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14. mai var det høring om 
klimameldingen i Stortingets 
energi- og miljøkomité. Innspil-
lene fra organisasjoner og aktører 
sprikte i alle retninger. Det eneste 
de hadde felles, var at de handlet 
om tid. For den som kontrollerer 
tiden, kontrollerer også politik-
ken.

Klimapolitikken viser hvordan 
noe ganske abstrakt og grunnleg-
gende – tiden – former politikken 
på håndfast vis. At politikk er en 
kamp med tiden, og om tiden, er 
velkjent. Tidshorisontene for 
politisk handling veksler fra 
timer og minutter, for eksempel i 
parlamentariske debatter eller 
komitéforhandlinger, til måneder 
og år når parti- og valgkampstra-
tegier skal legges. Mest slående 
og skjebnesvangert – et slags 
iboende paradoks i det parlamen-
tariske demokratiet – er misfor-
holdet mellom lengden på en 
regjeringsperiode og den mer 
langsiktige og uavsluttede 
fremtiden til de nasjonale og 
globale fellesskapene.
 
Regjeringens klimamelding er 
resultatet av en slik kamp. Fra 
første dag var det klart at det stod 
om den rødgrønne regjeringens 
fremtid, om SVs fremtid, men 
også om klodens fremtid. Med 
andre ord: Det stod om forskjel-
lige varigheter, hastigheter og 
rytmer, forskjellige måter å ordne 
forholdet mellom fortid, nåtid og 
fremtid på. For å presisere hva 
som er på spill, skal vi kalle dem 
tidsregimer. 

Ulike tidsregimer bestemmer 
ulike politiske muligheter, 
handlingsalternativer og sty-
ringsstrategier. Det å analysere 
tidsregimer er en utpreget 
tverrfaglig utfordring for forsker-
ne. Den involverer selvfølgelig 
fortidighetens disipliner – som 
historien og geologien – men også 
de fagene som diagnostiserer 
nåtiden på forskjellige områder, i 
politikken, i økonomien, mediene 
og i forskningen selv.

Tid er penger; men tid er også 
makt. Den rødgrønne regjerin-
gens fremtid strekker seg jo i 
første omgang halvannet år frem 
i tid, til neste valg. SVs fremtid, 
som et mellomstort parti i norsk 
politikk, er underlagt et lengre 
politisk tidsregime, som går 
tilbake til stiftelsen av forløperen 
Sosialistisk Folkeparti i 1961 og 
ikke ser ut til å ha noen snarlig 
slutt. 

Spørsmålet om klodens fremtid 
introduserer en helt annen tid, 
som ikke uten videre lar seg 
synkronisere med den politiske 
tiden. Ifølge geologien er jorden 
rundt 4,5 milliarder år gammel. 
Homo sapiens skal ha eksistert i 
ca. 200.000 år. Når vi diskuterer 
menneskeskapte klimaendrin-
ger, er det dette tidsregimet vi 
befinner oss innenfor. 

I politikken er likevel milliar-

der av år en nærmest absurd 
mengde tid, umulig å forholde 
seg til eller gripe inn i. I Klima-
meldingen blir klodens tid, den 
geologiske, biologiske og, om 
man vil, astronomiske tid, brutt 
ned til tidsenheter og -forløp som 
lar seg håndtere politisk. Noe av 
det viktigste arbeidet denne 
teksten gjør, er å konstruere og 
implementere et tidsregime som 

det er mulig å synkronisere med 
den politiske tiden, regjerings-
periodene og partisystemets tid. 

I Klimameldingen strekker 
fortiden seg tilbake til det som 
heter «førindustriell tid», grovt 
sagt perioden mellom 1850 og 
1900, da man begynte med 
systematiske temperaturmålin-
ger som setter oss i stand til å 
måle økningen i gjennomsnitts-
temperaturen på kloden. 

