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Sammanfattning
Förord
I förordet beskrivs bl a de populära sporterna ”glåpordskastning” och ”glåpordspingpong”som är
problem när vi seriöst och med respekt ska diskutera miljö- och samhällsfrågor.
Utgångspunkter
Vi lever i en tid av omvälvande förändringar,
lika omvälvande som övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället. Vi
människor har nått till den punkt, när vi har
samma förmåga som jorden själv att förändra naturens grundläggande bio-fysiska förhållanden. Det ger oss ett stort ansvar som
vi nu missbrukar. Vi har hamnat i en global
”lyxfälla”. I dag behandlas ofta bara klimatkrisen och energikrisen när våra miljöproblem diskuteras, men inte övriga områden
som vi kan kalla för ”resurskriser”. För att få
hela bilden klar måste vi också konstatera att
det är ”samhället” som skapar problemen på
de tre krisområdena som bilden intill visar.
Även samhällsvetare måste därför in på plan.
Livet är hotat
Handlar om vår existentiella situation och hur vi över politiska och religiösa gränser kan enas om
att rädda vår fantastiska, förunderliga gemensamma planet.
Världsbilder och vetenskapsteorier
Den traditionella vetenskapen har lärt oss att förstå verkligheten mekaniskt och att dela upp den i
sina beståndsdelar. I vår kultur är vi inbäddade i dessa föreställningar. De nya holistiska vetenskapsteorierna lär oss i stället att se hur allt hänger ihop och hur delarna påverkar varandra. Det
är också en förutsättning för att kunna förstå och hantera dagens sammansatta problem. Vårt
samhällssystem är i dag alltför mekaniskt och behöver utvecklas till ett mer organiska system.
Förändringar av första och andra ordningen
Förändringar av första ordningen innebär en förändring inom ett ”systems” ramar, utan att systemet förändras. Med förändring av andra ordningen menas en förändring som leder till att hela
systemet förändras. Det kan vara svårt att förstå. En annan term som ofta används med likartad
innebörd är paradigmskifte. Då ser vi verkligheten i ett nytt ljus och med en annorlunda förståelse. Med en sådan förändring följer oftast personliga eller samhälleliga kriser. Det är viktigt att
förstå, då vi nu står inför grundläggande förändringar på många plan.
Övergripande visioner
Miljörörelserna är bra på att beskriva problem, men är mindre bra på drömmar och visioner.
Martin Luther King hade sina drömmar - vilka är miljörörelsens? Det är svårt att engagera människor utan positiva framtidsbilder. När man hanterar förändringar är den naturliga ordningen
dessutom att man först beskriver visioner, sedan problemen och därefter vägen till det önskade
samhället. I avsnittet har jag därför formulerat mina drömmar och visioner.
Övergripande problembild
Här görs en mer detaljerad bild av miljökriserna och de samhällsaspekter som ligger till grund för
miljöproblemen.
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Exponentiell tillväxt, Ekonomisk tillväxt.
En redogörelse görs om varför en ständig
exponentiell tillväxt är en matematisk och
miljömässig omöjlighet på vår planet. Och
av detta följer också att ständig ekonomisk
tillväxt, som den definieras i samhället, också
är en omöjlighet. Problemet är att vi bortser
från det i vår samhällsutveckling och det är
en av huvudorsakerna till att vi närmar oss
vårt samhällssystems kollaps. Som visas i
grafen här intill är det många grundläggande
områden som växer exponentiellt. Den visar
också hur vi hamnat i den stora accelerationen och de negativa förändringarna ökar då
snabbare och snabbare.

De ekologiska kriserna
De ekologiska kriserna är väl beskrivna på många ställen, därför gör jag ingen utförlig redovisning
i dokumentet . Det handlar mer om att ge en överblick över hela området.
Klimatkrisen
Det är nu väl dokumenterat av IPCC (FN:s klimatpanel) och andra, att människan orsakar uppvärmningen av klimatet och att vi är inne i en farlig utveckling. Enligt en allmän vetenskaplig och
politisk uppfattning bör vi inte överskrida en genomsnittlig uppvärmning av jorden med mer än 2
grader, för att kunna undvika farliga förändringar. Enligt IPCC närmar vi oss med dagens utsläpp
4 - 6 graders uppvärmning. En mycket alarmerande och farlig utveckling. Vi skulle behöva minska utsläppen med 5 till 10 procent per år, ja en del hävdar till och med 20 %. Det kräver en kraftig omställning av hela det globala samhället.
Energikrisen
Fossila bränslen (kol, gas, olja) dominerar världens energiförsörjning med totalt ca 80 %. Av världens transporter drivs 90 % av olja. Av världens totala energiförbrukning kommer 40 % från olja.
Motsvarande siffror för Sverige är 90 % och ca 35 %. Oljan ingår dessutom i en mycket stor del
av all industriproduktion. Modern livsmedelsproduktion är mycket oljeberoende. Vi har nått oljetoppen och utbudet av olja kommer att minska. Den går inte på något enkelt sätt att ersätta.
Dessutom kompliceras situationen av att det är den fossila energin som är huvudorsaken till jordens uppvärmning. Den svåra ekvationen är att vi är mycket beroende av olja samtidigt som vi
skulle behöva avveckla vår fossila användning så fort som möjligt på grund av klimatet. Jag tror
att det är en motsättning som inte går att lösa inom vårt nuvarande samhällssystem.
Resurskriser
Utöver klimat och energi finns många andra kritiska miljöområden som oftast glöms bort i diskussionen. Jag har samlat dem under benämningen ”resurskriser” och det handlar om följande:
”Planetens gränsvillkor” visar att vi har överskridit gränsen för vad jorden tål på flera områden.
”Artutrotning” Artutrotningen har i dag nått en hastighet 100 till 1000 gånger högre än vad som anses naturligt. Av
de globala fiskebestånden är 80 % utfiskade eller överfiskade.
”Ekosystemtjänster” innehåller många av naturens resurser som människan är beroende av för sin överlevnad. I
dag är två tredjedelar av ekosystemtjänsterna överutnyttjade!
”Ekologiskt fotavtryck” är ett mått på den areal och den vattenmängd som behövs för att ge oss de resurser vi
behöver och för att absorbera vårt avfall. Vårt ekologiska fotavtryck visar i dag att vi globalt förbrukar 1,5 jordklot
per år. I Sverige förbrukar vi 3 jordklot och i Indien 0,5. Det här är naturligtvis ohållbart i längden och ett till bevis
på att vi närmar oss jordens resurstak.
Utöver det jag räknar upp här finns beskrivning av följande krisområden: Försurning av haven, befolkningsfrågan, kväve- och fosforcyklerna, det industriella jordbruket, markanvändning och kemikaliesamhället.
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Samhällssystem: Från industrisamhället till det ekologiska samhället
De grundläggande samhällsutvecklingar människan genomgått är från samlar- och jägarsamhället
till jordbrukssamhället och vidare till industrisamhället. Indelningen i olika samhällstyper syftar på
människans grundläggande sätt att försörja sig och organisera samhället - något vi kan kalla samhällets ”försörjningssystem”. Vi är nu i det sista stadiet av industrisamhällets försörjningssystem
som hittills växt exponentiellt och vi närmar oss resurstaken på många områden. Vi har nu att
välja mellan ett kollapsande industrisamhälle med konkurrens om jordens krympande resurser
eller en fredlig omställning till det man kan kalla det ”ekologiska samhället” - ett hållbart och jämlikt samhälle. Vårt samhällssystem, vårt politiska och ekonomiska system är i dag alltför mekaniska. De behöver utvecklas till mer organiska och levande system.
Maktstrukturer i samhället

Här görs en allmän beskrivning av hur maktstrukturerna i samhället har förändrats under
tidernas lopp. I dag har vi en uppochnedvänd ordning på det ekonomiska området.
Nyliberalismen har fört med sig att den finansiella ekonomin har överordnats den
reala ekonomin. Den reala ekonomin har i
sin tur överordnats samhället och den politiska makten som i sin tur överordnats jorden med alla de ekologiska systemen. Vi
måste ändra på den ordningen, så att den
blir omvänd, för att få en hållbar utveckling.
Politik/ideologi: Från gamla ideologier till ekologism
Under övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället uppstod allvarliga problem och
intressemotsättningar. Ideologierna som då växte fram var konservatism, liberalism och socialism.
De propagerar för olika sätt att se på hur samhället skall organiseras och hur motsättningarna
mellan samhällsklasser kan hanteras. De gamla ideologierna och intressemotsättningarna har
bleknat och man trängs nu i ”mittens dike” kring tron på den kapitalistiska marknadsekonomin.
Gemensamt för alla gamla ideologier är dessutom att man förutsätter ständig ekonomisk tillväxt
och synen på människan som överordnad naturen, med rätt att utnyttja naturen enbart för sina
egna syften. Under senare år har olika miljörörelser växt fram som svar på dagens problem. De
kan skapa en ny ideologi som vi kan kalla för ”ekologism”. Den blir med all sannolikt den dominerande politiska kraften för kommande förändringar.
Ekonomi: Från kapitalism till kretsloppsekonomi
Dagens kapitalistiska nyliberala marknadsekonomi har lett till sociala, ekonomiska och ekologiska
kriser. Kapitalismen kräver ständig exponentiell tillväxt och är därför ohållbar. Utan tillväxt hamnar systemet i ekonomiska ”bubblor” med recession, depression, börskrascher, växande arbetslöshet, fattigdom som möjliga följder, samtidigt sker en enorm omfördelning av rikedomar till de
mycket rika. All mänsklig aktivitet, även all ekonomisk aktivitet, måste utgå från de ramar naturen
ger. Pengar, som i huvudsak skapas av banker, har mist kontakten med de värden de skall representera och penningmängden växer i dag exponentiellt. Bankernas rätt att skapa pengar behöver
upphöra. Ekonomisk tillväxt, som vi känner den, kan fortsätta lokalt under en övergångsperiod,
men kommer på sikt att upphöra. Vi behöver skapa en ”kretsloppsekonomi” som är mindre mekaniskt och som inordnar ekonomin i de ekologiska kretsloppen. Vi behöver ersätta dagens system av linjära flöden med cirkulära flöden. För att uppnå detta behöver vi övergripande regler
för ekonomiska aktiviteter. Det handlar då varken om en odemokratisk marknadsekonomi eller
en diktatorisk planekonomi utan vi behöver någon form av demokratisk ”planekologi” som sätter
ramar för ekonomin. Inom dess ramar kan vi skapa hållbara marknadsmekanismer som rymmer
både offentlig verksamhet, icke vinstgivande företag, privata företag och andra företagsformer.
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Arbete, arbetsmiljö, produktion och konsumtion.
Frågor om arbetet finns sällan med i debatten om miljöproblematiken. Jag anser att det finns ett
klart samband mellan den försämrade arbetsmiljön med ökad arbetsbelastning och de ekonomiska och miljömässiga frågor vi diskuterar. Arbetslivet behöver demokratiseras. I dag döljer ofta
arbetsgivarna det krassa vinstmotivet bakom dimridåer av etik och moral. Globaliseringen har i
första hand handlat om globalisering av det ekonomiska livet och politiken har kommit på efterkälken. Företag kan spela ut länder mot varandra och kan ohämmat utnyttja skatteparadis. När
det gäller produktion och konsumtion gäller det naturligtvis även här att man måste hålla sig innanför de ramar som naturen ger. Reklamen behöver regleras så att de värsta avarterna kan
bromsas. Dagens så kallade ”arbetslinje” är helt orealistisk, eftersom den förutsätter ständig ekonomisk tillväxt och ett samhälle som fortsätter att exploatera naturens resurser.
Det lokala samhället
Insikten växer om att det lokala samhället har stor betydelse när det gäller miljöfrågor. De multinationella företagens stordrift och globaliseringen av ekonomi och produktion är en av huvudanledningarna till miljöproblemen. Det kommer varken att finnas energi eller naturresurser att driva
den globaliserade marknaden med dagens omfattning. Allt detta talar för att det lokala samhället
kommer att få en helt annan betydelse i framtiden.
Jag, du och vi
Den ensidiga individualiseringen av samhället och de ökade klyftorna mellan människor som sker
i dag, gör att avståndet mellan oss människor och vår miljö ökar. Jag utvecklas tillsammans med
andra och genom den miljö vi skapar. Vi behöver återerövra tron på vad vi kan åstadkomma tillsammans. I dag finns en ”strid” inom oss mellan två bilder. En bild handlar om att vi kan leva
vidare som vanligt och en bild av att vi i grunden måste utveckla samhället i en annan riktning
och ändra invanda beteenden hos oss själva. Det är först när vi avgör den ”striden” som vi kan
känna värdighet och meningsfullhet i våra liv. Då kan vi tillsammans med andra skapa ett politiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och i förlängningen en hållbar värld.
Avslutande reflektioner
Avsnittet handlar bland annat om IPCC:s senaste rapport som bekräftar att klimatkrisen blivit
allvarligare. Alla motstridiga signaler som ges i samhället om våra kriser, fick mig att i min roll
som förvirrad miljöminister utbrista: ”Eftersom att all tillväxt i världen lett oss till att vi sprängt det globala resurstaket, så att vi nu i genomsnitt konsumerar 1,5 jordklot per år, så vill jag gärna framhålla vikten av
fortsatt tillväxt. Tillväxten som skapat våra problem är lösningen på våra problem, det är väl toppen”! Denna
önskedröm närs tyvärr av många (t ex alla partier) som förlitar sig på ekologisk modernisering.
Det brådskar!
Det som står på dagordningen på kort sikt är att sprida kunskap och engagemang kring frågor om
samhälle och miljö samt att arbeta med omställning av våra lokala samhällen. Omställningen
handlar även om vår inre mentala omställning, för att vi ska kunna möta den kris som djupa förändringar för med sig. Allvaret i vårt ”djupa kristillstånd” kan jämföras med ett ”krigstillstånd”
när samhällets alla resurser behöver mobiliseras.
Vi kan inte förvänta oss att våra politiker
kan hantera dagens sammansatta ekologiska
och sociala kriser som kräver systemförändringar. Det behövs ett ”framtidsprojekt”
med systemkritiska personer som tar fram
förslag till hur vi kan hantera vår situation.
Förslagen bör innehålla olika scenarier som
visar hur vi stegvis kan förändra samhället.
En bred och brokig folkrörelse behöver
formas på ”rymdskeppet” jorden för att ta
sig an den stora utmaningen.
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1 Förord
I den allmänna samhällsdebatten i Sverige är det nu ovanligt att man direkt förnekar de ekologiska kriserna. Men samtidigt har inte allvaret i de ekologiska kriserna och framförallt insikten om
behovet av grundläggande samhällsförändringar blivit allmänt tankegods. Här finns dagens förnekelse. Samtidigt tilltar problemen i ökande takt. Ambitionen med detta diskussionsinlägg är att
ifrågasätta dagens ytliga diskussioner och komma med alternativa tankegångar. Självfallet kan
ingen sitta inne med alla svar på dagens komplicerade frågor. Jag är heller inte säker på all idéer
som jag torgför i detta diskussionsinlägg. Det jag däremot är helt säker på, är att dagens utveckling för oss mot en samhällskollaps. Vi behöver fördjupa diskussionen och snabbare komma till
genomgripande förändringar. För att komma vidare måste vi vara lyhörda och ödmjuka inför
varandras argument.
Ett stort hinder på vägen för en seriös diskussion, är den sport som blir allt vanligare. Den sporten är glåpordskastning. Den har flera klasser. Kast med litet glåpord och kast med stora och
tunga glåpord. Sporten utövar vi när vi inte kan eller vill bemöta våra meningsmotståndares argument och i stället vill smutskasta personen i fråga. Glåpordskastning utvecklas lätt till glåpordspingpong. Du kan kalla mig för ”domedagsprofet” och då kan jag drämma till med att du är en
”enögd tillväxtstaliban”. Och sedan är glåpordspingpongen igång. En gammal visdom säger också
att man ”angriper budbäraren i stället för att lyssna på det bud han kommer med”. Ett annat sätt
att slippa argumentera är att ifrågasätta meningsmotståndarens motiv, heder och ära. Vi behöver
komma över denna omogna fas av miljö- och samhällsdebatten. Jag lovar i alla fall att jag med
respekt skall bemöta alla dogmatiska tjurskallar.
Jag står själv för innehållet i detta diskussionsinlägg och jag representerar ingen organisation. Det
är inga nya tankegångar jag för fram. Det nya är hur olika områden i samhället, i vår föreställning
om verkligheten och de ekologiska systemen hänger ihop och hur de påverkar varandra i ett helhetsperspektiv.
Man kan aldrig sitta isolerad på sin kammare och ensam föda geniala idéer. Precis som att
allthängerihop i den fysiska världen hänger också allt ihop i idéernas värld. Jag är ingen expert
utan snarare en självlärd amatör. Mina kunskaper och åsikter har jag fått av det jag upplevt, läst
och lärt. Diskussioner med andra människor har självfallet också format mina åsikter. Jag vill
framföra ett tack till mina kamrater i ”Omställning Sverige” och i ”Omställning Gävleborg”. Vi
har också haft givande diskussioner i arbetsgruppen för ett ”Nytt samhällssystem” som består av
deltagare från nätverket Steg 3. Det har även varit inspirerande att diskutera med min före detta
kollega Ingegerd Bäcksholm som driver företaget ”Humanlotsen”. Jag och min kamrat Per
Dahlman har ofta träffats och utbytt livliga åsikter om miljö och samhälle. Mina barn Anna och
Magnus har inspirerat mig att ”komma ut” med mina åsikter och min fru Kathie har haft synpunkter på språket och innehållet i diskussionsinlägget.
Jag är intresserad av dina synpunkter på dokumentet, sänd dem till: bohagstedt@hotmail.se
Det är bra om du sprider detta dokument till så många som möjligt.
Jag har en blogg på adress: www.bohagstedt.se
Finns intresse håller jag föredrag om miljö och samhälle.
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2 Utgångspunkter
Vi lever i en tid av omvälvande förändringar, lika omvälvande som övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället. Vi människor har nått till den punkt, när vi har samma förmåga
som jorden själv att förändra naturens grundläggande bio-fysiska förhållanden. Därför har vetenskapsmän föreslagit att den tidsålder vi nu lever i skall kallas för Antropocen - människans tidsålder.
Det är en grundläggande förändring - ett paradigmskifte i förhållandet mellan människan och
naturen. Det ger oss ett stort ansvar som vi nu missbrukar. Vi har i stället byggt upp och organiserat samhället så att vi skapar politiska, sociala, ekonomiska och ekologiska problem som i grunden hotar livets hållbarhet på vår planet. Industrisamhället har hittills gett delar av mänskligheten
en fantastisk utveckling. När vi nu överkonsumerar jordens resurser har vi hamnat i en global
”lyxfälla” och dessutom förändrat förutsättningarna för industrisamhällets överlevnad.
Med vår fantastiska förändringsförmåga, våra kunskaper och kreativa förmåga, kan vi vända utvecklingen och börja skapa hållbara förutsättningar för människan och för livet på jorden. Många
förändringar behövs och vi behöver alla dra vårt strå till stacken. Men i dag sitter vi oftast fast i
hur vi organiserat samhället och i våra inre föreställningar om oss själva och samhället. Vi är också låsta i vårt sätt att betrakta samhället genom våra mentala ”stuprör” - vi ser delarna men inte
helheten. Vi behöver en ny helhetsbild.

