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Hvordan får vi
borgerne med?
Borgernes engagement og velvilje er en forudsætning for at skabe
et bæredygtigt samfund. I dette nummer bringer vi en række
perspektiver på, hvordan borgerne kan blive en del af omstillingen.

Af redaktionen

R

e e l bæredygtig omstilling kræver, at vi gør op med
den globale skævhed i adgangen til klodens ressourcer, sikrer klima og miljø og virkeliggør overgangen
til et samfund baseret på fornybare ressourcer. Det er næppe
for meget at sige, at dette udgør det 21. århundredes største
globale udfordring. Og næsten uanset hvordan man vender og
drejer det, kræver det ikke kun strukturelle og teknologiske
forandringer, men også gennemgribende ændringer i måden,
vi som borgere forbruger og lever vores liv. Er der f.eks.
plads til et stort kødforbrug og årlige flyrejser i fremtidens
bæredygtige samfund?
Der er ganske vist et kor af teknologioptimister, politikere
og virksomheder, som gerne forsikrer os om, at det kan klares
alene med ny teknologi. Det kræver bare flere vindmøller og
solceller. Og om lidt har vi selvkørende elbiler, så vi ikke bare
kan køre endnu mere i bil, men tilmed kan gøre det med god
samvittighed på strøm fra vindmøller!
Udfordringernes omfang og teknologihistorien bør dog
mane til sund skepsis over for teknologioptimismen. Man kan
f.eks. lidt polemisk påpege, at vi nu har talt om klimaproblemet
i snart tre årtier, uden at dette endnu har manifesteret sig i at
den globale udledning af drivhusgasser falder.
Borgerne – dvs. os! – spiller med andre ord en vigtig rolle
i realiseringen af den bæredygtige omstilling. Dels fordi
vi som vælgere skal presse på for at opnå de nødvendige
politiske beslutninger, der skal bane vejen for en bæredygtig
fremtid. Dels fordi vi på det konkrete og personlige plan skal
acceptere og bidrage til nye måder at leve livet på. Det sidste
kan komme til udtryk som individuelle handlinger (f.eks.
ændrede indkøbs- og ferievaner), men også gennem at handle
i fællesskab med andre (f.eks. lokale initiativer for bæredygtig
transport og byudvikling). Borgerne indtager således på flere
måder en nøgleposition.

I dette nummer af Nyt Fokus undersøger vi gennem en række
artikler, hvordan borgere og forbrugere kan engageres til at
bidrage til en bæredygtig udvikling. Esther Kjeldahl beskriver
i artiklen Vi står ikke alene med vores klimabekymring det paradoks, at mange undervurderer, hvor meget deres venner og
bekendte kerer sig om klimaet. Resultatet er, at de – pga. en
ubegrundet frygt for, hvad andre vil tænke – afholder sig fra
mere radikale ændringer i egen adfærd. Bæredygtige indkøbsvaner kan være en af vejene til bæredygtighed. Signe Frese,
CSR-chef i Coop, skriver i Dagligvarehandlen er klar til omstillingen, at supermarkederne er klar til at levere varerne, men
ikke kan klare omstillingen uden forbrugernes og politikernes
hjælp. Søren Juul slår i Behov for en ny global solidaritet til lyd for
et opgør med selvets kultur, som indebærer en opportunistisk
tilgang til tilværelsen. I stedet skal samarbejde, solidaritet og
global ansvarlighed fremmes. Med afsæt i forskning i knaphed
og adfærdsdesign og konkrete erfaringer fra Roskilde Festival
giver Dan Boding-Jensen flere bud på, hvordan man kan
mobilisere til grøn omstilling i artiklen Forstå din målgruppes
virkelighed. Mobilisering handler ofte om at skabe løsninger
gennem fællesskab og sammentænkt med lokale behov, skriver
Toke Haunstrup i artiklen Hvordan engagerer man til lokal
omstilling? Endelig slår sociolog Rasmus Willig i et interview
med Nyt Fokus til lyd for, at vi som borgere må tage teten i
omstillingen, for „vores politikere har forladt os“.
Vi bringer også to artikler uden for nummerets tema:
Niels Henrik Hooge argumenterer for en energiforfatning
i EU i artiklen EU: Behov for tidssvarende energiforfatning og
Elisabeth Friis reflekterer over menneskets forhold til naturen
i artiklen Ud af naturen, ind under bregnerne.

God læselyst!
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Vi står ikke alene med
vores klimabekymring
Vi vil gerne ændre vores klimabelastende adfærd, men gør det ikke af
frygt for at blive udstødt af vores sociale omgivelser. Vi undervurderer
dog, hvor meget venner og bekendte bekymrer sig om klimaet. En
indsats for at skabe adfærdsændringer skal derfor have et socialt fokus.

Af Esther Michelsen Kjeldahl

V

i flyver og shopper som aldrig før, og vi spiser masser
af kød. Alt sammen handlinger, som skader klimaet.
Men er det udtryk for, at vi ikke bekymrer os om klimaet? Med avisoverskrifter som „Danske flyrejsende er mere
ligeglade med klimaet end vores svenske naboer“, „Ny Undersøgelse: 1/3 af forbrugerne er ligeglade med klimaet“ og „Unge er
ligeglade med global opvarmning“ kunne man tro, at klimaet
rager os en høstblomst. Men det er ikke tilfældet. Ifølge en
Eurobarometer-rapport fra 2017, der har undersøgt EU-borgeres holdninger til klimaforandringerne, mener 78 pct. af danskerne, at klimaforandringerne er et „meget alvorligt problem“.
Det store mysterium er så, hvorfor vores private klimabekymringer ikke påvirker vores adfærd i særlig grad.
Et godt bud er, at det skyldes forældede sociale normer
og uheldige gruppedynamikker. Sociale normer har stor
betydning for menneskelig adfærd. I hvert fald hvis vi skal
tro socialpsykologerne, der forsker i, hvordan vores adfærd
og overbevisninger påvirkes af andre. Af hvad andre gør, af
hvad andre siger, de gør, og af hvad vi tror, andre mener om
dette og hint.

