning: Göran Källqvist 

https://solidarity-us.org/


5 

 

Offensiv 

Offensiv 2/9 2020 Rekordvarm sommar med vilda skogsbränder 

Robert Bielecki 

 

Kalifornien brinner upp (Foto: CC). 

Årets sommar var på norra halvklotet den varmaste som någonsin har uppmätts sedan mät-

ningarna startade 1880. The Guardian skriver den 15 september att medeltemperaturen för de 

tre månaderna låg på 1,17 grader celsius varmare än genomsnittet för hela 1900-talet. 

Augusti var 1,69 grader varmare än genomsnittet och är den näst varmaste augustimånaden 

någonsin, efter 2016 års augusti. Södra halvklotet hade å sin sida sin tredje varmaste vinter 

någonsin. 

Samtidigt med dessa siffror fortsätter de fruktansvärda skogsbränderna att rasa i västra USA. 

Över 35 dödsfall har registrerats, flera bostadsområden har ödelagts och bränderna har nu en 

större omfattning än under 2018. Då brann 459 000 hektar, medan det nu brinner på minst 471 

000 hektar. 

All forskning och vetenskap pekar på att denna rekordvärme och omfattande bränder orsakas 

av global uppvärmning och klimatförändringar – ett resultat av kapitalismens förpestande och 

smutsiga vinster. 

Men till ingens förvåning fortsätter USA:s president Donald Trump förneka klimatföränd-

ringarna som orsak. ”Det blir snart kallare, vänta bara”, sade Trump till myndigheterna i 

Kalifornien rapporterar Independent den 14 september, som fick mothugg av Wade Crowfoot, 

chef för California Natural Resources: ”Jag önskar forskningen höll med dig”. På detta 

svarade Trump att ”Jag tror inte forskningen vet faktiskt”.  

Klimatkrisen är tätt sammankopplad med kapitalismens vinstjakt, då ökade profiter står över 

klimat- och naturbehoven i detta system. Och även om Trump, Bolsonaro och andra höger-

reaktionärer är de värsta klimatförnekarna och för den mest klimatfientliga politiken är de inte 

ensamma.  
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Även de politiker som i ord säger att det behövs åtgärder, som exempelvis Löfven, för en 

direkt kontraproduktiv politik. Se bara på Preemraff eller handeln med utsläppsrätter, som 

ingenvart leder.  

Inomkapitalistiska ”lösningar” är återvändsgränder. För att lösa klimatkrisen måste ett 

socialistiskt alternativ till kapitalismen formeras och tas strid för, där nyckelindustrier och -

ekonomier förstatligas under demokratisk kontroll och styre underifrån. 

Revolution 

Skogsbränderna i USA: katastroferna hopar sig  

David Spenger Erica Roedl 
Revolution 18/9 2020 

Stora områden i USA står i lågor – en tragisk konsekvens av klimatförändringarna och 

kapitalistisk nonchalans. Befolkningen på västkusten har redan drabbats hårt av covid-

19 och nu staplas katastroferna på varandra. 

Mitt under pandemins och den ekonomiska kollapsens nya normalläge ställs Kaliforniens 

invånare nu inför ännu en av kapitalismens katastrofala konsekvenser: skogsbrandssäsongen. 

De senaste åren har man upplevt massförstörelse över hela delstaten, vilket exemplifieras av 

branden Camp Fire som totalförstörde hela staden Paradise. Många i staden förlorade sina 

hem, medan människor i San Francisco, Oakland och stora delar av East Bay fick utstå giftig 

luft. Årets bränder är inget undantag. Branden LNU Lightning Complex är den näst största i 

Kaliforniens historia. 

 

Klimatförändringarna har förvärrat torkan, vilket påverkat marken och skapat ideala 
förhållanden för bränder. Foto: Tim Williams, Flickr 

Som en konsekvens av detta ligger gifthalterna i luften på katastrofala nivåer. Kaliforniabor 

har redan tvingats in i sina hem på grund av covid-19 och kan nu inte ens gå på promenad 

utan att andas in giftig rök. Kapitalismens motsättningar blottas i vad som bara kan beskrivas 
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som ett riktigt helvete: strömavbrott under en värmebölja, förgiftad luft, risken att förlora sitt 

hem eller att dö i en brand, allt detta medan man lever i isolering på grund av coronakrisen. 

Det här årets skogsbrandssäsong har blivit särskilt våldsam eftersom stormsäsongen 

levererade ganska lite nederbörd. Klimatförändringarna har gjort torka till ett växande 

problem, vilket haft stor påverkan på marken i Kalifornien och skapat ideala förhållanden för 

eldhärdar. Ett företag har spelat en särskilt skadlig roll i detta: Pacific Gas & Electric 

(PG&E).I åratal har PG&E struntat i att göra nödvändiga reparationer och investeringar för att 

istället använda pengarna till utdelningar till aktieägarna. Camp Fire, det vill säga den värsta 

elden i Kaliforniens historia, orsakades i huvudsak av PG&E. Den 30 juni röstade guvernören 

Gavin Newsom och den statliga lagstiftande församlingen igenom lagen SB350 för att ”ta itu 

med” problemen. Lagen ger staten makt att ingripa om PG&E inte genomför tillräckliga 

säkerhetsåtgärder. Närmare bestämt innebär den att om kraven inte följs av företaget så kan 

guvernören eller en representant omvandla PG&E till en ”nonprofit public benefit 

corporation”, som är en slags organisationsform för företag som finns i Kalifornien. 

