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Antropocen
I utställningen Antropocen har de kanadensiska konstnärerna Edward Burtynsky, Jennifer 
Baichwal och Nicholas de Pencier utifrån vetenskapliga resultat skapat en serie fotografier, 
filmer och installationer med augmentet reality, AR. Deras syfte har varit att visa på de olika 
sätt vi människor fullständigt har förändrar jorden.

Konstnärerna reste till ett tjugotal länder för att dokumentera gruvor, soptippar, 
jordbruksmarker, öknar och skogar som alla påvisar spår av mänsklig aktivitet. Deras verk 
förflyttar oss till platser som vi är ansvariga för men sällan ser.

”Vår ambition är att vårt arbete ska vara avslöjande, inte anklagande, när vi undersöker hur 
människan påverkar jorden på ett världsomspännande sätt och under geologisk tid. Genom 
att se och erkänna vår inverkan kan vi påbörja en förändring”

Sedan 2009 har en grupp forskare undersökt om vår 12 000 år långa geologiska epok 
Holocen, har slutat. Efter nio års undersökning visar bevisen att vi lämnat holocen och trätt 
in i den förslagna epoken antropocen eftersom människan förändrar jorden mer än alla 
naturliga processer tillsammans.

Termen antropocen myntades av den amerikanske biologen Eugene Stoermer på 1980-talet 
och populariserades år 2000 av den holländske meteorologen och kemisten Paul J. Crutzen. 
Än så länge är antropocen inte en formell definierad geologisk enhet inom den geologiska 
tidskalan. Vår nutida geologiska tid anses allmän vara epoken holocen,vilket inleddes för 
nära 12 000 år sedan i och med att inlandsisen från den senaste istiden drog sig tillbaka.
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En grupp geologer och andra forskare kallad Arbetsgruppen för antropocen (engelsk 
förkortning AWG) fick 2009 i uppdrag av undergruppen för kvartärstratigrafi att samla in 
bevis för att bestämma huruvida holocen är slut och antropocen har börjat. Deras 
undersökning kartlägger utvecklingen av mänsklig påverkan av jordsystemet genom en 
mängd markörer:

 ■ Terraformering av mark till jordbruk, industrialisering och urbanisering
 ■ Utvinning av naturresurser och fenomenet som kallas antroturbation (mänsklig påverkan 

på jorden genom grävande).
 ■ Rubbandet av sediment, ökning av dammar och förbrukningen av grundvattnet.
 ■ Teknosfären som består av människans samlade system och teknologier (teknofossil) och 

som nu väger uppemot 30 biljoner ton.
 ■ Människans överanvändande av kol, kväve och fosfor.

De bevis som Arbetsgruppen för antropocen har fått fram är otvetydigt mot att människan 
nu förändrar jordsystemet mer än alla naturliga processer sammantagna. AWG har som 
startpunkt för antropocen föreslagit mitten av 1900-talet och detta förslag har allmänt 
accepteras. Detta var tiden för den så kallade ”stora accelerationen” mot globalisering, då 
också radioaktiva substanser började spridas över jorden i och med kärnvapentester.

”Vi har rubbat och förändrat vårt globala klimat, försurat vårt vatten, satt i gång ett 
massutdöende av biologisk mångfald, förändrat ekosystem som vi behöver för att överleva, 
förorenat stora arealer land och vatten, och hela tiden förökar vi oss i en takt som kräver fler 
och fler resurser, vilka blir knappare och knappare.”
-Karla McManus
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Under en lång tid var exploateringen en process som skedde gradvis, men sedan inträffade 
det som kommit att kallas ”Den stora accelerationen”. Sedan andra världskrigets slut har 
jordens befolkning ökat oproportionellt. Storstädernas utbredning har gjort stora 
landområden ogenomträngliga. Ekonomin har globaliserat och västvärldens industriländer 
har utvecklat en överdriven konsumtionskultur.

De första varningarna från forskare kom redan på 1960-talet, men det var inte före 
klimatmötet 2015 i Paris som ett globalt och lagligt bindande avtal nåddes, vilket syftar till 
att sänka utsläppen av växthusgaser för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,3 C

Själva ordet “antropocen” antyder att människan inte längre är den del av naturen, utan 
dominerar och förändrar den. En del har opponerat sig mot termen, och menar att 
exploateringen av naturresurser och föroreningar av luft och hav inte bör tillskrivas 
mänskligheten i stort utan bara oss västerlänningar, eller de länder som är med i OCED.

Ur ett geografiskt perspektiv är det så att de som är ansvariga för dessa fenomen lever i de 
gamla industriländerna, medan de som tvingas utstå konsekvenserna lever på södra 
halvklotet. Ur ett tidsperspektiv är de som lade grunden till de klimatförändringar som 
kännertecknar antropocen våra föregångare, medan de som kommer att känna av de 
dramatiska konsekvenserna är våra barn och barnbarn. I ett annat scenario ses antropcen 
som en geologisk epok som kännetecknats av lokala och globala konflikter,

På senare tid har klimatförändringarna vid ett flertal tillfällen kallats för en 
“säkerhetsfråga” och man talar om “klimatkrig”.
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