Flertalsmisforståelser
Begrebet flertalsmisforståelser (på engelsk „pluralistic ignorance“) beskriver den besynderlige situation, hvor folk tror, de
står mere eller mindre alene med en holdning, som størstedelen
i virkeligheden deler. Det kan være nøglen til at forstå vores
tilsyneladende passivitet i forhold til klimaforandringerne.
Størstedelen af danskerne deler den holdning, at klimaforandringerne er et meget alvorligt problem. Men er de 78
pct. bekymrede mon klar over, at deres holdning er så udbredt,
som den er? Et stort australsk studie fra 2012 viste i hvert fald,
at den australske befolkning markant undervurderede, hvor
mange andre der troede, klimaforandringerne var en realitet. Samtidig overvurderede de, hvor mange der benægtede
klimaforandringerne. Andre studier peger i samme retning:
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vi tror fejlagtigt, vi står mere alene med vores klimabekymringer, end vi egentlig gør.
Flertalsmisforståelser er blevet studeret i mange forskellige
sociale sammenhænge op gennem 1900-tallet. Som eksempler
kan nævnes normen om raceadskillelse i 1950'ernes USA,
overdreven drukkultur på amerikanske universiteter og kønsdiskrimination. Alle steder troede man, at flertallet bakkede
op om forældede praksisser på trods af, at det reelt kun var et
mindretal, der g jorde det. Alene det forhold, at folk fejlagtigt
troede, der var stor opbakning til praksisserne, g jorde, at de
fortsat blev efterlevet.

Når de sociale omgivelser vildleder
Flertalsmisforståelser kan opstå af mange årsager. De kan
eksempelvis opstå ved, at folk er blevet mere oplyste om et
emne, og som konsekvens deraf privat har ændret holdninger,
men de sociale omgivelser har ikke har ændret sig i samme
hast. Her afspejler omgivelserne en forældet praksis, der kan
vildlede folk til at tro, at den fortsat bakkes op af størstedelen.
Tag eksemplet med kønsdiskrimination. Forskerne Jacob og
Michal Shamir viser i artiklen „Pluralistic ignorance across
issues and over time“, udgivet i tidsskriftet Public Opinion
Quaterly i 1997, at den israelske befolkning gradvist gik fra
at være imod til at gå ind for ligestilling kønnene imellem i

Sociale normer
Begrebet sociale normer bruges i socialpsykologien til at betegne fælles
praksisser eller fælles holdninger. Altså hvad der er det normale at
gøre eller mene i en social gruppe. Sociale normer har stor betydning
for vores adfærd, fordi de fleste af os ikke ønsker at afvige for meget fra
de fællesskaber, vi indgår i. Imidlertid kan vores opfattelse af, hvad
vores venner og bekendte gør og mener, godt være forfejlet.

Tegning: Shirin Ørberg

perioden fra 1980 til 1990. Imidlertid ændrede de gamle strukturer sig ikke i takt med befolkningens holdninger. Mænd var
fortsat dominerende i politik og lederstillinger og fik fortsat
højere løn end kvinder. I og med at kønsproblematikkerne
blev diskuteret meget lidt, beholdt befolkningen en forfejlet
opfattelse af, at de fleste andre fortsat gik ind for forskelsbehandling, at de fleste andre fortsat mente, mænd var bedre
ledere, og at de fleste andre sågar mente, at mænd var bedre
til at køre bil end kvinder!
Der er lighedspunkter mellem kønseksemplet og klimaet. Det har traditionelt
været efterstræbelsesværdigt at rejse
meget, at eje meget og at kunne følge
moden. Følgende citat fra den klassiske
selvhjælpsbog The Magic of Thinking Big af David J. Schwartz
fra 1959 er et godt eksempel: „Success betyder mange vidunderlige ting. Succes betyder personlig velstand: et flot hjem,
ferier, rejser, nye ting (…).“ I bogen beskriver Schwartz blandt
andet, at hvis man gerne vil have succes, må man ligne en omvandrende succes „Den velklædte persons fremtoning fortæller
positive ting. Den fortæller: 'Her er en vigtig person: intelligent,
velhavende og pålidelig.'“ Idéen om, at det er ønskværdigt at
have et højt forbrug, er gammel.
Men tiderne er skiftet. Vi ved, at et højt forbrug af flyrejser,
kød, tøj og andre goder ikke er godt for klimaet. Alligevel
efterlever vi fortsat de forældede praksisser. Og i takt med at
flybilletterne er blevet billigere, og vi er blevet rigere, er vores
forbrug kun vokset. Det giver et stærkt, men vildledende signal

om, at normen om overforbrug fortsat accepteres af de fleste.
Og som avisoverskrifterne i begyndelsen af denne artikel viser,
er det fristende at lave den fejlslutning, at vores høje forbrug
afspejler en ligegyldighed over for klimaet.

Vi er flokdyr og retter ind
Man kunne så spørge, om vores fejlagtige opfattelser af
andres holdninger virkelig er forklaringen på vores manglende

kunne blive lukket ude af de hyggelige, kulstofinten»sive»Man
fællesskaber, man er en del af som borger i et rigt land
som Danmark.

adfærdsændringer. Om vi virkelig er så bundet af sociale normer. Ifølge socialpsykologien er svaret ja. Vi handler i stor stil
efter, hvad vi opfatter som den herskende sociale norm i de
grupper, vi identificerer os med. Vi er flokdyr, som gerne vil
passe ind i fællesskabet.
Hvis man som individ har en opfattelse af, at ens sociale
omgivelser ikke bekymrer sig om klimaet, som man selv gør,
kan det derfor være svært at fortælle om egne klimabekymringer og erklære et personligt stop for flyveture og indtag af
argentinske bøffer. Man kunne blive lukket ude af de hyggelige,
kulstofintensive fællesskaber, man er en del af som borger i et
rigt land som Danmark.
Som filosoffen Clive Hamilton og psykologen Tim Kasser
er inde på i deres konference-artikel „Psychological Adapta-
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Sommerens hedebølge og skovbrande kan være blandt de tegn på global opvarmning, som gør folk bekymrede

tion to the Threats and Stresses of a Four-Degree World“ fra
2009, kan klimabekymrede individer risikere at fremmedgøre
venner og familie ved at udtrykke deres bekymringer på en
alt for insisterende måde. Frygten for at blive set på som en
hellig, alarmistisk øko-flipper, kan afholde dem fra at skifte
til en mere bæredygtig levevis.
En sådan selvcensur af klimabekymringer og ønsker til livsstilsændringer kan ske, selvom individerne ikke reelt er omgivet
af folk, der ikke anerkender alvoren af klimaforandringerne.
Det er tilstrækkeligt, at individerne har en opfattelse af, at
deres venner og bekendte ikke bekymrer sig om klimaet.
Flertalsmisforståelser er tilstrækkelige til at afholde folk fra
at lave alvorlige adfærdsændringer.