Bilden ovan: I dag behandlas ofta bara klimatkrisen och energikrisen när våra miljöproblem diskuteras. Då har
man inte tagit med alla övriga områden som t ex planetens gränsvillkor, ekosystemtjänster, artutrotning, ekologiskt fotavtryck, färskvattenfrågan, markanvändning, kemikaliesamhället mm. Dessa områden kan av pedagogiska skäl och för enkelhetens skull kallas för ”resurskriser”. För att få hela bilden klar, måste vi också konstatera att det är ”samhället” som skapar problemen på de tre krisområdena. Även samhällsvetarna behöver därför
komma med i diskussionen om vår framtid. Vi får då helhetsbilden här ovan som pedagogiskt visar hur miljö- och
samhällsfrågorna hänger ihop. Detta dokument är också till vissa delar disponerat efter bildens logik.
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3 Livet är hotat!
Livet på vår planet är hotat på grund av vårt sätt att organisera samhället socialt, ekonomiskt och
politiskt och det har i sin tur lett till allvarliga miljöproblem. På det sättet är även människan som
art hotad. Oavsett vilken trosuppfattning, världsåskådning eller politisk uppfattning vi har, kan vi
enas om det fantastiska, obegripliga och det förunderliga med våra liv, med natur och det universum vi lever i. Vi kan ha olika sätt att beskriva livets utvecklingsprocess - den skapelseprocess
som vi är sprungna ur, men det blir allt viktigare att vi gemensamt kan betrakta skapelsen som
okränkbar och helig. Då får vi en gemensam plattform och ett engagemang för att tillsammans
hantera de problem vi står inför. Då kan vi också förstå att vi behöver lämna den globala konkurrensen om makt, pengar, prylar och naturfyndigheter.
Livets utveckling och skapelse var inte något som en gång inträffade och sedan var allting färdigt.
Skapelseprocessen fortgår ständigt. De grundläggande bio-fysiska förändringarna sker i långsam
takt. De parallella mentala, kunskapsmässiga, sociala, ekonomiska, politiska och ekologiska utvecklingsprocesserna fortskrider i allt snabbare takt. Man kan därför påstå att det pågår två parallella och integrerade skapelseprocesser. En bio-fysisk och en kulturell.
Vi skapas både som biologiska och sociala varelser. Men vi är också skapande. Vi skapas och skapar. I dialog skapas vi och är medskapande till våra relationer, vårt samhälle, den natur och de
ekologiska system som vi är en del av. Vi har därför ett stort moraliskt ansvar för att förändra vår
kultur, så att den står i samklang med det grundläggande ekologiska systemen. Människan är en
meningsskapande varelse. Att hota livets utveckling på jorden är meningslöst. Genom att arbeta
för en hållbar värld skapar vi också mening i våra liv.
En tänkbar dialog:
Yngve - Kan man verkligen påstå att någonting är meningsfullt? Det går ju aldrig att vetenskapligt bevisa.
Och allting kan ju till slut sägas vara relativt.
Bo Erik - Vad som är varmt eller kallt kan ju sägas vara relativt. Men om du håller handen på en spisplatta,
är det nog inte relativt för dig, om den är varm eller kall. Allt är relativt så länge det inte relateras till någonting t ex att det gör ont och du bränner dig. Sedan går det självfallet inte att ”vetenskapligt” bevisa vad
som är meningsfullt. Vi måste själva skapa det meningsfulla för att kunna orientera oss i tillvaron. För att
kunna fatta beslut och handla, måste vi ta ställning till vad som är bra eller dåligt, gott eller ont eller till vad
som är meningsfullt. Om allt vore meningslöst och relativt, skulle vi inte vara i stånd att ta ställning till
någonting i livet. Det gäller i stort som i smått.
Yngve - Du surrar om det förunderliga, okränkbara och det heliga. Det är ovetenskapligt med sådant naturreligiöst newage-flummande. Vi måste vara förnuftiga och se till samhällets realiteter.
Bo Erik - Vad som är förnuftigt är inte alltid så lätt att veta. Vad kan en filosof ha att säga?
Georg Henrik von Wright, från boken ”Att förstå sin samtid”: - Förnuftets kris i vår vetensksapligt-teknisk präglade civilisation visar sig vara en kris i förhållandet mellan människan och naturen…Min kritik av det ändamålsinriktade förnuftet växte ut till ett ifrågasättande av den framstegstro som alltsedan upplysningstiden varit förhärskande.
Yngve - Men hur ska det över huvud taget gå att kunna komma igång med en så svår förändringsprocess?
Jesus - Låt oss först driva månglarna ur naturens tempel!
Djävulen - Nej för helvete grabbar! Låt oss elda på med ohejdad produktion, total månglarfrihet, ständigt
ökande konsumtion och ekonomisk tillväxt! Jag älskar värme!
Vem ska vi låta få sista ordet?
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4 Världsbilder och vetenskapsteorier
För att bättre kunna förstå och hantera de
kriser vi hamnat i, bör vi ha kunskaper om
olika vetenskapsteoriers utveckling, hur de
format vår världsbild, vårt sätt att tänka,
känna och handla och hur det i sin tur påverkat vårt sätt att utforma samhället. Figuren här intill visar på vissa samband och
kommer från boken ”Världen och vetandet
sjunger på nytt” av Erland Lagerroth.
Den ”traditionella” vetenskapen som växt fram från 1400-talet med föregångsmän som Galileo
Galilei, Francis Bacon, René Descartes, och Isaac Newton medförde grundläggande förändringar
av hela samhället. Det förändrade successivt den rådande världsbilden, sättet att tänka, känna och
handla och sättet att utforma samhället. De nya tankegångarna fick hårt motstånd från kyrkans
män som hade en geocentrisk världsbild, vilket innebar att man ansåg att jorden var centrum i universum. Den vetenskapliga världsbild som växte fram stod för en heliocentrisk världsbild, där solen
var centrum i universum. Hand i hand med den traditionella vetenskapliga utvecklingen växte
också den tekniska utvecklingen fram och vi fick tillgång till fossil energi. Allt detta var förutsättningarna för industrisamhällets framväxt.
Det som kännetecknar den traditionella vetenskapen är att man försöker förstå verkligheten genom att bryta ner den i mindre delar som man analyserar. Den kännetecknas också av en mekanisk världsbild och stuprörstänkande. En vanlig metafor är att man betrakta naturen, människan och
samhället som en klocka eller en maskin. Med en mekanisk världsbild följde också att man ”delade” och isolerade människan från naturen. Det gav stöd till uppfattningen att människan har rätt att
härskar över naturen. Något man brukar kalla en antropocentrisk världsbild med människan i centrum. I
bibeln ges också människan rätt att styra över allt levande på jorden. Allt detta fjärmade oss från
att förstå oss själva som en del av naturen och som helt beroende av den. Andra kännetecken för
den traditionella vetenskapen är att den är analytisk, atomistisk, reduktionistisk och deterministisk. Med
atomistisk och reduktionistisk menas just vetenskapens sätt att bryta ner och reducera verkligheten till mindre och ”enklare” delar. Delarna analyseras var och en för sig och man brukar sedan
hävda att ”helheten är summan av sina delar”. Den vetenskapliga metod man ofta använder är att
man analyserar, mäter och väger fysiska delar i ett statiskt tillstånd. Man använder ett linjärt tänkande och söker efter orsak och verkan, där man utgår från att svaret ”antingen är det ena eller
det andra”. Man har en deterministisk uppfattning om verkligheten som man anser i grunden
styrs av förutbestämda naturlagar.
Den traditionella vetenskapen och den tekniska utvecklingen har gett delar av mänskligheten fantastiska landvinningar och befriat människor från vissa dogmatiska religiösa föreställningar. Vi har
fått ett helt nytt sätt att producera och konsumera varor med industrialismens framväxt. Det har
också påverkat våra livsmönster, våra politiska ideologier, vår samhällsorganisation och vårt ekonomiska system. Vår världsbild och vårt sätt att tänka i dag har i stort formats av den traditionella
vetenskapen. Man talar i dag till och med om den som ”scientism” - den moderna människans
evangelium. Men vi har nu börjat uppleva baksidan på medaljen och eftertankens kranka blekhet
sprider sig sakta över vår kultur. Framförallt har utvecklingen kommit på kollisionskurs med den
ekologiska grunden för vårt samhälles överlevnad, då den traditionella vetenskapen, den tekniska
utvecklingen och den fossila energin ger oss möjlighet och motiv att i stor skala hänsynslöst exploatera naturen.
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Nya och holistiska sätt att tolka och förstå verkligheten har börjat växa fram. Det ger oss nya
möjligheter till en förändring av vår världsbild och till vårt sätt att handla. Det som kännetecknar
dessa teorier kan ses som alternativ till determinism och reduktionism och handlar om att förstå
världen i termer av helheter, process, system, relationer, sammanhang, återkoppling och mönster.
Här handlar det inte om att se verkligheten som mekanisk och delad, utan att ser den som organisk och levande. En vanlig metafor blir då att betrakta naturen, människan och samhället som självorganiserande system. Olika riktningar och benämningar på de holistiska vetenskapsteorierna är systemteori, ekologi, kaosteori, cybernetik, informationsteori, kommunikationsteori, kontextteori och general science. Det viktiga med dessa teorier är att man kan analysera och hantera verkligheten utifrån ett
helhetsperspektiv och undvika stuprörsanalyserna.
Här nedan visas några skillnader mellan den traditionella och holistiska vetenskapen. Idén till
uppställningen har jag hämtat ur boken ”Kommunikationens strategi” av Anthony Wilden som är
professor i kommunikationsteori. Den nya synen, som enligt Wilden har urgamla rötter, både
inkluderar den traditionella vetenskapssynen och går utöver den. De två synsätten kan sägas
komplettera varandra, de är inte motsatta och kan inte ställas mot varandra, eftersom de inte är av
samma logiska typ. Även vår hjärna har dessa två sätt att ”förstå”. Den vänstra hjärnhalvan är
mer analytisk och detaljinriktad och den högra hjärnhalvan är mer holistisk och inriktad på analys
och upplevelser av helheter. Det tycks vara två grundläggande sätt att förstå och uppfatta verkligheten som kompletterar varandra. Vi behöver ett växelbruk mellan analytiskt tänkande och systemtänkande. I vår kultur har vi prioriterat den vänstra hjärnhalvans funktion så att den andra
hjärnhalvans förmodligen har hämmats. Vi behöver träna vår förmåga att se och uppleva helheter, framförallt att kunna uppleva det förunderliga med våra liv och med naturen.

I holistisk systemvetenskap analyserar man olika system (eller ”holoner” som de också kallas) och
hur de fungerar tillsammans. Ekologi är en sorts systemteori. Ett system är en ”egen” helhet, som
i sin tur kan vara en del av en ”övergripande” helhet, som i sin tur kan vara en del av nästa helhet
osv. En kedja av system kan t ex bestå av atomer, celler, organ och människa. De kan också bestå av
människa, samhälle, natur, och universum. Se figurerna nedan. Eller så kan man koppla ihop hela ked11
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jan från atom till universum. Man kan med andra ord betrakta olika system beroende på vad man
vill analysera. I systemteori fokuserar man inte bara på de isolerade delarna utan på sambanden
mellan samverkande system. Därför blir kommunikation, relationer, sammanhang och mönster
centrala begrepp. De är lika viktiga som materiella och fysiska former. Osynliga bindningar mellan vad som tidigare ansågs som separata delar är det mest fundamentala i skapelsen.

Precis som vi kan förstå vår yttre materiella verklighet genom systemtänkande, kan vi också förstå
vår inre verklighet, vårt mentala liv genom systemtänkande. Olika idéer och åsikter som jag har
hänger ihop och bildar olika tankesystem som i sin tur skapar mitt övergripande tankesystem –
min verklighetsuppfattning. Mina tankesystem formas i dialog med andra tankesystem. Hur detta
hänger ihop och utvecklas brukar beskrivas i idéhistoria. En verklighetsuppfattning kan t ex. bilda
en antropocentrisk världsbild som genom påverkan kan ändras till en biocentrisk världsbild .

Antropocentrisk världsbild

Som tidigare nämnts fick vi genom den traditionella vetenskapen en antropocentrisk
världsbild med människan i centrum. Den
holistiska vetenskapen ger oss en biocentrisk
världsbild med naturen i centrum och människan som en del av naturen. Det är en fantastisk skapelseprocess vi genomgått - från
stjärnstoft till planeten jorden, till växter,
djur och till människa! För att hantera dagens kriser kan vi inte överordna oss naturen, utan vi måste inordna oss i den.

Biocentisk världsbild

Våra inre tankesystem hänger också ihop med de yttre fysiska systemen som beskrivs här ovan.
Det brukar finnas en diskussion om det är de yttre förhållandena som primärt styr den sociala
utvecklingen (som i den materialistiska historieuppfattningen), eller om det är våra idéer som styr
(som i den idealistiska historieuppfattningen). Jag är av den holistiska uppfattningen att det är ett
komplicerat samspel mellan alla yttre och inre system som styr samhällets utveckling och då naturligtvis även utvecklingen av de miljöproblem som människan har skapat.
Det finns inget enkelt linjärt förhållande mellan orsak och verkan i sambanden mellan alla delar i
ett system, utan man kan säga att allt beror på allt eller att allt hänger ihop. Helheten är inte summan
av sina delar, utan den är mer än sina delar. En människa kan analyseras på olika systemnivåer; på
atomnivå, cellnivå och på organnivå. Men en människa är till slut något helt annat än sina delar.
Systemet, eller som i det här fallet en människa, har ”helhetsegenskaper” som inte återfinns i delarna. Man talar om ”emergens”, en kvalitativ ny egenskap som ”dyker upp” på helhetsnivå.
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Ett självorganiserande system befinner sig ”långt ifrån jämvikt” eller som det också kan kallas ”i
dynamisk jämvikt”. Man skiljer mellan statisk jämvikt och dynamisk jämvikt. Det förra kan symboliseras av någonting som är i balans, det senare av någonting som hela tiden måste balansera. När
jag till exempel cyklar måste jag hela tiden balansera, för att jag inte skall ramla. Det är vad alla levande organismer hela tiden måste göra, i förhållande till sin miljö, för att kunna överleva. Människan måste hela tiden ”balansera” inom de ramar som naturen sätter upp. I dag har vi obalans i
många av de samhällssystem som är viktiga för vår överlevnad. Ett självorganiserande system
måste vara öppet för att ta in information från omgivningen för att kunna överleva. Problemen
med vårt tankesystem och vårt samhällssystem i dag är att de är alltför slutna, de tar inte in intillräcklligt med information om samhällsproblem och miljöproblemen. Därför korrigeras inte samhällets utveckling utifrån den informationen. Vårt samhällssystem, vårt politiska och ekonomiska
system är i dag alltför mekaniska. De behöver utvecklas till mer organiska och levande system.
Vårt kroppssystem fungerar just därför att det fortlöpande är självreglerande och självproducerande. Ingen del av kroppen överordnar sig hela kroppens funktion, utan det sker ett komplicerat
samarbete mellan alla delar på ett organiskt sätt. Vår ekonomi t ex fungerar inte så. Där är det
vissa ”delar” som överordnar sig helheten - det som är bäst för hela samhället. Det gäller
”vinsten” och den ”ständiga ekonomiska tillväxten” som har överordnats samhällets och naturens hållbarhet. Vi får vara glad att kroppens ”tillväxtssystem” inte har tagit överhand över andra
reglerande system i kroppen. Vi skulle då bli jättar som bara växer och växer. Till slut skulle då
naturen sätta stopp för vår tillväxt (och våra liv), precis som den kommer att göra med vårt ekonomiska system. Så låt oss därför skapa en organisk kretsloppsekonomi. Se vidare sida 33.