Om detta skulle inträffa är det viktigt att understryka att PG&E fortfarande skulle vara ett 

företag. Arbetarna blir fortfarande exploaterade på dessa ”nonprofits” som i sista hand 

fortfarande måste göra vinst, även om lagen binder dem till den abstrakta idén om 

”allmänhetens bästa”. Det finns många ideella företag där cheferna har blivit multimiljonärer. 

”Nonprofit corporations” (ideella företag) måste precis som deras vinstdrivna motsvarigheter 

operera inom kapitalismens ramar. Att bara ändra PG&E:s företagsform är inte nog. Det enda 

sättet att lösa situationen med PG&E i praktiken är att ställa det under kollektivt ägande och 

styra det i allmänhetens intresse på grundval av demokratisk arbetarkontroll. Detta skulle ge 

Kaliforniens arbetarklass en verklig talan i hur företaget faktiskt styrs. 

 

Eftersom Kalifornien har varit så beroende av fångar för att bekämpa bränder har förtida fri-
givningar för att stoppa coronaviruset försvagat bekämpningsarbetet avsevärt. Foto: Tim 
Head, Flickr 
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Kapitalismens grymhet 

Kapitalismens brutala och absurda oförmåga att hantera problemet går mycket längre än så. 

Anledningen till att det har varit svårt att släcka eldarna i år är en brist på arbetskraft från 

fängelserna. Hundratals fångar har blivit frigivna i förtid för att stoppa smittspridningen av 

covid-19, ett beslut som är helt korrekt. Men eftersom staten tidigare förlitat sig helt på 

fängelsearbete för att bekämpa eldsvådor står den nu oförberedd, vilket har förvärrat 

förutsättningarna för att tidigt släcka och stoppa bränderna från att sprida sig. 

New York Times rapporterade nyligen att Kalifornien helt enkelt inte har pengar för att 

anställa den mängd brandmän som behövs. Därför har deras enda utväg varit att betala fångar 

en dollar i timmen, det vill säga slavlöner, för att klara sin budget. Samtidigt har Kalifornien 

USA:s högsta BNP, över 3 miljarder dollar, långt mer än de flesta länder i världen. I 

Kalifornien finns också 165 miljardärer – det högsta antalet i landet. 

Argumentet att det inte finns nog med pengar för att utveckla en effektiv strategi för att 

hantera skogsbrandssäsongerna håller inte vid en närmare granskning. Mark Zuckerberg och 

Jeff Bezos äger båda mark i Kalifornien, och deras personliga egendomar skulle utan problem 

räcka för att finansiera släckningsprogram. Men kapitalismens logik hävdar att dessa herrar 

istället ska få behålla sina obscena mängder pengar medan resten av världen brinner upp och 

kvävs av giftiga gaser. 

De styrande Demokraterna, som agerar ständig beskyddare åt kapitalismen, har visat att de är 

totalt oförmögna att lösa de problem som Kaliforniens arbetarklass står inför. Den växande 

hemlösheten, orimligt höga hyror och den årliga skräcken inför att eventuellt förlora sitt hem 

är bara några av de sätt som de svikit arbetarklassen på. 

För att lösa dessa problem måste man gå längre än att bara ta över PG&E – man måste 

expropriera de största företagen i delstaten och sätta dem under arbetarkontroll – till att börja 

med de 53 företag i Kalifornien som står med på Fortune 500 (en årlig lista som rankar de 

företag som haft störst vinst det gångna året). 

Med dessa resurser skulle vi kunna lansera ett massivt program för släckningsarbete som 

omedelbart skulle anställa alla med relevant erfarenhet och förmåga, samtidigt som man 

skulle kunna utbilda tusentals. Man skulle också utan problem kunna garantera dem fortsatt 

anställning med fackligt reglerade löner och arbetstrygghet när eldarna är släckta. Samtidigt 

skulle vi kunna göra en vetenskapligt baserad plan för att kunna lösa Kaliforniens 

miljöproblem och på sikt slippa okontrollerbara eldhärdar. 

Varken Gavin Newsom, senaten eller parlamentet i Kalifornien eller de federala 

myndigheterna kommer att lösa våra problem. Det är bara arbetarnas egen makt, organiserad i 

ett socialistiskt massparti och upprättandet av en arbetarregering som kan lägga grunden för 

att hantera den kapitalistiska katastrofen. 

 

Original: USA: wildfires – catastrophe layered upon catastrophe. Översättning: Sally 

Söderberg 

 

https://socialistrevolution.org/prisons-policing-and-the-pandemic/
https://www.marxist.com/usa-wildfires-catastrophe-layered-upon-catastrophe.htm