Klimainformation skal have nyt fokus
Det bugner med information om de skadelige virkninger ved
flyrejser, uhæmmet shopping og kødforbrug. Otte ud af ti af
os mener, at klimaforandringerne er et alvorligt problem.
Men denne information lader ikke til at have en særlig effekt
på vores adfærd. Den information, vi mangler, er viden om at
vores venner og bekendte også bekymrer sig.
Det handler om at få korrigeret de fejlopfattelser, vi har
om hinanden angående klimaet. Det kan gøres ved hjælp af
såkaldte normbaserede interventioner. De går ud på at oplyse folk
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om den reelle sociale klima-norm, hvilket vil sige, hvad andre
i virkeligheden mener om klimaet.
En normbaseret intervention kræver en kortlægning af fordelingen af holdninger i befolkningen samt en undersøgelse
af, hvad vi går og tror om hinanden. Hvis det viser sig, at vi
hver især undervurderer andelen af danskere, der mener,
klimaforandringerne er et alvorligt problem, kan det være
gavnligt at udføre en sådan intervention.
I artiklen „Changing Norms to Change Behavior“, bragt i
Annual Review of Psychology i 2016, analyserer og sammenligner
socialpsykologerne Dale T. Miller og Deborah Prentice resultaterne fra normbaserede interventioner generelt (ikke specifikt
klima). Forfatterne konkluderer, at indsatserne især har haft
succes med at nedbringe et overforbrug af alkohol blandt
college- og universitetsstuderende. Man oplyste de studerende
om, at hovedparten reelt ikke bakker op om den drukkultur,
de selv var med til at opretholde, når de gik med til at drikke
mere, end de havde lyst til. Så snart de studerende var blevet
bevidste om, at deres uhensigtsmæssige adfærd til dels skyldtes gruppedynamikker, var de blevet sat fri til at handle efter
deres egentlige ønsker: at drikke mindre.
Alene erkendelsen af, at man ikke står alene med sit ønske
om at drikke mindre, har vist sig at være tilstrækkelig til at
nedbringe alkoholindtaget. Disse interventioner har været

Foto: Bertknot (Creative Commons Licence)

manglende adfærdsændringer mindsker
»også»Vores
politikernes motivation for at føre en dristig

langt bedre til at skabe adfærdsændringer end skræmmekampagner, der har informeret om
alkoholens skadelige virkninger.
Man skulle måske lade sig
inspirere af de socialt fokuserede indsatser mod drukkultur og søsætte kampagner, der oplyser om, at
hovedparten ikke reelt støtter op om
vores klimabelastende adfærd. Måske
dette kan sætte folk fri til at følge deres
egentlige ønsker: at kæmpe seriøst for
klimaet her i 11. time.

og ambitiøs klimapolitik

vrede og sorg, ville politikere og virksomheder føle sig tvunget
til at tage stærkere midler i brug for at ændre vores nuværende,
katastrofale – men bekvemme – kurs. En effektiv klimaindsats,
som kan engagere både borgere og politikere til handling, skal
have et mere socialt fokus end den har i dag.

Bekymringerne skal sættes fri
Vores manglende adfærdsændringer
isolerer ikke blot det fåtal, der gør en reel
indsats for at nedsætte deres personlige
udslip. Det mindsker også politikernes
motivation for at føre en dristig og
ambitiøs klimapolitik.
Hvis i stedet befolkningen var engageret i klimakampen og var mere villig til
offentligt at udtrykke sine bekymringer,

Esther Michelsen Kjeldahl er filosofistuderende og tilknyttet Center for Information
og Boblestudier. Forfatteren retter en stor tak til Maj Riis Poulsen og Vincent F.
Hendricks for vejledning, sparring og opmuntring.
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Behov for en ny
global solidaritet
Dagsordenen om vækst er på kollisionskurs med hensynet til miljøet.
Økonomiske kalkuler bør derfor vige for en samfundsetik, der sætter
mennesket og naturen i centrum. Det indebærer et opgør med „selvets kultur“
og etableringen af en ny form for global solidaritet.

Af Søren Juul

T

rods denmegensnakomklimaetharderienrækkelande,
herunder Danmark, helt åbenlyst ikke været tilstrækkelig politisk vilje til at gennemføre de beslutninger,
der er nødvendige for at realisere de klimapolitiske mål, vi
allerede har sat os.
Hensynet til miljøet har indtil videre været et „andet-sprog“,
som alle taler, men som dog alligevel har været underordnet et
„første-sprog“, der handler om vækst og økonomi. Det hænger
i min fortolkning sammen med, at vi lever i en „selvets kultur“,
som opmuntrer til en opportunistisk tilgang til tilværelsen. Det
gør det svært at finde kollektive løsninger på de udfordringer,
vi står overfor i en globaliseret verden – herunder truslerne
mod miljøet.
Svaret på udfordringerne er samarbejde, solidaritet og global
ansvarlighed, men lige nu er vi vidne til alt det modsatte: mere
nationalisme, protektionisme og en uansvarlig populisme. I en
kultur, hvor egeninteressen er omdrejningspunkt for næsten
alle vore handlinger, ligger solidaritet og global ansvarlighed
åbenlyst ikke lige for.
Den nationalisme og protektionisme vi er vidne til i USA
og en række europæiske lande viser, hvor svært det er for
nationalstaterne at udvise global ansvarlighed i selvets kultur.
Denne kultur opmuntrer ikke til selvbegrænsning og global
ansvarlighed, men til det modsatte: grådighed og fokus på

stand til at flytte sig og ikke har de nødvendige ressourcer til
at forskanse sig bag sikre diger.
Der er derfor brug for en anden og mere kosmopolitisk
fornuft end den, der gennemstrømmer selvets kultur. En
fornuft, som forstår, at det gode liv ikke kan realiseres, hvis
den rige verden ikke forholder sig langt mere aktivt til, hvad
CO2-udledninger og andre belastninger af miljøet betyder for
fattige mennesker i den tredje verden. Og også har blik for,
hvad miljøpåvirkningerne på længere sigt kan komme til at
betyde for os selv og den natur, vi er en del af.