Et «førindustrielt nivå» fungerer 
også som nullpunkt i målinger av 
konsentrasjonen av CO2 i atmo-
sfæren, som har økt med 40 
prosent siden da. Fremtiden går 
frem til år 2050, som er det året da 
Norge senest skal være «karbon-
nøytralt», selv uten «en global og 
ambisiøs klimaavtale». Tiden 
fram til 2050 er igjen brutt ned i 
tiårsperioder som det knytter seg 
bestemte mål til – hva regjerin-

gen vil oppnå innen 2020 og 2030. 
Klimameldingen har altså et 

erfaringsrom som går omtrent 
hundre år tilbake i tid, og en 
forventningshorisont som går 
førti år fremover. Dette er klima-
spørsmålets utstrekning i tid, den 
tiden politikerne og andre 
aktører har å jobbe med, å 
kjempe om. Men det hjelper jo 
lite å vite noe om utstrekningen 

«Regjeringen har erklært ‘en ny 
 oljealder’ som skal vare like lenge  
som det skal ta Norge å bli karbon
nøytralt»

Klimameldingen definerer en fortid og en fremtid, men synes å mangle en nåtid.  

Tidsregimer i konflikt

NEDTELLING: 
Politikk er en 
kamp med og 
om tiden. Det 
står om forskjel-
lige måter å 
ordne forholdet 
mellom fortid, 
nåtid og fremtid 
på, såkalte 
tidsregimer. 
Regjeringens 
klimamelding er 
et resultat av en 
slik kamp, 
skriver Helge 
Jordheim.
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om vi ikke vet noe om hastighe-
ten – hvor fort denne tiden går. 

Klimameldingen er full av 
grafer, statistikker, modeller og 
framskrivninger som tegner 
jevne kurver, stabile rytmer, 
utslipp og CO2-konsentrasjoner 
som øker og minsker avhengig av 
hvilke mål som settes, og i 
hvilken grad de blir oppfylt. 

Men under denne stabile, lineære 
tiden, som alltid gir mulighet til å 
snu en uønsket utvikling, ligger 
også en annen tid. Meldingen 
omtaler «ekstreme værhendel-
ser», bedre kjent som orkaner, 
oversvømmelser og tørkekatastro-
fer, plutselige og katastrofale 
hendelser med konsekvenser som 
ikke kan reverseres, og som ikke 
viser seg i modellene og grafene. 

Samtidig er det en fare for at 
tiden kan akselerere, at hastighe-
ten kan øke ukontrollert. Da blir 
den rytmiske og lineære tiden 
erstattet med en tid som hele tiden 
bærer katastrofen i seg, der «en 
relativt liten tilleggspåvirkning 
fører til en relativt sett mye større 
endring av klimasystemet» og der 
«den globale oppvarmingen kan 
skyte fart på en måte som det er 
umulig å stanse».  

Men her er begrepene «upre-
sise» og kunnskapen «begren-
set», og hele resten av Klimamel-
dingen tar utgangspunkt i en tid 
som forløper jevnt og reversibelt.

Usikkerheten som knytter seg til 
selve tidens forløp, til hastighet 
og rytme, er nok en av grunnene 
til at Klimameldingen, som altså 
har en klart avgrenset fortid og 
fremtid, synes å mangle en nåtid, 
annet enn i dateringen på 
forsiden. Når det mangler en 
klart artikulert nåtid, blir det 
også vanskeligere å vite hvilke 
veivalg vi står overfor. 

Det er for eksempel nærlig-
gende å spørre hvorfor Regjerin-
gen ikke er mer interessert i sin 
umiddelbare nåtid enn at de 
fullstendig ignorerer Klondyke-
stemningen i norsk oljebransje 
etter funnene i fjor høst, da 
politikerne og oljebransjens folk 
kaptes om å erklære at Norge nå 
er på vei inn i «en ny oljealder». 

Denne skal vare omtrent like 
lenge som det skal ta Norge å bli 
karbonnøytralt. Sa noen tidsregi-
mer i konflikt? 

Helge Jordheim, 
kulturhistoriker og leder av 

forskningsprosjektet «Tidsregimer i 
konflikt – vitenskap og politikk»
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