Diverse citat
Johan Rockström och Anders Wijkman, skriver i boken Den stora förnekelsen: ”En vetenskaplig
utmaning som vi tampas med, är det stora och akuta behovet av mera systemperspektiv och integrerade metoder för att lösa de stora och komplexa problem mänskligheten står inför. Redan
som agronomstudent på lantbruksuniversitetet i Uppsala (Johan R) tyckte jag att universitetets
vattentäta skott mellan olika vetenskapliga discipliner inte lämpar sig för att lösa problem i verkligheten. På miljöområdet var det påtagligt…..Ett långt närmare samarbete mellan natur- och
samhällsvetarna blir en huvudfråga…Det är ingen tvekan om att vi behöver en ny tvärvetenskaplig revolution i våra skolor och universitet”.
Steven Strogatz, professor i tillämpad matematik vid Cornell University, skriver i boken How
Order Emerges from Chaos in the Universe, Nature and Daily Life: ”Efter århundraden av sönderslitande
av naturen i mindre bitar, börjar vi fråga oss hur vi skall sätta ihop bitarna igen”.
Robert B Laughlin, professor i fysik vid Standford University, fick nobelpriset i fysik 1998,
skriver i boken A Diffrent universe. Reinventing Physics From the Bottom Down: ”Vad vi ser är en världsbildens förvandling, där målet att förstå naturen genom att bryta ner den i allt mindre delar ersätts
av målet att förstå hur naturen organiserar sig själv”.
Erich Jantsch, skriver i boken The selforganizing Universe: ”Evolutionens syfte, liksom dess riktning, är inte föreskrivna; de utvecklas tillsammans med system som bär evolutionen”.
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik skriver i boken Den bästa av världar: ”Den framgång
den extrema reduktionismen har haft gör att man lätt kan få för sig att den är synonym med vetenskaplighet. Så är det förstås inte”.
Henryk Skolimowski, från boken Eco-philosophy. Designing new tactics for living: ”Den primära orsaken till nutida alienation är en felaktig föreställning om universum som en plats där allting är separerat och uppdelat och där människan på samma sätt är atomiserad och ”söndersliten”.
Erland Lagerroth, från boken Världen och vetandet sjunger på nytt: ”Newton gav oss lagen som vi
levt under i 300 år. Lagen om en hård, fragmenterad värld som fungerar mekaniskt och förutbe13
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stämt. I dag har nobelpristagaren Ilya Prigogine och en lång rad andra nytänkare visat oss en värld
som existerar på samma sätt som vi människor. Som självorganiserande processer och självständiga system. Som skapar sig själv och omskapar sig själv. Vi är inte längre främlingar i en fientlig,
mekanisk värld”.
Gregory Bateson var en biolog och antropolog som utvecklade sig till en tvärvetenskaplig nytänkare. Han var en ledande person bland forskare som utvecklade holistiska
teorier som kommunikationsteori och cybernetik. I boken Mönster som förbinder finns
hans klassiska citat: ”Bryt upp mönstret som
förbinder vetandets och lärandets detaljer;
och all kvalitet kommer ovillkorligen att
förstöras”. Intressant t ex. för vår skoldebatt.
I boken skriver han också: ”Det här är vad som gäller för däggdjur. De är angelägna om relationsmönster, om var de står i fråga om kärlek, hat, respekt, beroende, tillit och liknande abstraktioner, gentemot någon annan”.
Angående ”det naturliga urvalet” hade han synpunkten att det inte är individen som överlever
utan det är individen + miljön som överlever. Därför ansåg han att den individ som skadar sin
miljö också skadar sina överlevnadsmöjligheter.
I boken Där änglar är rädda att gå skriver han: ”Det finns periodare som är mycket skickliga på att
upprätthålla en bara sakta ökande mängd alkohol i blodet och som kan hålla på så kanske fyra,
fem dagar. Men i sådana här system av sammankopplade variabler kan man inte ta en variabel
och förändra den i kontinuerlig riktning. Någonting kommer att brista och plötsligt ligger alkoholisten klockan fyra på morgonen i rännstenen… Och nationer blir beroende av att ha en kontinuerlig ökande bruttonationalprodukt, vilket är exakt samma sorts problem. Man kan inte ta en variabel i ett sammankopplat system och låta det förändras kontinuerligt i en och samma riktning”.
Reflektioner
Vi hanterar de ekologiska kriserna och samhällsproblemen isolerat från varandra - stuprörslogiken. Vi stannar i dag vid små förändringar inom de olika systemens ramar. Systemteori och
ekologi ger oss möjligheter att analysera och hantera mänskliga, samhälleliga och ekologiska problem utifrån ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att förstå att samhället är en del av naturen. Dagens samhällssystem, politiska och ekonomiska system är alltför mekaniska och behöver utvecklas till att bli mer organiska. Naturliga frågor blir då: På vilka systemnivåer finns problemen, hur
hänger de ihop och hur kan vi hantera dem?
Om man använder sig av förändringar av första ordningen, när det behövs förändringar av andra
ordningen, förvärras oftast problemen. Man kan t ex ha ambitionen att ta ”små steg” inom det
nuvarande samhällets ramar ”för att ändå kunna åstadkomma något” och då fastnar man lätt och
blir förvaltare av det gamla ohållbara systemet. Kan det möjligen vara Miljöpartiets och Naturskyddsföreningen dilemma?? Ett viktigt principiellt problem som också är hela miljörörelsens
dilemma. Jag anser att man behöver arbeta både ”innanför” nuvarande system och med förändringar av andra ordningen. Den stora svårigheten är att man då lätt kan fastna i dagens system. I
dag behöver vi framförallt fokusera på behovet av systemförändringar, då de saknas i debatten.
Vår världsbild är indränkt i den traditionella vetenskapens sätt att se och uppleva verkligheten. Vi
behöver lyfta fram kunskaperna om och upplevelserna av de holistiska vetenskaperna. Då kan vi
på ett helt annat sätt uppleva att vi är en del av den förunderliga naturen. Det ger oss mening i
våra liv och mod och engagemang att hantera de ekologiska problem som vi, den rika delen av
mänskligheten, har skapat.
14
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5 Förändringar av första och andra ordningen
Miljöfrågorna är som sagt inte enskilda frågor som går att isolera, utan de berör hela vårt sätt att
leva. Trots det försöker vi i dag åtgärda problemen som om de är isolerade från varandra. Vi försöker också göra förändringarna enbart inom samhällets nuvarande ramar. Det som kallas ”förändringar av första ordningen”. För att åstadkomma verkliga lösningar av dagens sammansatta
problem måste vi också göra grundläggande förändringar av våra sociala, ekonomiska, politiska
och ekologiska system. Det kallar man ”förändringar av andra ordningen”.
Förändring av första ordningen innebär en förändring inom ett systems ramar utan att systemet förändras. Vi tänker på samma sätt, vi identifierar och löser problem på samma sätt. Vi letar
efter nya möjligheter med samma metoder som tidigare. Sådana förändringar benämns ofta ”förnyelse” eller ”förbättring” av någonting. De metoder som används vid förändringen kan ofta
betecknas som mer av samma sorts åtgärder som redan använts.
Förändring av andra ordningen innebär en förändring som leder till att hela ”systemet” förändras. En annan term som ofta används med likartad innebörd är paradigmskifte. På det personliga planet kan det handla om att ändra på ett grundläggande tanke- och handlingsmönster. Det
handlar ofta om att vi då ser verkligheten i ett nytt ljus och med en annorlunda förståelse. Det ger
oss ett helt nytt beslutsunderlag med möjlighet till nya handlingsmönster. Det sker inte genom att
man enkelt ”byter skjorta” utan man måste gå igenom en ”förändringsprocess”. Det kan också
gälla samhälleliga förändringar som t ex förändringen från jordbrukssamhället till industrisamhället. De metoder och de tankemönster som används vid förändring av andra ordningen kan sägas
vara mindre av samma sorts åtgärder som redan använts, men framförallt är det helt andra åtgärder. Om jag
använder ”mer av samma åtgärder” när det behövs förändringar av andra ordningen blir problemen oftast bara värre. Om vi börjar källsortera soporna har vi genomfört en förändring av första
ordningen, men om vi inser att vi måste ändra vårt konsumtionssamhälle för att leva i harmoni
med den ekologiska utvecklingen, har vi gjort en förändring av andra ordningen. Einstein formulerade detta problem på ett elegant sätt: ”Det behövs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi
skapat med det gamla sättet att tänka.”. Ett intressant exempel är dogmen om behovet av ständig
ekonomisk tillväxt. Man argumenterar alltså för att vi behöver ekonomisk tillväxt för att lösa de
problem som tillväxten har skapat. Mer om ekonomisk tillväxt på sidan 16.
För att åstadkomma förändringar av andra ordningen krävs det ofta att:
– vi ifrågasätter oss själva och inte problemet
– vi relaterar frågeställningen till vårt sätt att tänka
– vi vågar och förmår gå utanför våra egna ramar, attityder och vår världsbild
– vi hanterar det motstånd och den ångest som nya tankemönster skapar
Bo Ahrenfelt, läkare och psykiater, har gjort följande reflektion: ”Övergången från en problemlösning av första ordningen till en lösning av andra ordningen består i att jag (vi) ifrågasätter mig själv
(oss själva) och inte problemet. Det är med andra ord inte problemet som är problemet utan det är hur jag/vi
hanterar problemet som är problemet”.
Det vanliga när man ändrar sitt grundläggande tanke- och handlingsmönster är att man går igenom en personlig kris. Det kan vara smärtsamt att inse att man måste genomgå djupgående förändringar och att det man hittills trott på och de handlingsmönster man använt inte fungerar
längre. Då handlar det ofta om en förändring av min identitet. Jag känner mig ofta förvirrad och
vilsen, när jag mist min gamla identitet, innan jag funnit en ny identitet och ett nytt handlingsmönster. Ni har säkert alla upplevt djupa och smärtsamma kriser i era liv. Det sägs ofta att kriser
kan ge personlig utveckling och mognad. Jag har själv upplevt det, både hos mig själv och hos
15

Allthängerihop

131003

Bo Hagstedt

människor jag träffat privat och i mitt arbete med organisationer, arbetslösa och sjukskrivna. Det
här gäller förstås också gemensamma förändringar och större samhällsförändringar. Då kan vi
också hamna i kollektiva kriser. Vid stora förändringar brukar man beskriva krisförloppet med en
”kriskurva”.
Inledningsvis är det vanligt med en chockreaktion därefter handlingsförlamning, förnekelse, flykt och ilska. Förloppet kan självfallet se olika ut för olika personer och olika
tillfällen. Sedan följer ofta nedstämdhet. Att
man till slut accepterar verkligheten som den
ser ut är en förutsättning för bearbetning
och en nyorientering. Kriskurvan är naturligtvis en förenklad bild av verkligheten, men
den kan ändå vara till hjälp när vi funderar
över vår belägenhet och över strategier för
att komma vidare.

Genom forskning (t ex Common Cause) har man funnit att information som inte stämmer överens med en människas världsbild och grundläggande värderingar helt enkelt kan förnekas. Se
även sid 40. Det ligger förmodligen ofta bakom förnekelsen av de ekologiska problemen. Ett
annat problem med förändringar av andra ordningen är att det kan vara svårt att föreställa sig ett
samhälle som ser helt annorlunda ut. Vi är fast i vår verklighetsuppfattning och tänker innanför
”boxen”. Människorna i jordbrukssamhället hade naturligtvis svårt att föreställa sig hur industrisamhället skulle komma att se ut. Det är ett dilemma vi har i dag, när vi är på väg att lämna industrisamhället med ständigt växande ekonomi och konsumtion. Desto viktigare är det för oss att
börja diskutera olika modeller och alternativ för hur ett sådant samhälle kan se ut.
Jag tror att vi som mänsklighet kan sägas befinna oss i kriskurvans nedåtgående fas, men som
samhällen och individer är vi på olika nivåer. Det är en av anledningarna till passiviteten och den
förnekelse som nu är förhärskande. De förändringar vi gör i dag för att hantera de sociala och
ekologiska problemen är enligt min uppfattning enbart förändringar av första ordningen. Den
strategin brukar kallas ”ekologisk modernisering”. Vi försöker leva vidare i stort sett som vanligt
och undviker att göra djupgående förändringar. ”Med ny teknik, miljösmarta bilar och vindkraft
skall vi nog kunna få hållbar tillväxt”. Men med den strategin sker inga verkliga förändringar och
problemen bara ökar. För att hantera de sociala, ekonomiska, politiska och ekologiska problemen
behöver vi framförallt genomföra systemförändringar - alltså förändringar av andra ordningen.
Det utesluter inte att förändringar av första ordningen som t ex sopsortering kan vara en viktig
del av en större systemförändring. Bara vi inte fastnar där och dövar vårt samvete och stannar vid
sopsortering.
När man hanterar förändringar är den naturliga tågordningen att man först beskriver visioner,
sedan problemen och därefter vägen till det önskade samhället. Det är sällan man kommer så
långt när våra samhälleliga/ekologiska kriser analyseras. Man stannar vid att beskriva problem
men formulerar inga visioner, än mindre vägen dit.
En annan intressant aspekt av detta är att man vid förändringar i arbetslivet har använt sig av
teorierna kring ”lösningsfokuserat arbetssätt”. Det innebär att man vid organisationsutveckling
och rehabilitering inte bara skall fokusera på att åtgärda och förebygga problemen utan också på
att utveckla visioner om det ”goda” arbetet. Det brukar kallas att man har ett ”främjade” arbetssätt. Det här arbetssättet tycker jag att man kan överföra på vårt sätt att analysera och hantera
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våra samhälleliga/ekologiska kriser. Viktigt är då att man har med sig alla de tre delarna som ett
lösningsfokuserat arbetssätt förutsätter, som i figuren här nedan.

Vår framtid är osäker och mycket svår att förutspå. Därför är det mycket viktigt när man gör
utredningar om vår framtid att man belyser inte bara ett scenario utan flera scenarier. Tyvärr fastnar man ofta i att beskriva ett scenario och då nästan alltid i ”ekologisk modernisering”. Ett absurt exempel på detta är den framtidskommission som regeringen tillsatt med uppgift att identifiera samhällsutmaningar som Sverige står inför på längre sikt, framåt 2020 och 2050. Regeringen
slog fast att resultatet skulle hålla sig inom ramen för ekonomisk tillväxt! Här fastslog man alltså
redan innan utredningen startade vilket scenario som skulle gälla.
I det oklara läge som råder om vår framtid och med de olika åsikter som finns om vår utveckling,
är det ett renlighetskrav att flera scenarier beskrivs när utredningar görs. Åtminstone ett som utgår från ”ekologisk modernisering” och ett från att det inte längre går att ständigt öka den ekonomiska tillväxten.
Både tågordningen vi förändringar och ett lösningsfokuserat arbetssätt talar för att det är nödvändigt att formulera mål och visioner vid förändringsarbete. Och som av en händelse handlar
därför nästa avsnitt om ”Övergripande visioner”!
Reflektioner
Om man använder sig av förändringar av första ordningen, när det behövs förändringar av andra
ordningen, förvärras oftast problemen. Man kan t ex ha ambitionen att ta ”små steg” inom det
nuvarande samhällets ramar ”för att ändå kunna åstadkomma något”. Ett argumenterar som ofta
används är också att ”vi inte har tid att vänta på systemförändringar”. Faran är då att man lättfastnar och blir förvaltare av det gamla ohållbara systemet. Det kan leda till att problemen förvärras. Kan det möjligen vara Miljöpartiets och Naturskyddsföreningen dilemma?? Ett viktigt principiellt problem som också är hela miljörörelsens dilemma. Jag anser att man behöver arbeta både
”innanför” nuvarande system och med förändringar av andra ordningen. Den stora svårigheten
är att man då lätt kan fastna i dagens system. I dag behöver vi framförallt fokusera på behovet av
systemförändringar, då de snästan helt saknas i debatten.
Vid förändring har vi tidigare konstaterat att det är viktigt att analysera vilka systemnivåer problemen finns på och hur de hänger de ihop. Nu kan vi lägga till att vi också behöver analysera om
det krävs förändringar av första ordningen eller av andra ordningen eller både och när vi förändrar något.
Vår framtid är osäker och mycket svår att förutspå. Därför är det mycket viktigt när man gör
utredningar om vår framtid att man belyser inte bara ett alternativ utan flera scenarier.
Här finns ett intressant youtube-klipp om en ny världsbild som växer fram ”Crossroads: Labor
Pains of a New Worldview”: https://www.youtube.com/watch?v=5n1p9P5ee3c
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6 Övergripande visioner
Här följer mina drömmar och visioner om det politiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara samhället.
Samhällssystem: Från industrisamhället till det ekologiska samhället.
Vi har lyckats att utveckla det kollapsande industrisamhället till det ekologiska samhället i balans
med naturen. Nu utgår all mänsklig verksamhet från insikten att samhället är en del av naturen
och att vår överlevnad är helt beroende av naturen och de ekologiska systemen. Vi har också
utvecklat hela samhället från ett mekaniskt till ett mer organiskt och levande samhällssystem.
Politik/ideologi: Från gamla ideologier till ekologism
Många ”gröna” samhällsuppfattningar bildar nu tillsammans det man kan kalla ekologism och det
är den ideologi som är dominerande. De gamla ideologierna har också tagit djupta intryck av dessa idéer. Ekologismen har tagit vissa idéer från socialismen, liberalismen och konservatismen,
men den har framförallt utvecklat de grundläggande tankegångarna utifrån naturens avgörande
betydelse för oss människor. En insikt som de gamla ideologierna saknat.
Ekonomi: Från kapitalism till kretsloppsekonomi.
Den kapitalistiska nyliberala marknadsekonomin har förändrats till en kretsloppsekonomi. Nu
ingår all ekonomisk verksamhet, produktion och konsumtion i jordens kretslopps - både offentlig, ideell och privat verksamhet. För att uppnå detta har vi en ”planekologi” som definierar gränserna för ekonomiska aktiviteter All ekonomisk verksamhet, även privat affärsverksamhet, har
dessutom underordnats social hänsyn och vinsten kommer i sista hand. De ekonomiska teorierna
har integrerats med de ekologiska realiteterna och kallas nu för ”ekolonomi”. Teorierna kring
blandekonomi har utvecklats till en blandekologi med tre komponenter - den privata, den offentliga och den ekologiska. Bankerna är sociala inrättningar. Vi har flyttat den enorma koncentrationen av makt och rikedomar inom företag och finanssektorn till samhället. I dag råder den hierarkiska ordningen; naturen först sedan politiken och sist ekonomin.
Produktion och konsumtion
Vi har genomfört en planerad minskning av vår konsumtion. Den ständiga ekonomiska tillväxten
har ersatts av produktion och konsumtion som håller sig inom det ramar som jordens resurser
globalt medger. På det sättet har fattiga länder möjlighet att utveckla sina ekonomier.
Jämlikhet
Vi håller på att skapa ett jämlikt världssamfund. Det handlar om jämlikhet mellan generationer,
klasser, kön, nationer, kulturer och ekosystem. Vi skapar därför också utrymme för en rättvis
omfördelning av den globala resursanvändningen. Vi håller även på att lämna den globala konkurrensen om makt, pengar, prylar och naturfyndigheter.
Allthängerihop
Vi förstår och upplever att vi är en integrerad del av naturen och att djur, växter och ekosystem
har ett egenvärde. De är inte bara till för oss. De holistiska vetenskaperna och den biocentriska
världsbilden har fått genomslag bland jordens befolkning. En utpräglad individualism har ersatts
av insikten att det är tillsammans vi kan åstadkomma något väsentligt, både på det individuella,
sociala, och samhälleliga planet. Vi har kommit långt när det gäller att demokratisera hela samhället. Både globalt, nationellt, på den lokala nivån och i företagen. Den lokala nivån i samhället har
fått en helt annan betydelse och det är där som tyngdpunkten i samhällsutvecklingen ligger.
Personlig och gemensam utveckling
Människan kan nu utvecklas allsidigt både som individ, samhällsmedborgare och som en ansvarsfull del av naturen. En allsidig utveckling både fysiskt, intellektuellt, känslomässigt, socialt, politiskt och existentiellt. Vi har utvecklat våra inre värderingar och kan nu fokusera på hälsa, relationer, livskvalitet och livsinnehåll framför ökad materiell konsumtion. Vi är nu mogna att ta
gemensamt ansvar för en hållbar utveckling.
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7 Övergripande problembild
Här fördjupas diskussioonen från avsnitt 2. Som tidigare nämnts har vi oftast fastnat i ”stuprörstänkande”, när vi analyserar de ekologiska kriserna. Samhällsdiskussionen brukar ofta bara
handla om en kris, eller möjligen två kriser samtidigt. Det brukar vara klimatkrisen och möjligen
energikrisen, men mer sällan om de globala och livsavgörande resurskriserna. Det är viktigt att
förstå att alla dessa tre krisområden hänger ihop. Men det räcker inte! Det är ”människan” som
skapat de ekologiska kriserna. De viktigaste anledningarna till detta finns uppräknade i de inre
cirklarna. De åtgärder vi måsta vidta handlar om systemförändringar på många nivåer. Bilden här
nedan vill illustrera de komplicerade sambanden. Gränserna är inte så skarpa som den förenklade
bilden visar. Naturen och samhället är i praktiken helt integrerade.