Selvets kultur
Selvets kultur er økonomernes verden. Den økonomiske fornuft
fokuserer snævert på økonomiske instrumenter i forhold til
givne mål (f.eks. mål for CO 2 -udledning og andre grænseværdier). Økonomerne har imidlertid et forarmet sprog om det
gode liv i fællesskabet. Eksempelvis handler de økonomiske
vismænds beregninger om, hvad det vil koste at indfri vore
klimapolitiske mål, ikke om, hvad der er nødvendigt for at
sikre et bæredygtigt miljø på længere sigt.
Det er bestemt ikke uvæsentligt, hvor meget miljø, man kan
få for pengene, men endnu vigtigere er, hvad der må gøres –
koste hvad det vil. Handler det f.eks. om vores egen overlevelse
alene, eller er bevaringen af jordens arter og økosystemer et
mål i sig selv?
Det er ikke overraskende, at den økonomiske fornuft
har en central plads i et moderne, kapitalistisk samfund.
I kapitalismen er vækst en nødvendighed. Målet om
vækst og akkumulation er, som allerede Marx viste,
indbygget i den kapitalistiske produktionsmåde, og uden vækst
vil virksomhederne sakke agterud i forhold til konkurrenterne.
Samfundsøkonomi handler derfor i høj grad om, hvordan man
fremmer væksten. I den globale kapitalisme må de danske
virksomheder som helhed være konkurrencedygtige, og det
forudsætter økonomisk vækst i en national skala.

lever i en „selvets kultur“, som opmuntrer
»til »enViopportunistisk
tilgang til tilværelsen.
det, der gavner os selv. Selvcentreringen forstærkes af globaliseringens ulighedsskabende virkninger, som indebærer, at
mennesker i de rige og fattige lande i dag lever i helt forskellige
verdener. De mennesker, der i første omgang vil blive ofre for
den globale opvarmning, er ikke borgere i EU eller USA, men
fattige mennesker i Maldiverne og Bangladesh, som er ude af
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Foto: Jake Guild (Creative Commons Licence)
Det gode liv i Vesten kan ikke realiseres, hvis det leves på bekostning af fattige mennesker i den tredje verden.

Ellers vil Danmark blive fattigere, og vi bliver nødt til at
skære i velfærden. Vi kender „melodien“, og alle, der anfægter det fremherskende vækstparadigme, stemples i dag af
toneangivende økonomer, politikere og meningsmagere som
forvirrede utopister.
Det er naturligvis rigtigt, at vi ikke kan se stort på de krav,
som den globale kapitalisme stiller. Den økonomiske fornufts
herredømme er ikke desto mindre et problem, fordi den
kommer til at overdøve diskussionen om, hvad der er vigtigt
og værd at stræbe efter.
Selv om vismændene anslår en glad melodi, når de hævder,
at der ikke skulle være en uoverstigelig modsætning mellem
økonomisk vækst og klima, viser alle hidtidige erfaringer, at
kapitalismens vækstparadigme spiller dårligt sammen med
forbedringer af miljøet. Derfor kan vi ikke bare køre derudaf,
som vi plejer. Der kan sagtens peges på miljørigtige teknologier, og hvad vi kan vinde ved at benytte dem, men fremtidsscenarier, der udelukkende fæster lid til sådanne løsninger,
spiller hasard med vores fælles fremtid. Det underbygges af
en EU-ekspertgruppe, der tidligere i år har vurderet, at disse
teknologiers potentiale er begrænset.
Forbedringer af miljøet kræver mentalitetsændringer og
mådehold i en global skala. Miljørigtige løsninger forudsætter,

at vi ikke viljesløst underlægger os den globale kapitalismes
blinde konkurrence- og vækstlogik. I den globale kapitalismes
tidsalder må der udvikles institutioner på den globale scene,
som kan byde markedskræfterne trods og sikre solidariske og
langsigtede løsninger på de grænseoverskridende klimaproblemer, der i dag truer os alle.

Nyt begreb om solidaritet
Et centralt spørgsmål er, hvad vi overhovedet kan forstå ved
solidaritet og global ansvarlighed i selvets kultur. Hvad er det for
en solidaritet, der er brug for i et stadig mere individualiseret,
differentieret og globaliseret samfund, som det nuværende?
Er der overhovedet brug for solidaritet, eller er det et bedaget begreb, som tiden er løbet fra? Min påstand er, at vi i det
nuværende samfund har brug for en ny solidaritet, der kan
muliggøre samarbejde og fælles problemløsninger besluttet
og implementeret mellem vidt forskellige, men indbyrdes
afhængige, mennesker og lande.
Et solidaritetsbegreb, som skal være relevant for nutiden, må
gøre op med den lejrtænkning, som knytter sig til traditionelle
solidaritetsbegreber, hvor solidaritet er blevet opfattet som en
relation mellem „os“ overfor „dem“. En sådan ekskluderende
solidaritetsforståelse har kun begrænset relevans i et individu-
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aliseret og globaliseret samfund, hvor mennesker bliver stadig
mere forskellige og samtidig mere afhængige. En solidaritet,
der kun udfolder sig inden for egne række, fører til indifferens
over for nødlidende og truede mennesker i andre dele af verden og ødelægger sammenhængskraften i vores eget samfund.
Og hermed mulighederne for at finde frem til retfærdige og
kollektive løsninger på de problemer, vi står overfor.
Hvorfor skal Danmark altid være duksedreng i EU, hører vi
fra landbrugets organisationer? Fiskebestanden i havene har
det langt bedre end havbiologerne påstår, fastslår fiskeriets
organisationer. Og industriens magtelite betvivler konsekvenserne af den globale opvarmning og understreger, at overdrevne miljøhensyn vil gå ud over væksten. En sådan snæver,
interessebestemt solidaritet skader reelt os alle.
Derfor må solidaritet i den nuværende situation først og fremmest være et spørgsmål om selvbegrænsning og anerkendelse
af, at vi som mennesker – og som borgere i forskellige lande –
er gensidigt afhængige. I solidariteten må vi begrænse os selv
over for den anden, ligesom den anden må begrænse sig selv
over for os. Det må vi også, når den anden er forskellig fra os
selv og har andre værdier. Her følger jeg den tyske filosof Axel
Honneth, der i bogen Kamp for anerkendelse – sociale konflikters
moralske grammatik (2017) understreger, at realiseringen af
det gode liv er betinget af gensidig anerkendelse. Det vil sige
at parterne i en social relation frivilligt begrænser sig selv i
forhold til hinanden, fordi det er forudsætningen for, at de
sammen kan realisere det gode
liv – med og for hinanden.
En global solidaritet, der også
omfatter omsorgen for vores
fælles natur, må med dette perspektiv være forankret i en kosmopolitisk fornuft, der forstår,
at det gode liv i Vesten, og andre
forurenende vækstøkonomier,
ikke kan realiseres, hvis det leves på bekostning af fattige
mennesker i den tredje verden. Med en videreudvikling af
den franske filosof Paul Ricoeurs etik, sådan som han formulerer den i bogen Oneself as Another fra 1994, er solidaritet en
ansvarlig stræben efter „det gode liv“ – „med og for andre“
– „i retfærdige institutioner“ – og med respekt for naturen
(det sidste led er min egen tilføjelse).
I forhold til det, der udfordrer os på den globale arena,
herunder den globale opvarmning og truslerne mod miljøet,
betyder det, at vi må forlade det nationalstatslige perspektiv og
udvikle en mere kosmopolitisk solidaritet. En sådan solidaritet
understreger nationalstaternes pligt til at begrænse sig selv i
forhold til hinanden, verdenssamfundet og vores fælles natur.
I dette perspektiv bliver naturen altså ikke bare en knap ressource, som vi kan udnytte til realiseringen af vore subjektive
mål, så længe der er nok af den. Den bliver noget værdifuldt
i sig selv, som vi har pligt til at værne om.
En sådan solidaritet udspringer af en forståelse af, at det
gode liv (for mig såvel som den anden) er betinget af gensidig
anerkendelse, og at vi derfor har pligt til at tage vare på hinanden og den natur, som er vores fælles eksistensgrundlag.

