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Den storste fare ved
atomvaben er ikke deres
destruktive sprrengkraft,
men at de kan totallamme
vores hyperkomplekse
samfund

INTERNATIONAlT
af Jeremy Rifkin

Pludselig synes verden grebet afbekymring over udsigten til et atombevrebnet Iran.
Forhandlinger mellem Tyskland, Frankrig, Storbritannien og den iranske regering
brod sammen, da Iran for to
uger siden brod FN's forsegling af dets nukleare forsogsanlreg i Natanz og genoptog sin kontroversielle
forskning i uranberigelse.
Prresident Bush advarer om,
atet atombev<ebnet Iran »vil
udgore en alvorlig trussel
imod verdens sikkerhed,« og
denne gang giver de europreiske regeringer ham ret.
Hvad er forklaringen pa
den store bekymring? Den er,
at sikkerhedsmyndighederne i Europa, USA og andre
lande har faet ojnene op for

en helt ny trussel, som eks- bombe i den ovre atmosfrere i
Stillehavet, og chokeret matplosionen af blot ct enkelt
atomsprrenghovede
kan te konstatere, hvordan gamindebrere - en trussel, der mastralingen fra eksplosiostort set ikke vreret fremme i nen udloste en kraftig elektromagnetisk
impuls, der
offentligheden indtil nu.
N ar de trenker pa en atom- skabte alvorlige forstyrrelser
bombeeksplosion,
ser de i elnet, radio stationer, telefofleste tilintetgorelsen af en ner og telekommunikation
eller anden storby i en pad de- over 1.300km vrek pa Hawaii.
hatssky for sig. Men i virke- I J>entagon blev 'Elektromagligheden vil det mest kat a- netisk PuIs' (EMP) pludselig
et skrrekscenario, man talte
strofale kernevabellangreb
om i~de militrere korridorer.
vrere ct, hvor atombomben
aldrig rammer et malpa jor- Siden.blev denne fare rykket
den, men i stedet - forsretligt ned pa listen over de potenti- bringes til eksplosion i den elle trusler, nationen og verovre atmosfrere. Lad mig for- dEmvurderes at sta overfor.
klare nrermere.
Ingen elektricitet
I lobet af de sidste 20 arhar
Dette rendrede sig brat efter
verdens hojt industrialisere11/9-angrebene paWorld
de lande integreret deres
fremskridt inden for chips- Trade Center og Pentagon.
De militrere strateger beteknologi, telekommunikation, computerhard- og soft- gyndte nu atindtrenke i trus.selsbilledet, hvadder kan ske,
ware i en tret og kompleks
elektronisk infrastruktur, der hvis en 'slyngelstat' eller et
handfuld terrorister-bestykregulerer de mindste detaljer
af vores hverdagsliv. Hvad ker et Scud-missiI- de fas pa
det internationale marked
ville der ske, hvis hver eneste
computerchip, elektrisk rel<e for blot 100.000 dollars - med
og kredslob, der forbinder og et nukleart sprrenghoved og
detonerer det i den 0vre atregulerer vores komplicerede okonomiske
matrice, 'mosfrere over Nordanierika
brreIldte sammen over hele eller Europa. Resultatet viI
Nordamerika og Europa pa blive katastrofalt.
En elektromagnetisk puIs,
samme tid? Er det umuligt at
fore stille sig dette? Lad os der med lysets hast skyder
ned pa overfladen af Nordspole tiden tilbage ti11962.
Dette var aret, da USA for- amerika eller Europa, vilkunste gang sprrengte en atom- ne afbrrende en stor del hvis

ikke alt elektrisk udstyr, herunder de gigantiske transformere, der udgor knudepunkterne i elnettet.
Prov at fore stille Dem.
Ingen elektricitet og ingen
nodstrom, et udbrrendt elnet
over et helt kontinent. De
elektriske kontakter, der kontrollerer vandforsyningen, er
udbrrendt: Ingen vand og ingen sanitet. De elektroniske
chips og kredslob i biler, busser, lastbiler og tog er udbrrendte: Al trafik el'-Stoppet.
Ingen telefoner, intet tv, ingen radio - alt er udbrrendt:
Fjernkommunkation
er
umuliggjort. De elektriske
systemer, der styrer olie- og
gasrorledninger er udbrrendte: Energiforsyningen er afbrudf. AIle computere er udbrrendt: Informations- og datastromme er stoppet. Der er
kun mad til.fa uger."Og ingen
muligheder for at ivrerksrette
og koordinere
en redningsoperation,
fordi hele
samfundmaskineriet
er sat
totalt i sta.
~ Inden for fi uger vii et sadant totallammet samfund ga
op i aIle linminger indefra.
Massehungersnod viI udbryde, sygdomme vii sprede sig
fra
ophobet
affald og
sammenbrudte
kloaksystemer. VoId viI blive epidemisk,
og lov og orden bryde sammen, nar eDhver familie ma

slas for elementrer overlevelse i en verden, der er blevet afsindig.
Er det usandsynligt? Ikke
hvis man skal tro en detaljeret
undersogelsesrapport,
som en amerikanske kongreskomitc har udfrerdiget
om konsekvenserne
af et
elektromagnetisk
puls-angreb imod USA.
Kommissionen betegner
et EPM"angreb, som »fremtidens 11.september« og advarer om, at et totalkollaps i elnettet uundgaeligt vii fa
resten afinfrastrukturen tiI at
bryde sammen. Hele samfundet vil blive fort 100ar tilbage
til tiden for dektricitetens
udbredelse. Det skal anfores,
at nogle af eksperterne, skont
de deler vurderingen af at et
EMP-angreb vil blive katastrofalt, ikke tror, at hele elnettet viI blive odelagt. Men
faktum er, at ingen ved det.
Pointen er at forsta, at bagsiden af at opbygge en stadig
trettere og mere' kompleks
elektronisk civilisation er, at
he Ie systemet bliver langt
mere sarbart over for nedbrud og kollaps i den helt store skala.
Selvfolgelig kunne vi prove at forberede os pa afvrerge
sadanne trusler imod vort
globale samfunds stadig storre teknologiske kompleksitet. Det er i al fald det hab, vo-

res politiske ledere og beslutningstagere fortsretter med
at klynger sig tiL Der tales om
at opbygge nodgeneratorsystemer i srerlige, afsikrede faciliteter, om at forstrerke
eludstyr og militrert hardware og om at etablere et'effektivt ballistisk missilforsvar
imod EMP-angreb,
Problemet er, at mens
kompleksiteten i vores hightech infrastriIktur er synlig,
relativt stabil og gennemskuelig, sa er truslerne i vidt omfang usynlige, ustabile og sa
foranderlige som deres bagmrends fantasi. Den eneste
virkelige losning pa den tilt agende samfundskompleksitet, som den teknologiske udvikling medforer, er ikke
teknisk, men psykologisk og

sociaLVier nodt til attagehul

,

pa en

serios diskussion af,
hvordan vi radikaItk<iIl nyoriente:re den mennesk~lige bevidsthed i det 21.arhundrede,
sa klodens folkeslag kan frere
at leve sammen pa en delt planet. Det vil krreve visioner,
hab, indfolelse og tiilmodighed - alt sammen noget menneskeheden lige nu ser ud til
at vrere ved at lobe tor for.
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