Exponentiell tillväxt
Exponentiell tillväxt är en matematisk funktion som vill visa hur något växer under speciella förhållanden. Något som fördubblas
mellan varje steg har en exponentiell tillväxt.
Det har också någonting som växer med en
viss procentsats för varje år (eller annan tidsenhet). Fördubblingstakten räknas då ungefärligen ut med en formel där talet 72 delas
med den procentsats som något växer med.
Om det växer med t ex. 4 % per år, är fördubblingstakten 72 delat med 4, vilket ger en
fördubblingstakt på 18 år. Tillväxten är inledningsvis liten, men sedan accelererar den
snabbare och snabbare. Se figuren intill.
Tillväxten i figuren har bara efter 14 fördubblingar ökat till över 16000 och därefter fortsätter
accelerationen i hisnande takt. Observera att den sista fördubblingen är lika stor som alla tidigare
fördubblingar tillsammans. Därför får vi ganska snart en svindlande acceleration på tillväxten.
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De flesta har nog hört historien om han som uppfann schackspelet. Som belöning blev han lovad
ett vetekorn på den första rutan, två på den andra rutan, fyra på den tredje rutan osv. Vetekornen
ökade med andra ord exponentiellt och nådde till slut vid 64:e rutan upp till en kvantitet som
människan inte nått upp till under all veteproduktion. Det finns ingenting i levande system - i
naturen, i samhället eller i människan som ständigt kan växa exponentiellt. Det säger även vårt
sunda förnuft. Vi har nog alla sett bilder på embryot som förökar sig exponentiellt från 2 celler
till 4 celler till 8 celler o s v. Så kan det inte fortsätta hur länge som helst och naturen har, genom
det naturliga urvalet, löst detta på ett elegant sätt. Vid ett ”lagom” antal celler upphör tillväxten.
Allt som växer ohejdat, som t ex. cancer, kan inte växa hur länge som helst. Som tur är, kan cancern oftast behandlas och patienten blir botad. Man kan använda cancer som en metafor över
vårt nuvarande samhällssystem som växer exponentiellt på många områden. Vi kan välja att
”bota” samhället från den exponentiella tillväxten eller så kommer vårt samhälle, som vi känner
det i dag, att kollapsa.

Bilden visar att ”den stora accelerationen”, även kallad ”hockyklubban”, redan inträffat och skedde kring 1950 och rusar
nu i höjden i snabbare och snabbare takt. Många hävdar att det framförallt är oljan som är bränslet i den accelerationen.
Bilden visar också tydligt att det inte bara är klimatkrisen vi måste hantera, utan att det handlar om hela samhällets tillväxt och de globla resurskriserna. Som vi längre fram kommer att se, har vi redan passerat resurstaket och förbrukar i dag
globalt i genomsnitt 1,5 jordklot per år. Vi i Sverige förbrukar 3 jordklot. Det kan inte fortsätta.

Ekonomisk tillväxt
Ekonomisk tillväxt mäts i procentuell ökning av bruttonationalprodukten. BNP är det samlade
värdet av varor och tjänster som produceras under en viss tidsperiod i ett land eller ett område,
vanligen under ett år. Även BNP har en exponentiell tillväxt och kan därför inte ständigt växa.
Trots detta är ständig ekonomisk tillväxt en grundbult i vår samhällsutveckling. Det talas ofta om
”grön tillväxt” eller ”hållbar tillväxt”. Det är ett ohållbart sätt att resonera och förhindrar en seriös diskussion. Några har kommit till slutsatsen att vi inte kan fortsätta med ”konventionell” ekonomisk tillväxt. Man förutsätter att det finns någon form av ”okonventionell” ekonomisk tillväxt
som vi kan tillåta oss. Jag anser att detta är ett önsketänkande. Även avkastningen på produktion
och kapital förutsätts öka med en viss procentsats per år. Därför är även hela vårt kapitalistiska
ekonomiska system ohållbart. Mer om det i avsnitt 11.
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8 De ekologiska kriserna
De ekologiska kriserna är väl beskrivna på många ställen, därför kommer jag inte att utförligt
redovisa dem här. Det handlar mer om att ge en överblick över hela området.
8.1 Klimatkrisen
Många av de fakta som jag använder mig av,
har jag tagit från artikeln här intill som är
skriven av Kevin Anderson. Ni kan hitta
artikeln på www.cogito.nu. Han är professor
i energi och klimatförändring, Univercity of
Manchester, vicedirektör vid Tyndall Center
for Climate Change Research och rådgivare
till både regeringar, företag och organisationer.
Klimatförändringarna orsakas av förhöjda halter av växthusgaser i atmosfären som gör att mindre
solljus (värme) reflekteras från jorden och ut i rymden och temperaturen stiger. Det handlar
framförallt om en ökande halt av växthusgasen koldioxid förorsakad av människans förbränning
av fossila bränslen som olja, kol och gas. Men det finns även andra växthusgaser som t ex metan
som bl a kommer från jordbruket.
Jordens medeltemperatur har stigit 0,8º Celsius från den genomsnittliga globala temperaturen
under den förindustriella revolutionen i mitten av 1700-talet. Vi har redan sett konsekvenserna av
denna ökning. Glaciärer och isar smälter. Så t ex har de senaste tio åren Grönland förlorat 6
gånger mer av sin is än decenniet innan. Svåra väderleksförhållanden med torka, bränder, våldsamma regn, översvämningar, och värmeböljor har blivit mycket vanligare.
Det är en allmän uppfattning bland forskare och politiker att vi behöver hålla oss under en temperaturökning på 2º C för att inte åstadkomma allvarliga globala störningar, problem och kriser.
Det låter inte mycket, men det innebär att temperaturen över land då kan öka 3º, temperaturen i
vissa regioner betydligt mer och vid polerna upp till 6º. Många forskare hävdar att medeltemperaturen inte bör öka med mer än 1,5º för att inte vålla problem.
Politiker har globalt förhandlat om att minska koldioxidutsläppen, men inget av det har hänt. I
stället ökar utsläppen varje år och till och med ökningstakten ökar. Observera att den koldioxid vi
släpper ut i dag blir kvar i atmosfären i hundratals, ja kanske tusentals år och ackumuleras från år
till år. Ökande koldioxidutsläpp kan också leda till förhöjda havsnivåer och försurning av världshaven. Nuvarande utveckling pekar mot en temperaturhöjning på 4º någon gång mellan år 2050
och 2100. Det är en allmän vetenskaplig uppfattning att en fyra grader varmare värld inte är förenlig med en rimlig definition av ett civiliserat globalt samhälle och något vi inte kan anpassa oss
till. Förutom de samhälleliga effekterna kommer denna framtid att vara förödande för de flesta
ekosystemen.
Det kan också inträffa så kallade ”tipping point” eller ”tröskeleffekt” då t ex temperaturökningen
leder till att permafrosten börjar tina så att enorma mängder aggressiv metangas frigörs. Då har vi
nått förändringar bortom människans kontroll som eskalerar av sig själv. Det leder i sin tur till
ytterligare temperaturhöjningar. En del forskare hävdar till och med att en 6º temperaturökning
är trolig i slutet av detta sekel. Allt detta talar för att det krävs en snabb omställning av det globala
samhället i en omfattning som inte har några historiska motsvarigheter. Det räcker inte med
energieffektiviseringar, ”grön tillväxt” och så kallade win-win-lösningar. De rika länderna behöver
minska sina utsläpp med 10 till 20 procent per år för att vi alls ska ha någon möjlighet att nå tvågradersmålet. Det kräver grundläggande systemförändringar av samhället. Även andra länder
måste minska utsläppen. IPCC:s senaste rapport finns kommenterad på sida 46.
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8.2 Energikrisen
En stor del av den energi som människan använder kommer från fossila bränslen - kol, gas och
olja. De har skapats av biomassa under jordens utveckling och det har tagit 100-tals miljoner år
för att bildas. Olja är mycket energirik. Ett fat olja (159 liter) innehåller omräknat till mänskligt
kroppsarbete 1200 arbetsdagar, vilket motsvarar över 5 årsarbetskrafter. En liter bensin motsvarar nästan 8 dagars arbete. Då får du en uppfattning vilka billiga ”energislavar” som t ex drar din
bil. En full tank på 40 l motsvarar mer än en årsarbetskraft. Se figur 1. En liter olja har under
miljontals år bildats av 26 ton växtdelar som utgjort dess råvara!
Fossila bränslen var en av förutsättningarna för industrisamhällets framväxt. Den billiga och
energirika oljan är en stor del av förklaringen till den enastående standardökning vi i den rika delen av världen upplevt efter andra världskriget. Se hockeyklubban på sid 16. OBS!! Oljan är också
drivkraften bakom människans exploatering av naturen! Det finns ett klart samband mellan ekonomisk tillväxt och oljekonsumtionen som figur 2 visar.

Figur 1: Tänk på dina ”energislavar” då du kör bil!

Figur 2: Samband ek. tillväxt och oljekonsumtion.

Fossila bränslen (kol, gas, olja) dominerar alltjämt världens energiförsörjning och utgör 81 %. Av
världens transporter drivs 90 % av olja. Av världens totala energiförbrukning kommer 40 % från
olja. Motsvarande siffror Sverige är 90 % och ca 35 %. Oljan ingår dessutom i en mycket stor del
av all industriproduktion. Modern livsmedelsproduktion är mycket oljeberoende. Jordbruksmaskiner, konstgödsel, växtskyddsmedel, förädling, förvaring och transport, allt detta handlar om
olja. Med andra ord är hela vårt samhälle och vårt samhällssystem helt beroende av billig olja.
För att möta den ökande efterfrågan på råolja krävs ett nytt Saudiarabien vart tredje år. Många
forskare hävdar att vi passerat peak oil på global nivå, eller att vi inom en snar framtid kommer
att göra det. Många oljeproducerande länder har redan passerat den. Peak oil är den tidpunkt då
oljeproduktionen nått sin topp varefter den kommer att minska tills den hanterbara råoljan i
praktiken tagit slut. Att denna punkt förr eller senare kommer att inträffa är oemotsägligt, eftersom oljan är en ändlig resurs. Trots allt tutande i lurarna om att faran är över på grund av skifferolja och skiffergas, kommer det inte att ha någon stor inverkan på tidpunkten för när oljan kommer att sina. Oljeindustrin har ”plockat de lägst befintliga frukterna” och det som återstår är olja
som är svårare, dyrare och mer riskabelt för människor och miljö att utvinna. Det krävs nu även
mer energi för att ta upp en viss mängd olja och den energin ökar dessutom hela tiden. Många
hävdar dessutom att de oljeproducerande länderna till slut, när oljereserverna nått en viss nivå,
kommer att strypa sin export, för att använda oljan för inhemskt bruk.

Figur 3: Mänsklighetens oljekonsumtion sedd i ett längre tidsperspektiv av vår tideräkning.
Observera då också att oljan tagit 100-tals miljoner år att bildas!
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Hela vårt samhälle och vår skulddrivna tillväxtekonomi kräver mycket energi, främst olja. När
oljetillgångarna krymper kommer priset på oljan att skjuta i höjden och det kommer att leda till
mycket allvarliga konsekvenser för jordens befolkning och för industrisamhällets fortlevnad. Men
hur kommer vi då mer konkret att påverkas?
Den ständiga ekonomiska tillväxten kommer att upphöra. Vår ekonomi, som har ett inneboende
behov av ständig tillväxt, kommer därför med alla sannolikhet att kollapsa. Ett litet facit ger oss
oljekrisen 1973. Av politiska och ekonomiska skäl minskades då oljetillgången och priserna höjdes. Ransoneringar av olika slag infördes i många länder, bland annat i Sverige. Följden blev också att den mer eller mindre permanenta högkonjunktur som pågått i västvärlden sedan andra
världskrigets slut dalade ner i en lågkonjunktur som kom att pågå några år in på 1980-talet. Mycket hann inträffa trots den relativt korta tid krisen varade.
Ett annat exempel är den allvarliga världsomspännande ekonomiska kris vi hamnade i 2008. Den
berodde bland annat på att oljepriset nådde rekordnivån 147dollar/fatet precis innan finanskrisen
bröt ut. Flera har påpekat att vi var nära en ekonomisk kollaps.
Vi fick en global ekonomisk tillbakagång och
totalt sett en minskad produktion. En intressant följd av allt detta var att koldioxidutsläppen minskade för första gången under
en kortare period. Även matpriserna sköt i
höjden och det var enligt många bedömare
en av orsakerna till de sociala kriserna och
upproren i arabvärlden. Efter krisen sjönk
oljepriset, men är nu på väg upp igen. Ett
varningens tycken för framtiden.
Utöver de ekonomiska konsekvenserna kommer de globala transportsystemen att kollapsa, det
gäller även den privata bilismen. All industriproduktion kommer mer eller mindre att allvarligt
påverkas. Arbetslösheten kommer att öka. Det industrialiserade jordbruket kommer att hamna i
kris. Produktionen minskar och matpriserna kommer drastiskt att stiga. Det leder till svält, social
oro, upplopp och politisk instabilitet. Sverige är självfallet också berörd av allt detta. Vi är även på
kort sikt i en prekär situation. Ryssland står för 50 % av vår import, Danmark och Norge för
tillsammans ca 40 %, och alla dessa länder har passerat peak oil.
Men är nu inte allt detta en alltför pessimistisk bild som målas upp? Kan vi inte kompensera med
allternativa energikällor och andra åtgärder? Självfallet är det viktigt att bygga ut förnyelsebar
energi så mycket det går och att genomföra energibesparing och energieffektivisering. Kärnkraft
är en mycket farlig, icke förnyelsebar och ohållbar lösning. Andra åtgärder är smartare samhällsplanering, omläggning av transportsystem, minskat bilberoende, cykel och kollektivtrafik, lokalt
producerad mat och lokalt producerade varor, återbruk, reparationer och hållbara produkter. Men
bakom de förslag som är aktuella i dagens debatt, anar man att det finns en tro på att vi i stort
kan fortsätta som vanligt.
Men allt detta räcker inte!
Utöver de uppräknade förslagen behöver vi minska vår totala energianvändning och därför minska vår produktion och konsumtion. Och som om inte allt detta vore nog, har vi i förra avsnittet
beskrivit kopplingen mellan klimatförändringarna och användandet av fossil energi. Här finns
grundläggande motsättningar i vårt nuvarande samhällssystem. Å ena sidan är vi helt beroende av
billig fossil energi och å andra sidan leder förbränning av fossil energi till allvarliga klimatförändringar. Å ena sidan behöver vi minska vår produktion och konsumtion, men å andra sidan kräver
vårt ekonomiska system ständig tillväxt, ökad produktion och konsumtion.
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Men då kan en vän av ordning fråga sig om inte sinande fossil energi leder till en lösning av klimatproblemet? Då kan en annan vän av ordning konstatera att om allt fossilt bränsle som finns
kommer att förbrukas, då leda detta till katastrofala följder för klimatet. Dessutom kan sägas att
om människan skulle lyckas att utveckla en ”ren” och aldrig sinande energikälla, skulle även det
vara en katastrof med dagens politiska och ekonomiska system. Vi skulle då fortsätta att exploatera naturen och förvärra de ekologiska kriserna. För att lösa alla dessa grundläggande motsättningar behövs ett nytt samhällsystem. Industrisamhället är förbrukat och på väg att kollapsa.

8.3 Resurskriser
Planetens gränsvillkor
Jorden har en viss motståndskraft eller resiliens för att hantera förändringar. Med resiliens brukar
man mena något mer än motståndskraft. Det innebär förmågan hos ett socialt eller ekologiskt
system att motstå förändringar, återhämta sig efter en störning och anpassa sig till förändrade
omständigheter. Övergripande är resiliens förmågan att hos ett social-ekologiskt system hantera
störningar och vidareutvecklas i en föränderlig värld. Om ett system hamnar utanför sin resilienta
förmåga, kan det nå en tipping point/tröskeleffekt som kan leda till allvarliga konsekvenser för
människan och livet på jorden. Därför har ett internationellt forskarlag under ledning av Johan
Rockström definierat ett ”säkert manöverutrymme för planeten”. Det bygger på årtionden av
forskning om globala miljöförändringar, ekologisk ekonomi, resiliens och komplexa system. Detta manöverutrymme är inramat av ett antal planetära gränser som mänskligheten inte skall
överskrida, för att kunna skapa goda förutsättningar för en säker utveckling i framtiden. De områden som forskarna anser viktiga att analysera finns i figuren nedan.

Den inre gröna ytan motsvarar det föreslagna säkra manöverutrymmet. De röda kilarna är en
uppskattning av den aktuella positionen för varje variabel. De tre gränser som överskrit säkra
förändringar är förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringar och kvävets/fosforns kretslopp. När det gäller kemisk förorening och aerosoler har man ännu inte räknat fram några värden
och övriga områden närmar sig gränsen för osäkra gränser, framförallt om man tar hänsyn till
dagens utveckling. Allt detta pekar åter på den komplicerade och allvarliga situation vi befinner
oss i. En reflektion jag gör är att det skulle vara intressant att få se samma analys av säkra manöverutrymmen för politiska, sociala och ekonomiska variabler.
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Artutrotning
Vi har kommit till jordens sjätte massutdöende, den här gången förorsakad av människan. Under
de senaste femtio åren har förlusten av biologisk mångfald ökat dramatiskt. Artutrotningen har i
dag nått en hastighet 100 till 1000 gånger högre än vad som anses naturligt. Situationen har försämrats i sådan takt att en tredjedel av alla vilda djur har utrotats på 40 år. Artrikedomen, antal
individer per art, har också sjunkit med 40 % under samma period. Av de globala fiskebestånden
är 80 % utfiskade eller överfiskade. Jordens biologiska mångfald har naturligtvis ett egenvärde,
men den är också till slut en förutsättning för människan och samhällets fortbestånd. Se även
bilden om pollinering här nedan.