Den tyske filosof Axel Honneth.

Den må gennemtrænge politikken, de internationale organisationer og de formelle aftaler og konventioner, som indgås
i bestræbelsen for at sikre naturgrundlaget og et godt miljø
for vore efterkommere.
Det er unægtelig en anden fornuft end den selvcentrerede
fornuft, som dominerer i selvets kultur, hvor stater konkurrerer
på et globalt marked for at opnå fordele for sig selv og ikke
forstår, at konkurrencen må underordnes viljen til et fælles
liv. Det skræmmende ved selvets
kultur er, at sådanne idéer vil
blive stemplet som naive og urealistiske – en slags pladderhumanisme – uden gang på jorden. At
de er oppe mod stærke kræfter, er
imidlertid ikke noget argument
for, at ideerne ikke er ønskelige,
for ikke at sige nødvendige. I
hvert fald kan man opfatte dem som pejlemærker for, hvad
der er værd at stræbe efter. En kritisk utopi kan måske ikke
gennemføres helt som den er tænkt, men kan alligevel påvirke
sindene og få politisk betydning.

ikke
»gennemføres
»En kritiskheltutopisomkandenmåske
er tænkt,

men kan alligevel påvirke sindene og
få politisk betydning.
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En ny miljørealisme
Spørgsmålet er, hvordan den kan få mere medvind, end den
har i dag. I min seneste bog, Selvets kultur, efterlyser jeg en
kulturkamp for et andet menneskesyn og en anden fornuft
end den, der eksisterer i dag. Modsætningen til selvets kultur
er en fællesskabskultur forankret i anerkendelsestanken.
Populismens fremgang overalt i verden, og de etablerede politiske partiers frygt for at tabe terræn, trækker i den helt forkerte
retning i en tid, hvor der er brug for grønne og solidariske
løsninger. Venstrefløjens helt store politiske udfordring ligger
ikke mindst her. Hvordan kan den komme til at fremstå som et
solidarisk og miljørigtigt alternativ, en ny „miljørealisme“, der
giver løfter for menneskehedens fremtid i pagt med naturen?
Man kan naturligvis med god ret spørge, om en solidarisk
anerkendelseskultur kan realiseres inden for rammerne af den
globale kapitalisme og konkurrencestaten. Er den strukturelle

logik, som gennemtrænger samfundet og menneskers omgang
med hinanden, ikke så stærk, at den nærmest er immun over
for kritik? Er det ikke naivt at forestille sig, at kritiske idealer
for alvor kan påvirke samfundets strukturelle, økonomiske
og politiske orden?
Det ville være naivt, hvis man troede, det var let, og anerkendelsestanken er bestemt oppe mod endog
meget stærke kræfter. Samfundet har imidlertid ikke altid været, og vil ikke vedblive
med at være, som det er. Hvad der adskiller
mennesker fra dyr er, at vi er i stand til at
reflektere kritisk over det, der er, gøre os visioner om noget
andet og bedre og kæmpe for det. Vi er aldrig fuldkommen
determinerede af den sociale orden, vi befinder os i. I sidste
ende er de strukturer, der til en vis grad behersker os, blevet
skabt gennem menneskelig praksis. Derfor vil de også kunne
forandres gennem menneskelig praksis.
Der er heldigvis allerede løfterige alternativer til det bestående vækstparadigme og de politiske partier, der klamrer
sig til det, både i Danmark og i mange andre lande. For at få
endnu mere vind i sejlene må de gøre utvetydigt op med det
menneskesyn og den fornuft, som er fremherskende i selvets
kultur. Kulturkampen må sætte etiske og moralske spørgsmål
på den politiske dagsorden og anfægte de logikker og værdier,
som selvets kultur bygger på, og som neoliberalismen, konkurrencestaten og populismen forstærker. Dem, der betvivler, at
det i sig selv er en tilstrækkelig modmagt til den globale kapitalisme og konkurrencestaten, har måske ret. Ikke desto mindre
ser jeg det som en grundbetingelse for politisk nyorientering.
Ikke mindst må en kritisk opposition være i stand til at skabe
begejstring og anspore til kollektiv handlen. Kulturkampen
vindes næppe alene på kritik. Den må give løfter om en bedre,
smukkere, renere og mere moralsk fremtid, som det er værd at
kæmpe for. Det kunne ideologien om velfærdsstaten til dels i
1960'erne. En ny vision må tage højde for det, der er sket siden,
og som truer mennesker i det nuværende samfund, herunder
ikke mindst globaliseringen og truslerne mod naturen. Den
må formulere visioner om en mere bæredygtig fremtid, som
vinder genklang i menneskers tankeverden, og udarbejde planer for etablering af institutionelle og globale samarbejdsfora,
der kan trække i den rigtige retning.

må en kritisk opposition være i stand
»til »atIkkeskabemindst
begejstring og anspore til kollektiv handlen.

