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När president Obama valdes 
2008 var det många som hop-
pades på hårdare miljölagar och 
ett progressivt klimatarbete. 
Sedan kom finanskrisen och 
med den politiska låsningar som 
gav den konservativa industri-
lobbyn ny luft under vingarna. 
Ledande i rörelsen var och är 
Kochkoncernen, ett industriellt 

konglomerat som sysslar med 
allt från oljeutvinning och frack-
ning till köttproduktion och 
konstgödsel. Kort och gott: allt 
som av miljövänner anses vara 
speciellt miljövidrigt.

Bakom koncernen står bröder-
na Charles och David Koch, av 

Forbes Magazine utnämnda till 
världens sjätte rikaste personer 
2015, med en förmögenhet på 42 
miljarder dollar (motsvarande 
387 miljarder kronor) respek-
tive. Trots att de sällan uttalar 
sig politiskt är det få som har 
lika stort inflytande över den of-
fentliga politiken som de. Med 
sin enorma förmögenhet har de 
satt i system att sponsra repu-
blikanska politiska kampanjer, 
lobbygrupper och nätverk, till 
exempel American Legislative 
Exchange Council, vars huvud-
mål är att minska arbetslöshe-
ten genom att ta bort miljölagar.

– Kochbröderna tillhör ju 
baksidorna av amerikansk 
politik och har med sina enorma 
pengar motverkat en positiv 

utveckling när det gäller klimat-
politiken i USA. Genom den 
konservativa pr-gruppen Ame-
ricans for Prosperity har Koch-
bröderna till exempel påverkat 
många kongressledamöter att 
rösta emot regler som är tänka 
att bekämpa klimatföränd-
ringar, säger Marcus Oscarsson, 
journalist och politisk kommen-
tator som följt de amerikanska 
presidentvalen under många år.

Med alla dessa klimatfientliga 
åtgärder skulle man kunna tro 
att Kochbröderna förnekar 
klimatförändringen, men så 
är inte fallet. Tvärtom. I en 
intervju i The Washington Post 
i augusti medgav Charles Koch 

att klimatet har blivit varmare 
och att det sannolikt beror på 
mer koldioxid i atmosfären. Dä-
remot höll han inte med om att 
det handlade om en annalkande 
klimatkatastrof och ansåg där-
för att det vore onödigt att låta 
det gå ut över ekonomin.

– Kochs ideologi går ut på att 
statliga regleringar är fienden 
för företag och den fria markna-
den. De motsätter sig speciellt 
miljöbestämmelser, vilka de ser 
som ett hinder för företag och 
ett hot mot den amerikanska 
kapitalismen, säger Matt Dal-
lek, professor i statskunskap vid 
George Washington University.

Khalid Pitts, politiskt 
ansvarig på Sierra Club, USA:s 
motsvarighet till Naturskydds-

De stormrika bröderna styr amerikansk politik
föreningen, är mer rak i sitt 
svar:

– Kochs har gjort sig en 
förmögenhet på fossila bränslen 
och har åtagit sig att se till att 
flödet aldrig sinar. De gör allt 
de kan för att tjäna så mycket 
pengar som möjligt, till exempel 
genom att undergräva klimat-
forskningen. Istället för att 
kapitalisera på de ekonomiska 
fördelarna som ren energi tillför 
använder de all sin makt för att 
hålla kvar oss en smutsig dåtid, 
säger han.

Men Kochbröderna verkar 
inte lyssna på samma öra som 
Khalid Pitts. I en intervju med 
New York sa David Koch att 
den globala uppvärmningen är 
bra eftersom den resulterar i 

längre växtperioder, vilket ger 
fler och större skördar. De har 
även stött förslag om att stänga 
ner den amerikanska miljömyn-
digheter EPA vilket har fått 
flera miljöorganisationer, bland 
annat Sierra Club, att gå i taket.

Koch Industries brukar kallas 
-
-

ga att verka bakom kulisserna 
och låta pengarna föra talan. 
Paradoxalt nog är de ökända 
bland den amerikanska befolk-
ning, även bland de politiskt 
ointresserade då de bland annat 
har bekostat kulturinstitutioner 
som Metropolitan Opera och 
Smithsonian Museum. 2008 

donerade de hundra miljoner 
dollar för att restaurera New 
York State Theater som numera 
går under namnet The David H. 
Koch Theater.

– Harry Reid, demokrater-

nas gruppledare i senaten,  
har upprepade gånger demoni-
serat Kochbröderna för deras 
inflytande i valprocessen och 
deras sätt att köpa sig all-
mänhetens förtroende genom 
donationer.

Nästa år är det presidentval i 
USA och enligt Khalid Pitts 
är konkurrensen om vem som 
ska få Kochs finansiella stöd 
stenhård.

– Just nu snubblar de repu-
blikanska kandidaterna över 
varandra i sina försök att bli 

-
mer att göra en mängd absurda 
påstående för att nå sitt mål.

Tidigare i år meddelade ett 

antal konservativa intresseor-
ganisationer stödda av Koch-
bröderna att de planerade att 
donera runt en miljard dollar 
före och under presidentvalet 
för att säkerställa sina intres-
sen. Det är enligt Khalid Pitts 
det i särklass största finansiella 
åtagandet inom amerikansk 
valpolitik någonsin, vilket ger 
Kochs en nyckelroll i valet.

– Bröderna Koch är det 
största beviset på att samma 
företag som förorenar vår miljö 
även förorenar vår demokrati. 
Lyckligtvis har klimatföresprå-
kare över hela landet bestämt 
sig för att de inte ska lyckas, 
säger Khalid Pitts.
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DEMONSTRATION.      Människor protesterar utanför Kochbrödernas hem i New York, i samband med Occupy Wall Street i oktober 2011.  BILD: ANDREW BURTON/AP/TT

VALKAMPANJ. Kochbröderna var i hög grad involverade i den republikanska pre-
sidentkandidaten och mångmiljonären Mitt Romneys valkampanj 2012. Här protesterar 
människor mot att en donationskampanj där David Koch uppmanat givare att bidra 
med 50 000 dollar per person eller 75 000 per par till kampanjen.