Ekosystemtjänster
Jordens djur, växter och deras livsmiljöer fungerar i komplicerade samband och kretslopp och där
skapas bl.a. livsnödvändiga nyttigheter för oss människor och de kallas ”ekosystemtjänster”. De
är ”gratis” för oss och vi tar dem för givna. Här nedan är några av ekosystemtjänsterna uppräknade. I dag är två tredjedelar av ekosystemtjänsterna överutnyttjade!
Exempel på ekosystemtjänster

Pollinering, som är ett exempel på en ekosystemtjänst, som har
stor betydelse för vår matproduktion. En tredjedel av jordens
skördar är beroende av pollinering. Se Ted talks på:
http://www.ted.com/talks/marla_spivak_why_bees_are_disappearing.html

Ekologiskt fotavtryck
Inom Världsnaturfonden sprider man kunskap om något som kallas ekologiskt fotavtryck. Det är ett mått på den areal och den
vattenmängd som behövs för att ge oss de
resurser vi behöver och för att absorbera det
avfall vi producerar. Man har då kommit
fram till att det finns 1,8 globala hektar per
person och år, men vi förbrukar i genomsnitt 2,7 hektar.
Det innebär att vi, den rikare delen av världen, intecknar mer resurser än vad jorden kan producera på ett år. I dag förbrukar vi i genomsnitt 1,5 jordklot per år. Det går naturligtvis inte i längden.
Vi har hamnat i en den globala ”lyxfällan”. Om jordens befolkning konsumerade som vi Svenskar
skulle det behöva 3 jordklot. Då förstår man vilket hyckleri politikerna ägnar sig åt när man hävdar att vi svenskar är ett föredöme när det gäller miljöfrågor. Motsvarande förbrukning för USA:s
befolkning är mer än 4 jordklot per år och Indierna förbrukar bara ett halvt jordklot per år.
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Försurning av haven
En fjärdedel av den koldioxid som människan släpper ut tas upp av vattnet i haven, där den ombildas till kolsyra. I havet lever tusentals skaldjur, kräftdjur, koraller och plankton som använder
kalk för att bygga skal och skelett. När kolsyran gör havet surare blir det svårare för dem att få
den kalk de behöver. Många arter kan dö ut inom några decennier. När plankton, skaldjur och
kräftdjur försvinner så försvinner också maten för många fiskar. Korallreven som dör kan inte
längre vara hem och skydd för de fiskar som lever där. Hela ekosystem kommer att kollapsa.
Förskvattenanvändning
Om allt vatten på jorden ryms i en tiolitershink skulle sötvattnet rymmas i ett dricksglas. Det vatten som människor, djur och
växter delar på skulle få plats i ett kryddmått.
En tredjedel av alla människor på jorden
lever där det är vattenbrist. I Sverige är vatten en självklarhet. Ett bad är ingen lyx, rent
vatten i kranen hör till vardagen. För bönder
i varma, torra länder kan några korta regn
vara avgörande för jordbruket. Och rent
dricksvatten skulle rädda miljoner barn som
dör i diarrésjukdomar, för att de dricker
smutsigt vatten. Om hela världen fortsätter
att använda lika mycket vatten som i dag,
kommer två tredjedelar av världens befolkning lida av vattenbrist om tjugo år.
Befolkningsfrågan
En fråga som aktualiseras i samband med miljöproblemen är befolkningsökningen. Det finns
ingen given koppling mellan en större befolkning och ökade miljöproblem, men generellt är det
så att andelen resurser som mänskligheten gör anspråk på ökar med en ökad befolkning. Idag
konsumeras större delen av jordens resurser av en liten del av jordens befolkning och även om
befolkningen stabiliseras, är det inte hållbart att konsumera så stora resurser som vi i den rikaste
delen av världen gör idag. Idag använder de rikaste 20 % av världens befolkning, 80 % av jordens
naturresurser. Till de rika kan vi i dag även räkna den medelklass som växer fram i utvecklingsländerna. De senaste ca 100 åren har jordens befolkning ökat från 1 miljard år 1900 till ca 7 miljarder i dag. Befolkningsökningen har varit exponentiell, men nu har den kurvan avtagit. Ökningstakten har minskat sedan 60-talet. Varje kvinna föder i genomsnitt färre barn. Befolkningsökningen beräknas plana ut till 2050 då den kommer att uppgå till omkring 9 miljarder. En av
orsakerna till den minskade befolkningsökningen är att kvinnor har börjat försörja sig utanför
hemmet. Kvinnans frigörelse är av stor betydelse för befolkningsutvecklingen. Sådana samspel
visar att den sociala utvecklingen är intimt kopplat till miljöproblemen. Med befolkningsfrågan
får en jämlik fördelning av jordens resurser en fördjupad aktualitet. Vi i den rika delen av världen
kan inte fortsätta att överutnyttja jordens resurser som i dag, utan vi måste minska vår konsumtion, samtidigt som de fattiga måste få öka sin konsumtion. Det ekologiska fotavtrycket kan inte
överskrida vad jordens resurser tillåter.
Kväve- och fosforcyklerna
Människan har i grunden förändrat jordens kväve- och fosforcykler. Det industriella jordbruket
kräver tillförsel av stora mängder näringsämnen bland annat kväve och fosfor. Båda leder till omfattande föroreningar som kan skada insjöar och floder och kustområden genom att det bildas
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”döda zoner” och att det marina livet där kan utplånas. Kväve och fosfor är en bristvara. ”Fosfortoppen” kommer enligt vissa beräkningar att kunna inträffa runt 2030 och därefter minska. De
kända tillgångarna kan vara uttömda om femtio till hundra år. För att ta fram kväve och fosfor
krävs dessutom stora mängder energi, framförallt fossil energi. Det kompliceras naturligtvis av
”peak oil”. Vi har tidigare sett att priset på matvaror ökar då oljan blir dyrare. Så här finns komplicerade motsättningar i dagen system. Dagens industriella jordbruk kräver tillförsel av kväve
och fosfor, samtidigt som de förorenar vattendrag. Den här ekvationen går inte ihop i dagens
system.
Det industriella jordbruket
Utöver de problem som beskrivs här ovan har det industriella jordbruket flera andra problem.
Det är den sektor som förbrukar mest med vatten. Se avsnittet om färskvattenandvändning. På
grund av enorma monokulturer utarmar man jordarna och man stör de naturliga ekologiska systemen. Man får ingen naturlig återcirkulation av ämnen och man blir extra beroende av tillförsel
av näringsämnen utifrån. Genom giftbesprutning påverkas både djur och människor. Genom
genmanipulerade grödor får multinationella företag stort inflytande på fattiga bönders villkor. Det
industriella jordbruket producerar mycket av de växthusgaser som skadar klimatet. Jordbruket är
också mycket beroende av olja i många led av produktionsprocessen.
Markanvändning
Att kunna lita på stabila markresurser, som bördig mark med höga halter av organiskt material
och god förmåga att absorbera regn och lagra vatten, har varit avgörande för människans utveckling genom århundradena. Människans intensifierade markanvändning, inte minst på grund av
jordbrukets expansion och avskogning, har i dag fått sådan omfattning att den bidrar till den globala miljöförändringen.
Kemikaliesamhället
Vårt sätt att leva bygger på omfattande användning av kemikalier. Trots att kemikalieproduktionen på 50 år ökat från mindre än
10 miljoner ton till över 400 miljoner ton per
år, vet man väldigt lite om hur många av
kemikalierna som påverkar oss i långa loppet. Man beräknar att människan på konstgjord väg framställt närmare 100000 kemikalier. Tidigare forskning visar att det finns ett
starkt samband mellan allergiska besvär hos
barn och mjukgörare som används i olika
plastprodukter, som leksaker och plastgolv.
Nu misstänker forskarna att den här typen
av kemikalier också kan ligga bakom
ADHD, diabetes och fetma. Varje barn föds
i dag med en kemikaliecocktail i kroppen.
Den grupp av ämnen som är ”hormonstörande” har en mycket negativ inverkan bland
annat på människans fertilitet. Efterson dessa ämnen är mycket lika kroppens egna
hormoner, som är av stor betydelse för vår
utveckling, behövs mycket små mängder för
att påverka oss. De mest avlägsna platser av
vår planet är impregnerade av miljögifter.

Tyvärr finns en alltför liten kontroll och
reglering av kemikaliernas användning.
Kemindustrin omsätter enorma belopp och
har mäktiga påtryckningsmöjligheter på våra
politiker.
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9 Samhällssystem: Från industrisamhället till det ekologiska samhället.
Vi människor har genomgått en förunderlig utvecklingsprocess. Stjärnstoff från exploderande
stjärnor bildade för ca 4500 miljoner år sedan vår planet. Sedan utvecklades växter och djur.
Människan beräknas ha funnits i 200000 år. Om den gröna tidslinjen i figuren här nedan föreställer ett rep som är 4,5 meter långt, så representerar varje millimeter 1 miljon år. Då omfattar människans tid på jorden 0,2 mm. Det kan ge oss proportion på våra liv och ödmjukhet inför hela
skapelseprocessen.

Den grundläggande samhällsutvecklingen människan genomgått är från samlar- och jägarsamhället till jordbrukssamhället och till industrisamhället. Indelningen i olika samhällstyper syftar på
människans grundläggande sätt att försörja sig och organisera samhället - något vi kan kalla samhällets ”försörjningssystem”. Jägar- och samlarsamhället varade i ca 190000 år, jordbrukssamhället ca 12000 år och industrisamhället började ta form för ca 250 år sedan. Självfallet finns det
fortfarande samhällen som är i äldre stadier. Industrisamhället har med andra ord existerat i 0,12
% av mänsklighetens historia. Det ger oss också proportion på vårt nuvarande samhälle och de
kriser vi på kort tid lyckas åstadkomma. Det borde stämma oss till eftertanke.

Många samverkande faktorer bidrog till industrisamhällets framväxt. Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen bidrog bland annat med ångmaskinen som kunde driva både fabriker och
järnvägar. Den teknologiska utvecklingen var snabb på många områden som till exempel inom
järn- och textilindustrin. Produktionen industrialiserades och rationaliserades. Industrialiseringen
omfattar i dag fler och fler områden som t ex jordbruk, boskapsskötsel och skogsbruk. Kapitalismens utveckling hade stor betydelse för industrisamhället och den ekonomiska utvecklingen i
de västliga länderna. Ekonomisk tillväxt och ständig ökad produktion och konsumtion har varit
och är ledstjärnor under industrisamhället. Den politiska strävan i Europa att lägga under sig ko28
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lonier, det som också kallas imperialism, hade även stor betydelse och gav tillgång till slavar och
billiga råvaror. Stora delar av jorden koloniserades och många av de länder som senare befriades
lider fortfarande av sviterna efter kolonialiseringen. I dag råder på grund av globaliseringen en
sorts ekonomisk imperialism som ger den ekonomiska världseliten, de rika och mäktiga länderna
tillgång till billig arbetskraft och billiga råvaror. Industrisamhället bygger på ojämlikhet vad gäller
makt, pengar och råvaror mellan länder, klasser och kulturer. En ny sorts imperialism har dykt
upp, nu när brist på föda blir allt vanligare. Det kallas ”landgrabbing”och innebär att länder och
investerare köper upp mark i fattiga länder för eget bruk och i spekulationssyfte. Det är också ett
tydligt tecken på de annalkande resurskriserna.
Utöver billig arbetskraft och billiga råvaror är tillgången till energi avgörande för industrisamhällets uppkomst, fortbestånd och tillväxt. Användandet av fossila bränslen som kol, gas och olja
satte fart på utvecklingen. Framförallt är det den mycket energirika och lätthanterliga oljan som
fick en avgörande betydelse för industrisamhällets ekonomiska och produktionsmässiga acceleration från 1950-talet. Man kan säga att billig arbetskraft, fossil energi, tillgång på råvaror, imperialism, ojämlikhet och ”gratis” ekosystemtjänster nu är den avgörande motorn för industrisamhällets överlevnad.
Flera har hävdat att vi håller på att lämna industrisamhället i riktning mot bland annat ”informationssamhället”, ”servicesamhället” och det ”postindustriella samhället”. Jag ser inte det som
grundläggande förändringar, utan snarast som förändringar av första ordningen inom industrisamhällets ramar. Vi har inte förändrat det grundläggande försörjningssystemet som industrisamhället bygger på. Man brukar även kalla vår tid för ”konsumtionssamhället” eller för det ”kommersiella samhället”. Men det är snarare den naturliga slutpunkten på industrisamhällets exponentiella tillväxt och ohållbara utveckling. Vi kan kalla det sista stadiet av industrisamhället för ”tillväxtsamhället”, med en tillväxt som dessutom är exponentiell. Det omöjliga med exponentiell
tillväxt har beskrivits på sidan 19. Därför står vi nu vid vägs ände. Industrisamhällets utveckling
har kommit på kollisionskurs med den ekologiska grunden för vårt samhälles överlevnad. Den
traditionella vetenskapen, den tekniska och ekonomiska utvecklingen, den ojämlika globaliseringen och den fossila energin har gett oss möjlighet och motiv att i stor skala hänsynslöst exploatera
naturen. Det har nu fört oss till randen av en grundläggande systemförändring av industrisamhället.
Vi har nu att välja mellan ett kollapsande
industrisamhälle med konkurrens om
jordens krympande resurser eller en fredlig omställning till det ”ekologiska samhälle”. Ett ekologiskt hållbart och resilient samhälle där resurser fördelas rättvist
mellan samhällsklasser, kön, regioner,
kulturer och olika samhällen. Ett ekologiskt samhälle där all mänsklig aktivitet
utgår från att det är naturen och de
ekologiska systemen som är förutsättningen för allt liv på vår planet. Då behöver vi också i de rika delarna av världen ta
vårt ansvar. Vi sitter inte riktigt i samma
båt!
För att kunna genomföra en sådan grundläggande förändring av hela vårt samhällssystem, krävs
aktivt deltagande av alla människor. Därför behövs också en demokratisering av hela samhället.
Det handlar då om alla samhällsinstitutioner, civilsamhället och hela det ekonomiska livet. Det
handlar till och med att kommande generationers och ekosystemens intressen måste beaktas.
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Maktstrukturer i industrisamhället.
Det finns ofta två starka maktstrukturer i ett samhälle. Det utvecklades också och blev mycket
tydligt i industrisamhället. Den ena är den politiska makten och den andra är den ekonomiska
makten. Det finns alltid kopplingar mellan dessa områden och ibland är de helt hoptvinnade.
Ibland är den politiska makten starkast och ibland är det den ekonomiska. Den politiska makten
handlar om kontroll över statsapparaten samt beslut om samhällets organisation och lagar. Där
finns också styrningen av militärmakt, polis och offentlig verksamhet. Den politiska makten kan
vara demokratisk, diktatorisk eller något däremellan. Den ekonomiska makten handlar om ägande
av egendom, pengar och stort inflytande över produktion av varor och tjänster. På detta område
finns ett begränsat demokratiskt inflytande, utan det är ägarna och de som har den ekonomiska
makten som bestämmer över området. Undantaget är offentligt ägda och personalägda företag.
Det finns olika politiska och ekonomiska teorier som uttalar sig om hur dessa maktstrukturer
skall regleras och förhålla sig till varandra. Mer om detta i avsnitten om politik och ekonomi. Men
redan här kan sägas att min åsikt är att den nuvarande kapitalistiska nyliberala marknadsekonomin
har fört med sig att den ekonomiska makten har överordnats den politiska makten. Från början
var den finansiella delen av ekonomin ett stöd för den reala ekonomin. Nyliberalismen har fört
med sig att den finansiella ekonomin har överordnats den reala ekonomin. Den reala ekonomin
har i sin tur överordnats samhället och den politiska makten som i sin tur överordnats jorden
med alla de ekologiska systemen. Den vänstra delen av figuren nedan vill visa detta.

Det är dessa maktstrukturer vi behöver ”vända upp och ner”, för att uppnå ett hållbart samhälle,
som den högra delen av figuren vill visa. Åter får vi konstatera att det är jorden, som är förutsättningen för allt liv, som behöver ligga till grund för all verksamhet i det ekologiska samhället. Sedan är det en självklarhet att det är samhället med sina demokratiska/politiska institutioner som
behöver överordnas det ekonomiska livet. Den finansiella ekonomin behöver åter underordnas
den reala ekonomin som den i stället ska stödja och inte styra.
Reala ekonomin är de produktionsmedel som består av verktyg, maskiner byggnader och anläggningar
som vägar, järnvägar och fabriker.
Finansiella ekonomin, eller den finansiella marknaden, är samlingsbeteckning för alla de marknader där
man handlar med olika typer av finansiella instrument: obligationer, valutaspekulation, aktier, derivat,
statsskuldväxlar, statsskuldsobligationer mm. Det handlar ofta om ren spekulationsverksamhet. I dag är
den finansiella ekonomin 10 gånger större än den reala ekonomin. När spekulation blivit viktigare än produktion är vi ute på ett sluttande plan.
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10 Politik/ideologi: Från gamla ideologier till ekologism
Under övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället uppstod allvarliga problem och
intressemotsättningar. Ideologierna som då växte fram var konservatism, liberalism och socialism.
De propagerar för olika sätt att se på hur samhället skall organiseras och hur motsättningarna
mellan samhällsklasser kan hanteras. Partierna representerade olika gruppers intressen. De gamla
ideologierna och intressemotsättningarna har bleknat och man trängs nu i ”mittens dike” kring
tron på den kapitalistiska marknadsekonomin. De har också utvecklats till sin ytterlighet genom
”nyliberalismen”, med den närmast religiösa övertygelsen att den oreglerade marknaden med sin
”osynliga hand” trollar fram det bästa samhället. Gemensamt för alla traditionella ideologier är
också att man ser möjligheterna till en ständig ekonomisk tillväxt och synen på människan som
överordnad naturen med rätt att utnyttja naturen enbart för sina egna syften. Miljöpartiet har sitt
ursprung i insikten om våra miljöproblem. De har lyckats analysera vår belägenhet men de har
ändå till slut hamnat i ”mittens dike” och accepterat nyliberalismens idéer. Sverigedemokraterna
letar syndabockar som ”skapat” samhällets problem. De kommer att kunna dra till sig fler missnöjda om vi inte kan hantera dagens kriser. Fascismens framväxt i Europa förskräcker.
Mitt i denna ideologiska samsyn hos de gamla ideologierna dimper de ekologiska kriserna ner
som ”flodhästen” i det politiska vardagsrummet. En flodhäst man undviker att se eller förstå.
Man fortsätter som vanligt utan att vidta andra åtgärder än små förändringar av första ordningen
inom nuvarande ohållbara samhällssystems ramar. Man sitter fast i industrisamhällets tankesystem
och strukturer. De gamla ideologierna har (förmodligen?? eller??) inte kraft att förnya sina idéer
för att hantera dagens problem, när vi nu i grunden måste ifrågasätta industrisamhällets sätt att
fungera. Den förändring vi nu står inför är lika omfattande och omvälvande som förändringen
från jordbrukssamhället till industrisamhället. De gamla ideologierna formades utifrån de problem som uppstod då och svarar inte mot dagens problem och möjligheter. Som tidigare nämnts
har vi nu att välja mellan ett kollapsande industrisamhälle med konkurrens om jordens krympande resurser eller en fredlig omställning till det ekologiska samhället. Ett samhälle där all mänsklig
aktivitet utgår från att det är naturen och de ekologiska systemen som är förutsättningen för allt
liv på vår planet.
I dag finns många sociala och ekologiska rörelser som växer fram globalt och som verkar för ett
politiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. I sista kapitlet i antologin ”Behövs
det en grön ideologi?” har Per Gahrton jämfört de flesta av världens gröna partiers åsikter och
noterar att de vanligaste värderingarna i tur och ordning verkar vara:
1. Hållbarhet/kretsloppsekonomi, 2. Könsjämställdhet/feminism, 3. Icke-våld, 4. Ekologisk vishet, 5.
Social rättvisa, 6. Deltagande/gräsrotsdemokrati, 7. Internationellt samarbete, 8. Global solidaritet, 9.
Livskvalitet, inte kvantitet, 10. Mänskliga rättigheter/frihet, 11. Biologisk mångfald, 12. Kulturell mångfald, 13. Rättvis handel, 14. Självtillit.