Søren Juul er dr.scient.soc. og lektor ved Aalborg Universitet og har
bl.a. skrevet bogen „Selvets kultur – En kritik af individsamfundets
menneskesyn og fornuft“ udgivet på Hans Reitzels Forlag i 2017, hvor
artiklens tema uddybes.
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Viden om dem vi henvender os til er vigtig for succes med grøn omstilling.
Denne artikel inspirerer dig til at bruge flere kræfter på at forstå din
målgruppe og deres virkelighed. Nogle af nøgleordene er
adfærdsdesign og knaphed.

Af Dan Boding-Jensen

M

a n g e tiltag for at få danskerne til at melde sig ind i
den grønne omstilling mislykkes, fordi de bygger på
helt urealistiske forventninger til, hvad der udløser
en ønsket adfærd hos den enkelte.
Ekspert i adfærdsdesign Morten Münster beskriver de mange
ineffektive kampagner og tiltag, som var de udviklet til en
utopi i en parallel verden uden chance for succes med implementering i den virkelige verden. I den parallelle verden
vælger almindelige mennesker at holde kødfri cykelferie i
Danmark af hensyn til klimaet. I den virkelige verden flyver
de til Thailand og spiser en stor bøf. Det er ikke ondskab. Det
er ikke dumhed. Det er mange små uafhængige begivenheder
og ubevidste beslutninger, som over tid ender med, at din
målgruppe sidder i et fly på vej til Thailand eller bor i bunker
af skrald på Roskilde Festival.

Handling før holdning
En afgørende svaghed ved mange grønne kampagner er ifølge
Münster, at de henvender sig til danskerne med den præmis, at
målgruppen med et passende højt vidensniveau om f.eks. global
opvarmning nærmest pr. automatik vil ændre deres adfærd
i en mere klimavenlig retning. Morten slår på tromme for at
„de ved det + de vil det = de gør det“ er en alvorlig fejlslutning.
En fejl vi gentager i det uendelige, selvom vi ikke bliver støttet
af vores erfaringer fra tidligere kampagner.
Du skal i stedet ændre din målgruppes handlinger og så
vente på, at de danner nye holdninger baseret på deres nye
handlinger. Det meste af det som de foretager sig, det gode
som det mindre gode, gør de uden at være bevidste. De gør
det, fordi det giver mening for dem i situationen – og ikke af
hensyn til f.eks. kommende generationer.
Ved siden af forskning i knaphed og adfærdsdesign, har
en række andre fag bidraget afgørende til arbejdet med grøn
omstilling. Det gælder f.eks. Hanne Kathrine Krogstrups
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Brugerinddragelse, Etienne Wengers Praksis fællesskaber, Mads
P. Sørensens Politiske forbruger, Tania Ellis' Nye pionerer,
Christian Basons Borgere i spil, Dennis Nørmarks Kulturforståelse,
Jens Jonatan Steen og Gry Inger Reiters Tag bladet fra munden
og senest Andreas Lloyd og Nadia Pass' fantastiske Borgerlyst.
Alle er de vigtige og konkrete bidrag til at hjælpe dig. De kan
hjælpe dig med at øge relevansen af de tilbud om forandring,
som du gerne vil have en kreds af borgere til at tage ind i
deres dagligdag.
Indsigter fra adfærdsdesign og fra forskning i knaphed er
denne artikels vigtigste bidrag. De skal sikre, at dine mål for
ændret adfærd kan forblive relevante for den enkelte hele
vejen hjem i dennes levede, daglige praksis.

Jamen forstår de da ingenting?
Ifølge Sendhil Mullainathan, professor ved Harvard University,
er din forståelse af betydningen af knaphed hos din målgruppe
altafgørende for, at du kan lykkes. Sendhil definerer knaphed som
Having less than you think you need.
Knaphed dækker i denne sammenhæng alle former for knaphed.
Det dækker så forskellige ting som akut sult, dyb fattigdom og „almindelig“ travlhed. I denne sammenhæng betyder det meget lidt,
om andre anerkender knapheden. Det betyder altså mindre, om
der er bred enighed om, at den enkelte reelt er fattig eller reelt er
travl. Det afgørende er den enkeltes oplevelse af sin egen situation.
Det skyldes ifølge Mullainathan, at oplevelsen af knaphed
automatisk udløser fokus på den oplevede knaphed. Fokus er
lig tunnelsyn. Det kan være godt for det, som er i fokus inde i
tunnelen, men skidt for det, som er udenfor.
Dit ønske om, at målgruppen skal ændre deres adfærd kan
være et eksempel på noget, som starter uden for tunnelen. Noget,
som den enkelte oplever som kommende udefra og som ikke i
udgangspunktet er i fokus. Det vil besværliggøre din anmodning
om deres opmærksomhed.

Foto: Kathrine Thude

Forstå din målgruppes
virkelighed

Efter sidste dag på festivalen. Til venstre ses Dream City området, hvor der stilles
krav om oprydning. Til højre ses naboområdet, hvor der ingen krav stilles.

Forstå kandidaterne til dit team
Oplever alle knaphed?
Ifølge Sendhil oplever alle knaphed og vil dermed have tendens til tunnelsyn. Det kan f.eks. være travlhed i det daglige.
Svømmetøjet bliver glemt om morgenen på vej ud af døren,
selvom det var lagt frem på bordet tættest ved døren. Fokus var
på at nå frem til skolen inden klokken ringer, og svømmetøjet
skulle først bruges om eftermiddagen. Det er selvfølgelig langt
mindre alvorligt end knaphed på mad, men princippet er det
samme. Knaphed = Fokus på knaphed = Tunnelsyn.
Oplevelsen af knaphed varierer ifølge Mullainathan meget
i styrke. Det betyder populært sagt, at den morgentravle nemmere kan lokkes til at sortere sit affald end den akut sultne.
Mullainathan kalder det intellektuel båndbredde og tilhørende
båndbreddeskat. Den fattige rammes som udgangspunkt langt
hårdere end den travle. Det betyder, at den fattige betaler en
højere båndbreddeskat end den travle. Hvilket igen betyder, at
det udefra kan opleves som om, at den fattige helt unødvendigt
og uforståeligt vedbliver med at træffe dårlige beslutninger
for sig selv og sine nærmeste. Kendskab til tab af båndbredde
og båndbreddeskat skal gerne gøre det nemmere for dig at
forstå, hvorfor knaphed betyder så meget for vores muligheder
for at tage nyt ind og foretage „fornuftige“ valg.

Bare rolig – det bliver værre
Knaphed og tilhørende tunnelsyn giver måske ikke overraskende mindre opmærksomhed på andre forhold i livet.
Mullainathan beskriver det med less mind to give to the rest of
life. Oplevet knaphed hos din målgruppe medfører derfor en
række uheldige konsekvenser for dig, som ønsker, at de skal
ændre adfærd.
Her er valgt tre konsekvenser af knaphed, som kan have
særlig relevans for dit arbejde med grøn omstilling:
1. Knaphed medfører et kortsigtet fokus og mindre
tilbøjelighed til at tænke på fremtiden.
2. Knaphed medfører dårligere selvkontrol og større
tilbøjelighed til at følge impulser.
3. Knaphed medfører mindre mental kapacitet oplevet
som lavere operationel intelligens.

Du er med lidt held kun alene med din ide til at skabe grøn
omstilling i den tidlige start. Derefter skal en eller flere formentlig på banen, hvis det skal lykkes at skabe egentlig forandring
hos målgruppen. Din tilgang til de mennesker, som forkæler
dig med deres opmærksomhed, er ifølge folkene bag bogen
Borgerlyst afgørende for, om de melder sig ind i din kamp og
bliver en del af teamet.
Det kan være frustrerende at opleve, at andre viser interesse
for din sag, uden at det lykkes dig at få dem engageret i det
store arbejde for at nå i mål.
I Borgerlyst deles dine mulige hjælpere op i fire forskellige
grupper, som er organiseret i en engagementstrappe (fra 1 til
4). Folkene bag Borgerlyst deler her en indsigt, som formentlig
kan lette din mobilisering:
1. Initiativtagere
Tager initiativ, sætter rammerne, sætter ting i gang og sikrer,
at værdier, mål og ånd fastholdes eller udvikles med respekt
for udgangspunktet.
2. Medudviklere
Videreudvikler og tilpasser projektet med udgangspunkt i
deres egne behov og interesser. Begejstring og fokus på egne
interesse- og kompetencefelter som vigtig drivkraft.
3. Deltagere
De er nysgerrige og påtager sig enkelte mikrohandlinger, men
har ikke for alvor meldt sig ind. De kan være på vej både op
og ned ad engagementstrappen.
4. Tilskuere
De følger med i periferien. De kan have en endnu ikke realiseret intention om at deltage mere aktivt eller af forskellige
grunde ønske en plads i periferien. Men de er nysgerrige og
viser interesse.
Denne opdeling skal gerne hjælpe dig med at forstå, at din egen
tilgang er afgørende, og at du har meget stor indflydelse på,
om dine mulige hjælpere bevæger sig op eller ned af engagementstrappen, når du søger deres opmærksomhed.
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Det betyder formentlig, at du skal:
1. Motivere målgruppen med (del)mål, som er relevante for
personen selv her og nu, og som kan nås inden for en
kort tidshorisont.
2. Droppe utopien om ren afståelse og i stedet tilbyde din
målgruppe konkrete bæredygtige alternativer.
3. Reducere kompleksitet og gøre det så nemt som muligt
at følge dig.
Oplevelsen af knaphed er ifølge Mullainathan en præmis, som
du med fordel kan indarbejde, hvis du skal lykkes med at få
andre til at bidrage til grøn omstilling. Det gælder især, når
du både søger din målgruppes opmærksomhed og ønsker, at
de skal foretage reelle ændringer i deres liv.
Indsigt i adfærdsdesign, adfærdsøkonomi og kognitiv psykologi kan ifølge Morten Münster være vejen til succes med enhver form for forandring. Det kan være vejen til at håndtere
de udfordringer, som knaphed og tunnelsyn udgør, når man
ønsker at introducere nye elementer i almindelige menneskers
oplevede travle liv. Det gælder også for „brug-og-smid-vækkulturen“ i parcelhuskvarterne og på Roskilde festival (se
citater i Stemmer fra Roskilde).

Din hjerne modarbejder dig

Man kan drømme om, at nogle af dem man møder på sin vej melder
sig på fuld tid og tager mere end deres andel af (især) de sure opgaver.
Hvis man ligefrem forventer det, opsøger man en lang række af skuffelser. Den hårdtarbejdende hjælper, som i lange stræk, og uden skelen
til egne interesser, løser de kedelige opgaver, er yderst sjælden og nem
at slide op.
Folkene bag Borgerlyst kalder det for den „pligtvillige“ og har
følgende beskrivelse: „Den pligtvillige er en særlig form for frivillig,
der påtager sig større og længerevarende opgaver i et fællesskab eller
sammenskud. Alt det, der skal løses, selvom det er knap så sjovt – og
som det er vigtigt, at nogen påtager sig i en periode, fordi de velfungerende rammer gør det meget nemmere for alle andre at bidrage med
det, de kan.“ De pligtvillige er sjældne, svære at tiltrække og svære at
fastholde, hvis de ikke tilbydes andet end det sure. Så du skal selvfølgelig tilbyde dem mere end det sure.

vaner, tommelfingerregler og erfaringer. De hurtige beslutninger er ikke uden omkostninger, da de kan have en tendens
til at bygge på fejlfortolkninger, savne det langsigtede perspektiv
og vise sig forkerte.
System 2 står for det langsomme, reflekterende, kontrollerede
og bevidste. Du bruger f.eks. system 2, når du skal forholde
dig til kompliceret fagstof eller stave dit navn bagfra.
I det daglige tages de fleste beslutninger baseret på system
1, og uden at du er bevidst om det. Det betyder fokus på det
kortsigtede, det lystbetonede og fravalg af det komplicerede.