Gahrton skriver vidare:
”Samtliga dessa gröna principer är troligen godtagbara för nästan alla gröna. Andra saker som förenar i de
ideologierna är till exempel långsiktighet, djurskydd och helhetsperspektiv.
Ett exempel på enigheten är att inget grönt parti kräver mer privatisering av offentlig service i allmänhet.
Givetvis sker kompromissande, till exempel i frågan om icke-våld, men i teorin verkar de allra flesta gröna
överens i stort.
Det verkar också finnas ett samband där gröna partier med regeringsmakt även i grunden har mindre radikala åsikter. Ju mindre reell makt, desto mer tid till idéutveckling. Ju mer tid som tillbringas i maktens korridorer, desto svårare är det att inte påverkas av de annorlunda världsbilder som dominerar där.
Den främsta syndabocken som gröna partier pekar ut är tillväxtjakten/materialismen. De italienska gröna
uttrycker det så här: ”Grön är den som i ekonomisk tillväxt ser den ursprungliga orsaken till vår planets
förfall”. Sammantaget framstår den gröna globala rörelsen som den mest enhetliga större politiska kraften
ideologiskt sett. Det bådar gott inför framtiden”.
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I boken ”Det gröna skiftet” har Henrik Hallgren redogjort för sina synpunkter på ”Ekologismens
sex perspektiv på det gröna skiftet”:
1) Den gröna förståelsen - allt hänger samman. 2) Den gröna etiken - kärleken till livet.
Dessa utgör enligt mig (Henrik) de mest grundläggande utgångspunkterna för det gröna tänkandet. Det
första perspektivet handlar om en ekologisk grundsyn som säger oss att allt hänger samman. Den andra
handlar om en ny etisk hållning där vi visar moralisk hänsyn inte bara till människor utan även till naturen
och dess mångfald av varelser. 3) Den gröna maktanalysen - de sammanvävda förtrycken. 4) Den gröna
demokratin – att låta jordens röster höras. 5) Den gröna ekonomin - ett livsbaserat perspektiv. 6) Det
gröna jaget – sökandet efter helhet och djup.

Det finns en tveksamhet i de gröna rörelserna att närma sig en ideologi. Jag uppfattar det som att
man är rädd för att hamna i dogmatiska låsningar. Det är en sund skepsis, men här finns ett problem. En ideologi är den uppfattning man har om hur samhället fungerar och hur det bör utvecklas. I den meningen kan man inte blunda för att man, mer eller mindre medvetet, alltid har någon
sorts ideologisk uppfattning om samhället. Hur vi skall hantera dagens ekologiska problem är
självfallet också den mest politiska/ideologiska fråga vi har att hantera. Men det är viktigt att
undvika dogmatiska låsningar. Ett sätt är att alltid betrakta en ideologi som en provisorisk hypotes som hela tiden måste utvecklas. Dessutom blir det svårt att hävda sig mot de gamla ideologierna om man inte har en egen ideologi, där man tar ställning till både ekologiska och samhälleliga
frågor.
De gröna rörelserna brukar dessutom ofta hävda att man varken är ”höger” eller ”vänster”. Det
är att smita från ett grundläggande problem. Även om de ekologiska frågorna tillför politiken en
helt ny dimension, måste man ändå även ta ställning i höger/vänster frågor. Det syns tydligt i t ex
miljöpartiets agerande. Å ena sidan är man klart nyliberal i vissa frågor och å andra sidan för jämlikhet som mer pekar mot en mer inriktning mot vänster. Det visar att man inte kommer ifrån att
ta ställning i höger/vänster frågor. Men självallet går gröna åsikter bortom och överskrider de
gamla ideologierna. Det behövs två dimensioner för att illustrera detta, som i bilden här nedan.
Du kan roa dig med att sätta in dagens partier i bilden!

Många gröna samhällsuppfattningar bildar i dag flera likartade idétraditioner som tillsammans kan
bilda underlag till en ideologi man kan kalla ”ekologism”. De har tagit vissa idéer från socialismen, liberalismen och konservatismen, men de har framförallt utvecklat de grundläggande tankegångarna utifrån naturens avgörande betydelse för oss människor, en insikt som de gamla ideologierna saknar. Så låt oss hjälpas åt att i praktiskt handling och i teoretiska diskussioner ifrågasätta
”mittens dike” och forma en ekologism som kan ge stöd för oss att hantera övergången från industrisamhället till det ekologiska samhället.
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11 Ekonomi: Från kapitalism till kretsloppsekonomi
Dagens kapitalistiska marknadsekonomi, med nyliberalismen som sin senaste skapelse, har lett till
sociala, ekonomiska och ekologiska kriser. Kapitalismen kräver ständig exponentiell tillväxt och
är därför ohållbar. Utan tillväxt hamnar systemet i ekonomiska ”bubblor” med recession, depression, fallande aktievärden, börskrascher, bankkrascher, växande arbetslöshet, fattigdom och till
och med statsbankrutt som möjliga följder. Samtidigt sker en enorm omfördelning av rikedomar
till de mycket rika. Vi har redan sett allt detta i dag. I avsnittet ”Maktstrukturer i samhället” på
sidan 30 finns en beskrivning av hur maktstrukturen i dagens samhälle måste förändras radikalt.
All mänsklig aktivitet, självfallet även all ekonomisk aktivitet, måste utgå från att grunden för
mänsklig överlevnad och allt liv på jorden är naturen med alla ekologiska systemen. Med nyliberalismen fick vi den upp och nedvända världen. Med Milton Fridmans nyliberala teorier som grund,
hävdar man att statens roll i ekonomiska sammanhang måste minska, bland annat genom avreglering, privatisering och sänkta skatter. Man hävdar att den oreglerade marknaden med sin ”osynliga hand” skall trolla fram det bästa samhället. Att avreglera och privatisera offentlig verksamhet
är motsatsen till att socialisera företag, och det stärker därför den kapitalistiska globala dominansen.
Med avreglering och globalisering av kreditmarknaden, privatisering av offentlig verksamhet fick
vi drastiskt ökad utlåning från bankerna, ökade skulder, ökade finansiella vinster, ökade klyftor
och ekonomiska ”bubblor”. Det ledde till en spekulationsbomb som briserade 2008 och vi fick
en världsomspännande ekonomisk kris. En kris som fortfarande ligger under ytan och mullrar,
inte minst i Europa. En annan viktig bidragande orsak till den ekonomiska krisen var att de
ekologiska realiteterna börjar göra sig gällande. Priser på råvaror och inte minst olja ökade dramatiskt och därför ökade världsmarknadspriserna på matvaror. De underliggande problemen med
spekulationsekonomi och sinande resurser finns kvar. Därför kommer kriserna att fortsätta. Den
ekonomiska tillväxten, som avhandlats på sidan 20, har bromsats upp globalt och kommer efterhand att avta. Ekonomisk tillväxt, som vi känner den, kan fortsätta lokalt under en övergångsperiod, men kommer på sikt att upphöra. Den kommer dessutom att minska.
Även Sverige och det socialdemokratiska
partiet tog till sig de nyliberala idéerna. Det
ledde till något man brukar beskriva som
”Novemberrevolutionen, Sveriges okända
statskupp” Den genomfördes den 21 november 1985 av en liten grupp män, som
inledde avregleringen av vår ekonomi. Det
förändrade i grunden den ekonomiska politiken i Sverige. Bankernas utlåning ökade
dramatiskt. Priserna på bostadsmarknaden
sköt i höjden och vi fick en fastighetsbubbla
som sprack. Inflationen växte och vi fick till
slut en djup ekonomisk kris. Så här i efterhand försöker de inblandade avsvära sig sitt
ansvar och skylla på varandra. Se videon
”Novemberrevolutionen” på Youtube:
http://youtu.be/Z95xH9Svq3k
Pengar är ett bytesmedel, en symbol för verkliga värden. I dag växer penningmängden exponentiellt, men det gör inte de verkliga värden som de skall representera. Livsviktiga naturtillgångar,
som är grunden alla ”verkliga värden” och för vår ekonomi, krymper i stället. Penningmängden
har med andra ord tappat kontakten med värden de skall representera. Vi har nått resurstaket.
Vår ekonomi står på kvicksand. Bubblorna växer. Endast 3 procent av våra pengar består i dag av
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fysiska pengar, mynt och sedlar, 97 % består av digitala pengar registrerade i datorer. Och hör
och häpna! Pengar skapas i dag huvudsakligen genom lån/skulder! I dag är därför pengar =
lån/skulder. Jag hade förut uppfattningen att människor satt in pengar på banken, som banken i
sin tur lånade ut. Men jag har lärt mig att så inte är fallet. (En bra läromästare är Andreas Cervenka i Svenska Dagbladet). I praktiken behöver bankerna en mindre summa i förhållande till vad de
lånar ut, bara några procent. Man talar om bankernas minimala ”kapitaltäckningskrav” och systemet kallas för ”fractional reserve bakning”. När bankerna avregleras växer utlåningen och
penningmängden exponentiellt.
Tidigare har beskrivits att den finansiella, och reala ekonomin har överordnats den politiska sfären. Men detta kan samtidigt sägas vara en chimär. I praktiken kan man hävda att den kapitalistiska marknadsekonomin redan har misslyckats och håller på att kollapsa. Kapitalismen och den
oreglerade marknaden skulle skapa det goda samhället men har nu i stället skapat en klyfta mellan
ekonomi och ekologi. Grunden för marknadsekonomin var dessutom att de verksamheter som
inte går med vinst skall slås ut. Men detta gäller inte längre för banker och finansiella institutioner.
De anses vara ”to big to fall” och de ekonomiska makthavarna har ett enormt inflytande på politiken. Man kan säga att den politiska och ekonomiska makten i dag är hoptvinnade. Därför håller
politikerna det ekonomiska systemet under armarna genom att blåsa in enorma penningbelopp i
bankerna, för att de skall hålla sig flytande. Denna konstgjorda andning leder bara till ytterligare
bubblor som kommer att brisera. Milton Fridmans nyliberala idéer om att staten skall hållas utanför marknaden har lett till sin motsats. Stater får i dag gå in med enorma summor för att marknaden inte skall kollapsa. Den ”osynliga handen” som skulle fixa allt genom den avreglerade marknaden, har till slut visat sig vara skattebetalarna. Man kan därför påstå att vinsterna har privatiserats och förlusterna har förstatligats i den kapitalistiska marknadsekonomin. På sådant sätt har
den i praktiken upphävt sig själv och vi har fått en form av ren spekulationsekonomi understödd
av staten. De som äger makt och kapital har fortsatt och berikat sig och klyftorna växer.
På grund av de i dag växande klyftorna har
frågan om jämlikhet fått ny aktualitet och en
djupare innebörd. Nu handlar det inte enbart
om ekonomisk ojämlikhet utan också om
den ojämna fördelningen av jordens resurser. I dag är det 20 % av jordens befolkning
som lägger beslag på 80 % av jordens resurser. Det visar sig bland annat i olika länders
ekologiska fotavtryck som tidigare redovisats. Fördelningen av privata förmögenheter
ökar. I USA äger 1 % av befolkningen 40 %
av förmögenheterna. I Sverige äger 1 % av
befolkningen 23 % och en fjärdedel av vår
befolkning äger 87 % av förmögenheterna.
Den fattigaste femtedelen äger inget och har
bara skulder.
Den rikaste procenten av världens befolkning har lika stora inkomster som de fattigaste 57 procenten, enligt FN:s ”Human Development Report”. År 2000 levde 2,8 miljarder människor på
mindre än två dollar om dagen och 840 miljoner var undernärda. 2,4 miljarder hade ingen tillgång
till tillfredställande sanitära förhållanden. Var sjätte barn i grundskoleåldern gick inte i skolan.
I Sverige har sedan 1991 den rikaste delen av befolkningen nästintill dubblerat sin inkomst. Lönernas andel av de totala inkomsterna i landet har minskat dramatiskt sedan början av 1980-talet.
Genom de senaste trettio årens ekonomiska politik har vi fått kraftigt ökande inkomstskillnader.
Politikernas förhoppning har varit att löneåterhållsamhet skulle sätta fart på investeringarna och
skapa fler jobb, ändå har arbetslösheten stigit och investeringsgraden är fortsatt låg.
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Vi behöver argumentera för att ständig exponentiell tillväxt av vår ekonomi, vår materiella produktion och konsumtion är fullständigt ohållbar och ouppnåelig på vår begränsade planet. Ett
annat grundläggande och viktigt faktum är att man förutsätter att produktion och konsumtion
varje år skall ge ökade vinster, vilket också leder till att vinsterna ökar exponentiellt. Vinsterna i
produktiv verksamhet anses har varit för låga. Därför har pengarna allt mer investerats i spekulationer på finansmarknaden. Omsättningen i dag på den finansiella marknaden är ca tio gånger
större än omsättningen i den reala ekonomin. När spekulation blivit viktigare än produktion är vi
ute på ett sluttande plan. Vårt nuvarande ekonomiska system är ohållbart. Att fortsätta som om
att det skulle gå, leder till fördjupade ekonomiska och ekologiska kriser och till slut till kollaps.
I de traditionella ekonomiska teorierna brukar man inte på allvar räkna med ekologiska
komponenter, utan man betraktar dem på
sin höjd som ”externaliteter”. ”Det ekonomiska kretsloppet” brukar beskrivas som i
figuren här intill, utan de ekologiska realiteterna! Ekonomi och ekologi handlar i grunden om att hushålla med resurser. Därför
behöver ekonomiska och ekologiska teorier
integreras och kan förslagsvis kallas ”ekolonomi”.

”Det ekonomiska kretsloppet”

”Det ekonomiska kretsloppet” måste innefatta de ekologiska förutsättningarna för vår överlevnad. Vi behöver skapa en ”kretsloppsekonomi” som inordnar ekonomin i de ekologiska kretsloppen. Vi behöver ersätta dagens system av linjära flöden med cirkulära flöden. För att uppnå
detta behöver vi övergripande regler för ekonomiska aktiviteter. Det handlar då varken en odemokratisk marknadsekonomi eller en diktatorisk planekonomi. Vi behöver någon form av demokratisk ”planekologi” som sätter ramar för vår ekonomi, produktion och för vår konsumtion.
Inom dessa ramar behöver vi en blandekonomi med tre komponenter i stället för två, nämligen
den ekologiska komponenten, den offentliga och den privata komponenten. Då kan vi skapa
hållbara marknadsmekanismer. All ekonomisk verksamhet, även privat affärsverksamhet, behöver
juridiskt underordnas ekologisk och social hänsyn och vinsten behöver komma i sista hand. En
annan viktig åtgärd är att överföra bankernas rätt att skapa pengar till samhället. Det behövs mekanismer för att penningmängden i samhället skall balanseras av verkliga värden som pengarna
skall symbolisera. Man behöver skilja spekulationsverksamhet på den finansiella marknaden från
verksamheten i den reala ekonomin. Vanliga banker skall bedriva låneverksamhet med full kapitaltäckning. De skall alltså göra det som de flesta tror att de gör, låna ut insättarnas pengar och
sitt egna kapital.
I dag råder en alltför stor koncentration av makt och kapital till alltför få personer och stora företag. Jag tror inte att vi behöver överföra allt kapital i samhällets ägo. Jag tror mer på en omfördelning av ägande av kapital. Redan i dag subventionerar stater den privata marknaden med enorma
belopp som rätteligen borde vara skattebetalarnas pengar. Skatteparadisen, med sina maffialiknande strukturer av skatteflykt, penningtvätt och skumraskaffärer, är i dag helt inordnad i den
”legala” ekonomin. Alla större företag utnyttjar dessa ”paradis". De måste avskaffas och de
enorma penningsummor som gömts undan där kan återbördas till samhället. Att både samhälle,
privatpersoner, företag, institutioner och pensionsfonder äger kapital ger en sund maktfördelning.
Att avskaffa en ekonomi som hela tiden kräver exponentiell tillväxt och i stället skapa en kretsloppsekonomi, är en förutsättning för en hållbar utveckling av ett samhälle i balans med naturen.
Vi måste gå från att exploatera till att förvalta jordens resurser.
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12 Arbete, arbetsmiljö, produktion och konsumtion
Om vi skall formulera en kretsloppsekonomi behöver vi även utgå från arbetets och arbetslivets
stora betydelse för oss människor, vår ekonomi och hela vår samhällsutveckling. Maktfördelningen inom arbetslivet, vad vi producerar, hur och var vi producerar, och därmed våra konsumtionsmönster, kommer i stort att bestämma samhällets utveckling. En del av besluten angående
arbetslivet fattas av politiker i den offentliga sektorn. I övrigt fattas besluten inom näringslivet.
Den allmänna trenden är som tidigare nämnts dessutom att det politiska inflytandet hela tiden
krymper på grund av den nyliberala marknadsideologins totala dominans. Det förstärks också av
den pågående privatiseringsvågen. Ekonomin har överordnats de politiska och sociala strävandena och de ekologiska förutsättningarna för vår överlevnad. Vi måste sträva efter det motsatta - att
ekonomin i stället underordnas och blir ett medel att uppnå ekologisk balans samt mänskliga och
sociala strävanden. Det behöver också vara utgångspunkten när vi diskuterar och hanterar utvecklingen av arbetslivet.
På grund av kapitalismens och marknadsekonomins ständiga behov av ekonomisk tillväxt trappas
arbetstakten hela tiden upp. Detta leder till ekologisk obalans och till psykisk obalans hos de anställda, som hela tiden pressas mer och mer. Det finns ett klart samband mellan miljöproblem
och problem med arbetsmiljön. Anledningen till att människor stressas i arbetslivet och att vår
livsmiljö är i kris beror på vårt ekonomiska systems rovdrift på människor och miljö. Resultatet
blir bland annat höga sjukskrivningstal och utbrändhet. I dag förs en diskussion som handlar om
att se felet och problemen för arbetslöshet och sjukskrivningarna hos den enskilda individen. Jag
har själv arbetet med arbetslösa och med arbetslivsinriktad rehabilitering av sjukskrivna och i
praktiken fått se vad som händer med dessa människor, som utöver allvarliga sjukdomstillstånd
och arbetslöshet också skambeläggs. Försämring av arbetslöshetsersättning och skärpningen av
sjukskrivningsreglerna, som gör att man i stället för en medicinsk bedömning kan fatta administrativa beslut om hur länge man får vara sjuk, har allvarligt förvärrat deras problem. Ingen människa kan skrämmas till att bli frisk eller få ett arbete. Hyckleriet kring att man värnar om de i
”utanförskapet” har visat sig bestå av att man försämrar dessa människors situation och gör att
de känner sig mer utanför. Det är inte på individnivå som problemen först skall sökas, det är i
arbetslivets organisation, drivkrafter och maktfördelning som problemen finns.
Sammanfattning av problem i arbetslivet

Ökad administration, byråkrati och fragmentisering. Avhumaniseringen av arbetslivet,
tillbaka till ett mekaniskt synsätt på människan och hennes utbytbarhet. Ökad rationalisering och ökad arbetsbelastning ger stress
och utbrändhet hos människor och påverkar
hälsa och effektivitet negativt. Organisationsstress görs till individproblem. Förändringar i trygghetssystemen, en omänsklig
rehabiliteringskedja. Dålig arbetsmiljö har
samband med miljöproblem. Krav på ständigt ökad avkastning och ekonomisk tillväxt.
En socialt och ekologiskt ohållbar produktion. Försämrade anställningsvillkor se bilden.
Arbetsmiljöforskningen har tidigare skurits ner och arbetsmiljön har försämrats kraftigt under
2000-talet enligt en färsk LO-rapport. De största förlorarna är kvinnorna i LO-kollektivet. Regeringen planerar att skära ner bidragen till företagshälsovården med 90 %.
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Arbetslivet behöver demokratiseras
I den politiska sfären av samhället har vi medborgare ett demokratiskt inflytande, men på våra
arbetsplatser lever vi formellt i diktaturer, även om det lindras av att samhället i övrigt är demokratiskt och att det finns fackföreningar. Med arbetslivet har ändå diktaturens många kännetecken
som krav på lydnad, krav på att tycka som ledningen och rädsla för att säga vad man innerst inne
tycker. Vanligt är också en ”kryp- och ryt-mentalitet” där man kryper ”uppåt” och ryter ”neråt.”
Vårt civilkurage sätts på svåra prov som vi inte alltid kan hantera. Konkurrensförhållandet mellan
de anställda gör också att ett öppet och förtroendefullt samarbete försvåras. Det hårdnande klimatet på våra arbetsplatser spelar också in. Den insomnade diskussionen om demokrati på våra
arbetsplatser behöver få en ny renässans. Vi måste komplettera frågan om konsumentinflytande
med frågan om producentinflytande. Vad skall vi då använda vårt inflytande till? Självfallet handlar det om att få tillfredställande arbetsförhållanden, ett utvecklande arbete och en rimlig lön.
Men det handlar också om att vi skall kunna få förutsättningar att ta ett ansvar för arbetslivets
och därmed samhällets utveckling. Vi måste både som producenter och konsumenter ta ansvar
för att vi utvecklar ett hållbart ekologiskt samhälle. Det är viktigt att se både våra möjligheter,
rättigheter, skyldigheter och vårt ansvar. Även fackföreningarna har förlorat i inflytande och har
svårt att behålla och rekrytera medlemmar. På grund av avregleringar av ekonomin och globalisering kan företagen hota med att flytta verksamheten till utlandet. Ägandet och ansvaret för företagen behöver breddas.
Dagens organisationsutveckling
I dag finns medvetenheten hos arbetsgivare
om att människor har behov att känna meningsfullhet i arbetet, att produktionen är
etiskt och ekologiskt försvarbar och att man
vill ha inflytande över sin situation. Man vet
att arbetstillfredsställelse och produktiviteten
ökar under sådana förhållanden. Därför arbetar arbetsgivare i dag på att putsa på sitt
”varumärke” även i förhållande till personalen. Men det står i motsättning till att den
grundläggande målsättningen för företaget är
vinstmotivet. Man kan säga att arbetsgivarna
försöker sprida ett etiskt och humanistiskt
snömos över det krassa vinstintresset.
Den människosyn vi har, speglar ofta djupt liggande värderingar och påverkar därför vårt handlande. Det får betydelse inte minst när förändringar i arbetslivet aktualiseras. I boken "Människosyn i ledarskapsutbildning" har Claes Trollestad beskrivit sin forskning på detta område. Boken är
en avhandling i empirisk livsåskådningsvetenskap vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Här följer citat från boken och från en intervju med Claes:
"Sammantaget kan man i den huvudsakliga tendensen i materialet se antaganden som uttrycker en värderingsmässig individualism, och en social determinism. De värderingsmässiga föreställningarna har i stor
utsträckning en inriktning mot, vad jag betecknar som, en aktiv människosyn. De teoretiska antagandena
däremot uttrycker huvudsakligen en passiv människosyn. I stor utsträckning dominerar den deterministiska tendensen de strategier och metoder som rekommenderas".
"Det finns en uttalad pedagogisk ambition att arbeta processorienterat med inriktning på deltagarnas personliga utveckling i de kurser jag studerat. (Utveckling betyder ungefär: process där något förändras och
ofta blir mer komplicerat eller värdefullt). Min undersökning visar emellertid att det är just här som ledarskapsutbildningarna har sin svagaste sida. Bristen på djupare reflexion medför att det humanistiska språkbruket blir ytligt och retoriskt”
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”Många företagsledare i dag är ängsliga och rädda. I framtiden kommer företag och organisationer behöva
en mer stabil och mogen ledning. Om man ska leda andra i en turbulent och orolig värld, utgör du en
stabilitet för andra om du bottnar i dig själv. En mogen ledning vågar ta emot personalens initiativ till
förändring".

Claes har olika antaganden om varför olikheterna i människosyn manifesteras. Dels tror han att
det finns ett manipulativt drag.
"Man ägnar sig åt beteendemodellering utifrån till exempel ett strikt ekonomiskt intresse". Han tror också
att det kan ha med omedvetenhet och okunnighet att göra. "Utbildarna kan uppleva att de inte har tillräcklig kompetens att handskas med mer komplexa och abstrakta frågor, varför det kritiska kunskapsintresset
lämnas därhän. En annan orsak är att vi har en konfliktundvikande tendens i den Svenska kulturen".

I det sista kapitlet avslutar Claes med att göra en koppling till andra forskares slutsatser och här
vidgas företagsperspektivet till en bredare samhällsanalys:

"Den individualiseringsprocess som flera av värderingsundersökningarna (som han refererar till) beskriver
och som innebär att människan som individ blir alltmer främmande för andra personer och samhället i sin
helhet, att den lilla "privata" världen blir allt mer dominerande och där de traditionellt gemensamma normerna och värderingarna spelar en allt mindre roll för individen”. ”En gemensam linje i de uppfattningar
som här presenterats tycks vara att den samhällskulturella situation som under de senaste decennierna
utvecklats präglas av en teknologisk och ekonomisk rationalitet av en systemsfär, som isoleras från livssfären, med en fokus på instrumentella värden och på den enskilda individens egenintresse, samt ett främlingskap inför det gemensamma och därmed också för individen själv".

Jag vill också citera Claes resonemang om Charles Taylors bok "Sources of the Self":
"Bristen på mening kan formuleras, säger Taylor, i termer av åtskillnad och fragmentisering. Vid en instrumentalisering (har inget egenvärde) av naturen fjärmas vi från dess grundläggande mening. Instrumentaliserar vi vårt känsloliv kommer förnuft och känsla att skiljas från varandra, menar han, och om individens mål fokuseras utifrån en syn på människan som självtillräcklig, kommer samhället att upplösas och
människor blir främmande för varandra. Individen riskerar att i framtiden relatera till varandra via tillfälliga
roller och de mycket specifika sociala sammanhang hon träder in i är rörliga, flyktiga och föränderliga.
Men människans genuina strävan efter personlig mognad och ett gott liv i enlighet med hennes existentiella behov kan aldrig, enligt Taylor, ersättas av instrumentella värden".

Dessa rader, och för övrigt hela Claes avhandling, blev en stark "aha-upplevelse" för
mig. Jag tycker att den trovärdigt speglar vad
som händer i arbetslivet. Jag har själv upplevt att alla oreflekterade krav på förändringar, som i dag gör sig gällande, har känts
orimliga. Vi måste hänga med! Vi måste
hänga med i den tekniska utvecklingen! Vi
måste öka den ekonomiska tillväxten! Vi
måste bli rationellare! Om vi inte följer alla
dessa måsten, finns den underförstådda tanken att - ”det går åt H-vete!!" Jag kan för mitt
inre öga se alla förändringsivrare som på
ålderns höst käckt utbrister: "Jag har i alla fall
levt ett rationellt liv!”
I dag behöver vi en helt annan utveckling av arbetslivet. En utveckling som går i motsatt riktning
till den som Claes Trollestad analyserat och beskrivit. Och då finns den hoppingivande insikten
att människor har behov att känna meningsfullhet i arbetet, att produktionen är etiskt och ekologiskt försvarbar och att man vill ha inflytande över sin situation. Då kan vi äntligen bedriva en
meningsfull förändring av arbetslivet som vi människor kan sympatisera med. Det är en bra
grund för ett hållbart arbetsliv och ett ekologiskt hållbart samhälle.
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Globalisering
En grundläggande förändring som successivt har utvecklas under senare år är globaliseringen.
Genom avreglering av de finansiella marknaderna tog globaliseringen fart. Det som framförallt
har globaliseras är ekonomi, produktion, konsumtion och livsmönster. I dag har vi fått en global
marknadsekonomi med växande multinationella företag. De har ofta större ekonomisk omsättning än många nationalstater. Det som inte globaliserats är det politiska inflytandet som har
kommit på efterkälken. Därför har den ekonomiska eliten och den kapitalistiska ekonomin överordnats den politiska sfären och naturen med sina ekologiska system. Mer om det i ”Maktstrukturer i samhället” på sidan 26. Företagen har kunnat spela ut stater mot varandra angående lokalisering av produktion. Man har också kunnat lägga produktion där den billigaste arbetskraften finns,
där minsta inflytandet från personalen finns, där den svagaste miljölagstiftningen finns och där
korrupta politiker säljer ut sina länders naturrikedomar. Den finansiella marknaden kan med hjälp
av datorer göra blixtsnabba affärer över hela världen. Det demokratiska inflytandet genom politiska beslut har försvagats och rovdriften på miljön har accelererat. Det måste skapas politiska
institutioner på global nivå som kan balansera den oreglerade globala marknaden.
Produktionen
Produktionen måste som all annan mänsklig aktivitet utgå från att det är naturen och de ekologiska systemen som är förutsättningen för allt liv på vår planet. I dag är drivkraften och strävan
för de som styr produktionen att öka vinsterna och den ekonomiska exponentiella tillväxten, helt
utan hänsyn till de ekologiska realiteterna. Den hänsyn man har börjat ta är kosmetiska förändringar inom det gamla samhällsystemets ramar. Produktionen i dag är en av huvudorsakerna till
våra miljöproblem. Vinsten har blivit målet för produktionen, i stället för att vara ett medel för att
uppnå sociala och ekologiskt hållbara mål. Den bakomliggande drivkraften för vinsten är strävan
efter privata ekonomiska fördelar för ägarna och aktieinnehavarna. Det är ett alldeles för snävt
och irrationellt syfte när den viktiga målsättningen borde vara att få en godtagbar social miljö och
en hållbar utveckling. Produktionen skall först och främst hålla sig inom de ramar som
planekologin definierar. Målsättning skall i övrigt handla om att uppfylla sociala mål och människors grundläggande behov. Därefter kan vinsten få spela en roll. Man kan uttrycka det så att
produktionen behöver ekologiseras och socialiseras (göras social, ej förstatligas) och inte i första
hand ge vinst.
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Dagens så kallade ”arbetslinjen” är helt orealistisk. Den bygger på illusionen om ständig exponentiell ekonomisk tillväxt och på exploatering av jordens resurser. Den bygger vidare på industrisamhällets kollapsande strukturer. Den traditionella materiella produktionen behöver minska. Vi
måste skapa helt annan produktion och andra produkter. Det behövs en annan sorts ”entreprenörer” för att skapa de nya tjänsterna och produkterna. Produktionen behöver i större utsträckning utföras i lokalsamhället. Mer om detta i nästa avsnitt. I diskussionen om hur vi skall hantera
miljöproblemen brukar man framföra uppfattningen att vi bör arbeta mindre och dela på jobben.
I det ekologiska samhället behöver förmodligen alla delta. Låt oss gemensamt bygga det politiskt,
socialt och ekonomiskt hållbara ekologiska samhället med en produktion som är i takt med dessa
mål. Vi har meningsfulla och gemensamma produktionsuppgifter att ta oss an.
Konsumtion
Även här måste naturligtvis vår konsumtion
ske inom hållbara ekologiska ramar. Det är
komplicerat på grund av de behov som konsumtionssamhället har skapat. I Sverige har
vi en aggressiv reklam som varje år kostar ca
60 miljarder! Man använder de senaste rönen
inom psykologin för att påverka oss. Varje
dag, från morgon till kväll, på alla platser och
i alla media översköljs vi av reklambudskapen. Idrottsmän och kvinnor är i dag levande reklampelare och runt arenorna hoppar
och blinkar reklambudskapen.

Barnen föds in i vårt konsumtionssamhälle
omedvetna om vad som komma skall.

Slår jag på datorn fortsätter budskapen hoppa och blinka. Reklamen ger oss ”gratis” television,
datorprogram och tidningar. Reklampengar har nästlat sig in i hela samhällsmaskineriet. I diktaturer ser man ledaren överallt och det vill få folket att lyda. Vi ser överallt reklam för prylarna som
man vill få oss att konsumera. Vi behöver reklamfrid. Reklamen behöver begränsas och regleras.
Minst halva innehållet borde vara saklig information. Sao Paulo är i dag en stad fri från reklam.
Idén tedde sig först absurd för invånarna i Brasiliens största stad. Nu har den blivit en självklarhet.
Reklamen kan också ses som politisk propaganda. Politisk propaganda för ett kommersiellt kapitalistiskt samhälle med ohejdad
konsumtion och ständig ekonomisk tillväxt.
Ett samhälle som leder till överkonsumtion,
miljöförstöring och i förlängningen till kollaps. Man kan säga att vi gått från bruk till
missbruk av materiell konsumtion. Vi har
blivit beroende ”konsumister”.
Vi måste hejda oss och fundera på vad som är viktigt i livet. Vi behöver styras mer av våra inre
drivkrafter än av våra yttre drivkrafter. Mer om det i avsnittet 13. Vi i den rika världen måste plana ut och därefter minska vår resursförbrukning och konsumtion. Dels för att vi skall kunna hålla
oss inom de givna ekologiska ramar som naturen ger och dels för att de fattiga skall få möjlighet
att leva på en rimlig materiell nivå. Vi måste nå balans med naturen globalt och i alla regioner.
Strävan efter jämlikhet och rättvis materiell fördelning mellan klasser, kulturer, samhällen, generationer, djur och natur är en grundpelare i det ekologiska samhället och en utgångspunkt för vår
konsumtion.
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13 Det lokala samhället
Insikten växer om att det lokala samhället har stor betydelse när det gäller miljöfrågor. De multinationella företagens stordrift och globaliseringen av ekonomi och produktion är en av huvudanledningarna till miljöproblemen. Det kommer varken att finnas energi eller naturresurser att driva
den globaliserade marknaden med dagens omfattning. Vi är i dag mycket sårbara för de globala
förändringar som miljöproblemen skapar. Om vi skall uppnå ett hållbart samhälle behöver energilösningar och försörjningssystem anpassas efter förutsättningar i närmiljön. Så är t ex. dagens
globaliserade och hårt specialiserade jordbruk ohållbart. Det behöver decentraliseras bl a för att
minimera transporter och för att ett hållbart jordbruk bygger på cirkulation av näringsämnen vid
varje enskilt jordbruk. Hälften av vår matproduktion från alla jordens hörn och vi transporterar
även jordbruksprodukter långa vägar inom Sverige. Det gör oss mycket sårbara. Inte minst på
grund av att varor levereras just-in-time. Olja till transporter kommer att minska. De kan också
drastiskt minska på grund av olika politiska kriser. Sveriges åkeriföretag har undersökt 6 orter och
kommit fram till att efter en vecka utan tunga lastbilstransporter kan följande inträffa:
Måndag: Färskvaror i livsmedelsbutiker börjar ta slut. Brist på vissa läkemedel på apoteken. Operationer
börjar ställas in. Fjärrvärmeproduktionen börjar upphöra. Störningar i industrin.
Tisdag: Bensinstationerna börjar stänga.
Onsdag: Kraftiga störningar i kollektivtrafik och privatbilism. Problem med sophantering. Avloppsslam
släpps ut. Skolor, äldrevård och restauranger får problem att leverera mat.
Torsdag: Brist på livsmedel. Tryckning av tidningar upphör.
Fredag: Drickvatten börjar bli otjänligt. Industrin stänger ner.

Det är på det lokala planet som mycket av de förändringar vi behöver göra kan genomföras.
Många initiativ växer nu fram för att på lokal nivå möta de växande ekologiska problemen. Både
lokala myndigheter och miljöorganisationer arbetar för att utveckla det lokala samhället mot hållbarhet. Omställningsrörelsen är ett exempel på en folkrörelse som startade i England 2006 och
nu har utvecklats till en global folkrörelse. Ambitionen är att utveckla det lokala samhället till
större hållbarhet som ett alternativ till den globaliserade marknaden. Till och med lokala valutor
har skapats på många orter. I Sverige finns många lokala omställningsgrupper. Här nedan citeras
från en broschyr som ”Omställning Sverige” har tagit fram:
”För de lokala omställningsgrupperna som
nu bildas i många länder handlar det om att
skapa en bred medvetenhet om vår situation
och gemensamt ta fram en vision för den
egna byn, bygden, staden, stadsdelen eller
dalen som man lever i. En vision som handlar om en tillvaro med social samvaro, ökad
samverkan, närproducerade livsmedel, förändrade transportmönster och en radikalt
minskad energikonsumtion utan innehåll av
fossila bränslen. Utifrån denna vision arbetar
man sedan fram en omställningsplan för att
beskriva vägen fram till önskat läge. Vi upplever en kulturell renässans och ett uppsving
för de lokala ekonomierna genom återupptäckten av hantverk, lokal livsmedelsförsörjning och lokala byggnadsmaterial som stimuleras fram i kölvattnet av att vi minskar
vårt oljeberoende.”
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14 Jag, du och vi
I vidaste mening måste vi för vår utveckling och överlevnad ständigt kommunicera med vår omvärld och utbyta information, energi och materia. Jag är med hela min kropp och min själ ett eget
”universum”. När jag möter dig så möts våra universum. Då blir vi inte bara två universum. Vi
blir någonting mer, vi får tillsammans ”helhetsegenskaper” som inte var och en av oss hade, som
jag beskrivit i avsnitt tre. Vi skapar en relation. Våra universum utvidgas. Om vi är fler som möts
händer samma sak, men på en mer komplicerad nivå. Vi formas inte som människor isolerade
från vår omgivning. Vi formas och utvecklas genom våra möten med andra och genom den kultur och miljö vi lever i. I dag framhålls ofta i politiska sammanhang vikten av det individuella
valet och samhällets privatiseringsprocess fortskrider. Den ensidiga individualiseringen av samhället och de ökade klyftorna mellan människor som sker i dag, gör att avståndet mellan oss människor och vår miljö ökar. Det är inte mina individuella val som är det avgörande för min personliga utveckling. Jag utvecklas tillsammans med andra och genom den miljö vi skapar. Den ensidiga
individinriktade politiska propagandan är negativ för oss och för miljön. Vi behöver återerövra
tron på vad vi kan åstadkomma tillsammans, inte minst nu, när miljöfrågorna pockar på vår
uppmärksamhet. Kommunikation betyder att ”göra gemensamt” och den kände pedagogen John
Dewey framhöll att: ”Människor lever tillsammans i ett samhälle i kraft av vad de har gemensamt och kommunikation är det sätt genom vilket de får något gemensamt”. Så låt oss snarast tillsammans skapa en
gemensam hållbar framtid!
När jag kommunicerar med andra, kommunicerar jag både med vad jag tycker och känner.
Forskningen hävdar att innehållet i min kommunikation till största del består av känslomässiga
budskap. Vi kommunicerar våra känslor genom vårt tonfall, vårt kroppsspråk och med våra
handlingar. Det visar också vilken betydelse känslor har för oss människor, trots att vår kultur
mest är inriktad på det logiska och det rationella. Genom våra ”spegelneuroner” i hjärnan har vi
en fantastisk förmåga att uppfatta vad andra känner och tänker.
Vi brukar säga att känslor ”smittar” och det
är förmodligen på grund av våra spegelneuroner. Om du observerar dig själv eller andra
när ni ser på en film, kan du se hur känslouttrycken i era ansikten hela tiden skiftar utifrån handlingen. Just våra ansiktsuttryck
förmedlar mycket av det vi känner. Om
kommunikation kan man allmänt säga att vi
lär genom att kommunicera, att vi kommunicerar alltid - även då vi är tysta och att vi
kommunicerar både på medvetna och
omedvetna nivåer

Till och med barn kan tidigt visa känslor och även härma moderns känslouttryck.

Varje sekund nås vi genom våra sinnesorgan av en ofantlig mängd information. Vi uppfattar,
förstår, lär oss känna och får våra kunskaper om världen, oss själva och varandra genom att känna, tänka, uppleva och genom att skapa det meningsfulla. Vi upplever inte verkligheten ”direkt”,
utan den skapas indirekt genom vår ”perception”. Det är en syntes av inkommande signaler från
våra sinnen som blandas och bearbetas tillsammans med vårt inre tillstånd, våra tidigare kunskaper och upplevelser snarare än av automatisk reflektion av yttre förhållanden. Vi söker att finna
någonting som har mening för oss, någonting som är av betydelse för vår överlevnad, vårt fortbestånd, vår strävan efter personlig mognad, gemenskap, kärlek och ett gott liv i enlighet med
våra existentiella behov. Vi kan använda oss av metaforen att vi skapar en inre mental karta - en
inre världsbild, som fungerar som ett ”övergripande system”. Den kan i sin tur bestå av många
”undersystem” som t ex. min religiösa, existentiella uppfattning och min livsåskådning. Det kan
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även handla om min samhällsuppfattning, mina värderingar, min natursyn (t ex om jag har en
antropocentrisk eller en biocentrisk natursyn) och min människosyn. Det handlar inte bara om
intellektuella föreställningar utan mina känslor finns alltid med. Till mina mentala mönster är också kopplat vissa reaktionsmönster. Min uppfattning om mig själv är också mycket viktig. Det kan
handla om min självbild, självkänsla och min identitet. Gregory Bateson, som tidigare har
nämnts, anser att vi är angelägna om våra relationsmönster; om var vi står i fråga om kärlek, hat,
respekt, beroende och tillit mm gentemot andra människor. Något som också är viktigt i detta
sammanhang är hur mycket jag styrs av ”yttre värderingar” eller av ”inre värderingar”. Mer om
det längre fram. Sammanfattningsvis kan sägas att våra mentala bilder skapar förståelse, sammanhang och mening (eller meningslöshet) i våra liv.
Vi håller alltid på att revidera vår inre kartbild. Ofta handlar det om mindre förändringar av första
ordningen som inte rubbar vår grunduppfattning om verkligheten. När kartan och verkligheten
inte alls stämmer överens behöver jag ”byta ut” min mentala kartbild. Då krävs en förändring av
andra ordningen, ett paradigmskifte, som även kommer att påverka många andra av mina föreställningar som då krackelerar. Som beskrivits i avsnitt 4 är det en besvärlig och smärtsam process
som ofta utlöses av en kris. Men när jag har tagit mig igenom den, är jag redo för de nya utmaningar jag ställts inför. Jag tror att vi står inför ett stort mentalt skifte av våra gemensamma föreställningar om verkligheten. Vi börjar förstå allvaret när det gäller miljöfrågorna och att det ställer
krav på stora förändringar, både av oss som individer och av samhället. Men vi fortsätter ändå att
i stort leva vidare som vanligt. Man kan säga att det står en ”strid” inom oss om dessa båda bilder
av verkligheten. Psykologerna kallar det för ”kognitiv dissonans” och är en obehaglig känsla som
uppstår när man har flera motsägelsefulla idéer samtidigt.
Ett intressant sådant mentalt skifte är vanligt bland astronauter, som de beskriver när de kommer
tillbaka till jorden. Man kan tro att det är rymden som har gripit tag i dem. Men det är det inte.
Det är jorden sedd från rymden som fascinerar mest. Man upplever hur vacker jorden är och hur
känslig den måste vara, omgiven av en tunn skiva av atmosfär som omsluter jorden och som är
livsnödvändig för oss. De blir djupt berörda och känner något som kan liknas vid en existentiell,
för en del närmast en religiös, upplevelse. De får en stark känsla av att allt liv på jorden hänger
ihop och bildar ett sammanhängande ekosystem. Man upplever också att vi människor som art
har ett gemensamt öde på ”rymdskeppet jorden”, som svävar där ute omgiven av den ofantliga
rymden. När de kommer tillbaka till jorden, vittnar de om att deras grundläggande livsuppfattning
har förändrats. De har fått en annan syn på livet och på miljöfrågorna och framhåller nu vikten
av att vi tillsammans behöver skapa en hållbard jord. Här kan du se en film om deras reaktioner:
http://www.upworthy.com/some-strange-things-are-happening-to-astronauts-returning-to-earth?c=ufb2

En jorduppgång över månhorisonten.

”Rymdskeppet jorden” svävande i den ofantliga rymden.
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Man har forskat på hur mycket materiella
behov vi människor har. Då har man konstaterat att man blir mer tillfredställd om ens
materiella behov ökar om man inte har det
så fett. Ganska naturligt. Men när vi kommer
till en viss materiell nivå, brytpunkten ligger
någonstans mellan 50-talet och 60-talet för
den rika delen av världen, ökar inte tillfredställelse längre av mer prylar. Här bredvid
har jag på ett ungefär ritat in en röd kurva
som symbolisera vår materiella tillfredställelse vid olika tidpunkter. Observera att kurvan
för tillfredsställelse skär övriga kurvor när
den exponentiella accelerationen sätter fart.
Slutsatsen är att varken människan eller naturen mår bra av överkonsumtion.
I England har man genomfört en studie om
varför människor engagerar sig eller inte i
miljöfrågor. Studien kallas ”CommonCause”, på svenska ”Gemensam sak”. Man har
då funnit att de människor som är mer motiverade av ”inre värderingar” är mer benägna att lättare reagera på miljöhot, än de som
är mer motiverade av ”yttre värderingar”.
Man kom också fram till att det enligt
”gungbräde-effekten” fungerade så att när
de inre värderingarna försvagades förstärktes
de yttre värderingarna och vice versa.
Vi har alla en blandning av det psykologerna kallar inre och yttre värderingar. Det är hur mycket
av det ena eller det andra som överväger som är av intressant i detta fall. Det är ganska naturligt
att det är de som har starkare självkänsla, anser att den duger och är inriktade mer på det gemensamma intresset som har lättare att ta till sig kulturella värden och miljöfrågor. Är jag mer beroende av mitt eget intresse, mitt utseende, min status och är mer osjälvständig så är det naturligt att
jag har svårare att ta till mig miljöfrågorna. Det här är självfallet en förenkling av verkligheten, det
kan säkert finnas alla möjliga kombinationer av värderingar som inte stämmer med denna teori.
Det intressanta är den övergripande tendensen som undersökningen visar. Här handlar det inte
om att moralisera över någons värderingar. Det handlar mer om att förstå vilka strukturer som
påverkar oss. Här pekar utredningen på att vi bland annat påverkas av samhällets allmänna värderingar och organisation, den kultur vi lever i och hur mycket den är individualiserad. Man kan
anta att den kultur vi nu lever i är mer präglad av yttre värderingar. Utifrån denna teori är det
lättare att förstå varför det i dag kan vara svårt att få gehör för miljöfrågor. En annan sak man
också konstaterat, är att om frågorna och argumenten kring våra miljöproblem och de krav de
ställer på oss, strider mot en persons grundläggande starka värdering, så kan de till och med bara
”rinna av” personen.
Man kan till sist också konstatera att inre drivkrafter och värderingar är mer tillfredställande för
oss och något vi alltid behöver sträva efter när vi utvecklas som människor. Det vi framförallt
behöver är bra kontakter och relationer med andra människor och ett liv där frågor som är större
än oss själva är viktiga. Det bådar gott, då strävan efter min egen utveckling tillsammans med
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andra kan gå hand i hand med arbetet för en hållbar miljö. Ja, de kan till och med vara så att de
förutsätta varandra. Det är svårt för oss att i dag leva med de motstridiga bilderna av att å ena
sidan samhället i stort kan fortsätta att växa som vanligt och å andra sidan samtidigt ha insikten
om att miljöfrågorna ställer motsatta krav på oss. En insikt som också gör att vi förstår att vi behöver ta ansvar för våra barn och barnbarns framtid. Precis som det kan vara smärtsamt när jag
upplever en personlig kris och tycker att min bild av mig själv inte stämmer överens med den jag
vill vara, kan det vara smärtsamt med bilden av hur dagens samhälle fungerar och hur vi tycker att
samhället borde fungera. Det är först när vi avgör den ”striden” inom oss, som vi kan känna värdighet och meningsfullhet i våra liv. Då kan vi tillsammans med andra skapa en politiskt, socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbar värld.
Viktor Frankl och livets mening.
Viktor Frankls böcker "Livet måste ha mening" och "Viljan till mening" är av intresse för oss i
detta sammanhang. Frankl är född 1905 och har varit professor i neurologi och psykiatri vid universitet i Wien. Han har också upplevt fasorna i tyskt koncentrationsläger. Frankl har skapat en
behandlingsmetod - ”logoterapi”, där terapeutens främsta uppgift är att hjälpa patienten att finna
meningen med sitt liv. Han hävdar att det finns empiriska belägg för att depression, aggression
och missbruk kan bero på vad som i logoterapin kallas för ett "existentiellt vakuum", en känsla av
tomhet och meningslöshet. Han skriver bland annat:
"Vad beträffar orsakerna till känslan av meningslöshet kan man förenklat säga att folk har tillräckligt att leva
av men ingenting att leva för". Han skriver vidare: "Det existentiella vakuumets etiologi, (etiologi = förklaring av sjukdomars orsak och uppkomst), är enligt min uppfattning en konsekvens av följande fakta. För
det första finns det inte, i motsats till vad fallet är hos djuren, några drifter eller instinkter som talar om för människan vad hon måste göra. För det andra finns det inte heller, i motsats till i gångna tider, några konventioner,
traditioner eller värden som talar om för henne vad hon borde göra: och ofta vet hon inte ens vad hon i grund och
botten skulle vilja göra" "Människan är med andra ord och till sist och slutligen självdeterminerande. Människan
existerar inte rätt och slätt utan bestämmer alltid vilken hennes existens skall bli, vad hon själv skall bli i nästa
ögonblick"…"Vad människan i realiteten behöver är inte ett spänningsfritt tillstånd utan

strävan och kamp för ett mål som är henne värdigt".

Här kan du se en video om gemenskap “A new story of the people” av Charles Einenstein:
http://youtu.be/2wviYuKDlKs
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15 Avslutande reflektioner
I skrivandes stund, den 27 september 2013, lade FN:s klimatpanel IPCC fram sin senaste rapport
om klimatfrågan. Rapporten visar inget helt nytt, utan slår slutgiltigt fast att det är människorna
som skapat dagens klimatproblem och att vi är i ett mycket allvarligt läge. Rapporten bygger på
mer än 9200 vetenskaplliga artiklar, och flera hundra av världens främsta forskare har arbetat i tre
år med att ta fram den. Tusentals andra forskare har granskat dokumentet och lämnat över 50000
kommentarer. IPCC har svarat skriftligt på alla.
Figur visar enligt IPCC olika scenarier om
jordens medeltemperatur under 2000-talet.
Grönt: Världens utsläpp skärs drastiskt ner
och börjar minska senast 2020. Rött: Utsläppen fortsätter att växa alltmer. Den vita linjen anger världens färdriktning med dagens
politiska ambitioner. Detta innebör att tvågradersgraders-målet förmodligen redan är
passerat, om vi inte snarast vidtar drastiska
åtgärder. Om vi fortsätter med dagens utveckling är det förmodade resultatet fyra
graders ökning av jordens medeltemperatur.
Det är en förfärande utveckling med en jord
svår att överleva i för människor och djur.
Vår miljöminister Lena Ek tronade som invigningstalare när IPCC-rapport lades fram. Hon brukar framhålla att Sverige har lyckats bryta sambandet mellan ökade koldioxidutsläpp och BNPtillväxt. Detta går endast ihop om Sverige bortser från de utsläpp som svensk konsumtion orsakar
utomlands, vilket är ett väldigt märkligt sätt att räkna. Räknar vi med alla utsläpp som vår konsumtion för med sig, har vi inte lyckats bryta sambandet. Vi bör nog även ligga lågt med att
framhålla oss som föregångsland, eftersom vi konsumerar tre jordklot per år. En annan häpnadsväckande idé som Lena Ek ligger bakom, är en internationell kommission som ska upplysa världen om att åtgärder för minskade klimatförändringar är bra för ekonomisk tillväxt. Det är så jag
baxnar och vill ta mig för pannan. Jag skulle som en förvirrad miljöminister käckt vilja utbrista i
denna uppmaning till jordens folk och länder - ”Eftersom att all tillväxt i världen lett oss till att vi
sprängt det globala resurstaket, så att vi nu i genomsnitt konsumerar 1,5 jordklot per år, så vill jag gärna framhålla vikten av fortsatt tillväxt. Tillväxten som skapat våra problem är lösningen på våra problem, det är väl
toppen”! Denna önskedröm närs tyvärr av många som förlitar sig på ekologisk modernisering. Här
är det på sin plats att för förvirrade politiker åter citera Albert Einstein:”Det krävs ett nytt sätt att
tänka för att lösa det problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”.
*
Självfallet är det mycket vi kan och måste göra som individe, för att vi skall kunna hantera alla
samhälleliga och ekologiska kriser. Men jag har inte i detta dokument räknat upp sådana åtgärder
på grund av att det redan finns mycket information på det området. På den individuella nivån kan
vi bara åstadkomma förändringar av första ordningen. Nödvändiga förändringar av andra ordningen på systemnivå kan vi gemensamt åstadkomma på den politiska nivån. Den alltför individualiserade debatten förhindrar nödvändiga insikter och åtgärder, den behöver därför kompletteras. Jag tycker att det är dags att vi lägger fokus på systemnivå och på den politiska nivån.
*
Forskning och teknisk utveckling har stor betydelse för samhällets utveckling. Detta är också
mycket viktigt för att uppnå ett hållbart samhälle. All sådan forskning och teknikutveckling behö46
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ver stödjas och uppmuntras. I dag framförs det synpunkter i debatten som tyder på att man tror
att ny teknik och de mest fantastiska uppfinningar kommer att lösa våra problem. Vi får akta oss
för en sådan orealistisk teknikoptimism. Det är också viktigt att förstå att det bland annat är den
tekniska utvecklingen som gett oss möjligheter att exploatera naturen. Det handlar mer om vilken
forskning samhället och företagen stöder. Tyvärr är det så i dag att samhället och företagen framförallt prioriterar forskning som har syftet att öka den ekonomiska tillväxten. Det tar sig också i
uttryck när regeringen fastställer policy för forskningens inriktning.

16 Det brådskar!
Vi kan inte vänta oss att våra politiker, med sin fixering vid ekonomisk tillväxt och nyliberalism,
kan hantera dagens sammansatta ekologiska och sociala kriser som kräver systemförändringar. De
har inte förmågan eller mandat att tänka utanför ”boxen” när det gäller dagens samhällssystem.
Vi kan inte vänta på deras uppvaknande. Det behövs ett ”framtidsprojekt” med systemkritiska
personer som får i uppgift att analysera dagens miljö- och samhällskriser och komma med förslag
till hur de kan hanteras. Eftersom det är svårt att förutse vad som kan hända med vårt samhälle
och på grund av att vi kommer att ha olika åsikter om detta, behöver olika scenarier ligga till
grund för en sådan analys. Förslagen behöver också innehålla hur förändringarna kan genomföras
stegvis. Vi kan inte ta det stora steget direkt. Om vi inte har olika alternativ när de djupa kriserna
slår in över oss, kan samhället hamna i totalt kaos.
Man kan använda ”krigstillstånd” som en metafor för det ”djupa kristillstånd” vi hamnar i, när
samhället närmar sig kollapsen. Då behövs olika alternativa förslag om hur vi skall hantera situationen. Då kan vi inse allvaret i vår situation och förstå att vi måste uppbåda alla resurser, hela
samhällsapparaten och produktionsapparaten för att möta hotet av en total samhällskollaps. I det
läget är nog allmänheten och politikerna också mogna att ta till sig de radikala förslag som behövs. Hela befolkningen behöver på olika sätt mobiliseras.
Det som står på dagordningen på kort sikt är att sprida kunskap och engagemang kring frågorna
om samhälle och miljö. Vi behöver också arbeta med omställning av våra lokala samhällen. Omställningen handlar även om vår inre mentala omställning, så att vi kan möta den kris, som en
djup förändring kommer att skapa. Vi blir invaggade i föreställningen om att vi nog kan fortsätta
som vanligt. Men den bilden av verkligheten håller på att rämna. En bred och brokig folkrörelse
behöver formas på ”rymdskeppet” jorden för att ta sig an den stora utmaningen.

Författaren i mörka glasögon på omställningskurs i Järbo
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