Foto: Kathrine Thude

Forskerne David Cameron og Amos Tversky har ifølge Morten
Münster bidraget afgørende til vores forståelse af menneskers
beslutningsprocesser. Ifølge dem, har vi to systemer til rådighed,
når vi træffer beslutninger: System 1 og system 2.
System 1 står for det hurtige, automatiske, ukontrollerede,
ubevidste og intuitive. System 1 arbejder hurtigt ved at bruge

Pas godt på dit team
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God ide – jeg starter på næste mandag
Sendhil Mullainathan påpeger, at mennesker generelt er
overmodige, når det gælder hvad de kan overkomme på et
senere tidspunkt. Det kan være en vigtig erkendelse for dig,
at det eneste de fortæller dig med deres løfte om at gøre noget
på et senere tidspunkt er, at de ikke er klar til at gøre det nu.
Overmodet dækker over mange forskellige forhold. Den
aktuelt oplevede knaphed forventes at være løst til den tid.
De mange andre opgaver, som står i kø, forventes også at være
løst på næste mandag. Det betyder, at den forandring du kan
fremkalde hos din målgruppe, som kan starte nu, har langt
bedre chance for at blive til en ny god vane.

Vær mega ambitiøs – forlang kun mikrohandlinger
Du har først vundet, når din målgruppe har g jort den ønskede
nye adfærd til en ny vane. Vaner er dermed både din fjende og
din ven, når du ønsker forandring. Vaner kan defineres som
et fast handlingsmønster, som vi ikke behøver at tænke over,
når vi gør det. "Handlingen" kan både være en fysisk handling
og en fast måde at tænke eller føle på.
Ingen vaner, gode eller dårlige, begynder med slutresultatet. Vaner bliver ifølge Morten Münster bygget op over tid af
ubevidste, ikke-lineære handlinger. Type 2-diabetes patienten
har ikke besluttet sig for at spise usundt, men rammes af lange
rækker af egne usunde mikrohandlinger, som over tid bliver
til dårlige vaner. Derfor skal du få din målgruppe til at træffe
mikrohandlinger, som over tid kan danne mønstre og skabe
nye gode vaner. Hvis du f.eks. ønsker, at din målgruppe skal
droppe bilen af hensyn til klimaet, skal du spørge dig selv:
Hvad er de mikrohandlinger, som ikke handler om at droppe
bilen, men som vil medføre, at din målgruppe selv når frem
til den konklusion, at de skal droppe bilen? Du lykkes endnu
bedre, hvis de stopper med at bruge bilen uden at de har været
specielt bevidste om det undervejs. Hvis du nu har lyst til at råbe
„Hold nu kæft – det er da totalt usandsynligt at folk dropper
bilen uden at være bevidste om det“, så er det et fint billede
på, hvor svært det er at ændre vaner – egne såvel som andres.

Dit næste skridt
Vi kan være enige eller uenige om, hvem som kan eller bør gøre
mere for at fremme grøn omstilling. Vi kan være mere eller
mindre enige om, at den grønne omstilling er vores vigtigste
udfordring som verdenssamfund. Du kan måske efterlyse en
stærkere og mere grøn stat. Du kan måske opleve, at hensyn
til vaner, knaphed og adfærd vil tage for lang tid. Men hvad
hvis det er en forudsætning for at du trænger igennem?

Stemmer fra Roskilde
Omgivelsernes krav om oprydning og nul affald på Roskilde Festival udstiller netop den manglende forståelse
for målgruppens virkelighed.
Hvad har du ansvar for på Roskilde?
Jeg tager derud for ikke at have ansvar. Men jeg tager
derud for at sikre at mig og mine kammerater kommer
hele igennem ugen. At de ikke kommer til skade. Det
er et fælles ansvar, at festivalen kører som den skal. Vi
har ikke fokus på at rydde op i vores alder.
Mand, 22 år
Hvad vil det kræve, hvis alt skal ryddes op?
Det ville kræve at alle mennesker hjalp hinanden. Folk
skal bruge lang tid, hvis det kun er nogle få som skal stå
for det. Det hjælper ikke med flere skraldespande, hvis
folk alligevel har en ide om at de bare skal smide det på
jorden. Folk smider det ikke en gang i skraldespanden
hjemme. Vi skal ændre os som mennesker.
Kvinde, 20 år
Umulig opgave. Festivalen gør alt muligt. Hvis folk ikke
har lyst til at rydde op, så har de ikke lyst til at rydde op.
Det ville kræve at folk rydder op efter sig selv. Roskilde
kan ikke gøre det. Gå og rode i folks camps.
Mand, 20 år
Havde I en pavillon i jeres lejr i år?
Mange, vi plejer at ødelægge én hver dag. Så vi har
omkring syv. Vind og vejr og fulde mennesker.
Mand, 22 år
Hvor er dit telt nu?
Vi lod det stå. Det var et helt nyt telt. Vi havde ikke
overskud til at pille det ned. Vi lå lige ud til vejen og der
var meget tisstøv. Vi behandlede det ikke særlig godt,
fordi det bare skulle blive stående. Vi havde ikke givet
så mange penge for det. Det er ikke første prioritet at
behandle tingene godt, når vi er på festival. Der er så
meget som bliver tisset på.
Kvinde, 21 år

Dan Boding-Jensen er cand. techn. soc. og aktiv i NOAH
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”Vores politikere har
forladt os, og opgaven
er derfor vores”
Opgaven med at sikre den bæredygtige omstilling ligger på vores skuldre,
for politikerne har forladt os. Og vi skal i gang, for vi er bagude på point.
Det siger sociologen Rasmus Willig, som er medforfatter til bogen „Hvad
skal vi svare?“ og medinitiativtager til Andelsgaarde. Læs interview.

Ved Toke Haunstrup

I

jeres bog "Hvad skal vi svare?", har du
og Arne Johan Vetlesen især fokus på årsagerne til, at vi er endt i en situation
med et stort forbrug. Der er mange grunde til,
at vi fortsætter det høje forbrug - og mange
oplever det som svært at ændre livsstil og
sænke forbruget. Hvad ser du som den eller
de vigtigste måder, hvorpå vi kan fremme en
"bæredygtig livsstil"?
Vi ved allerede, hvilke tiltag der skal
til. Nedbringe kødforbruget, flyrejser
og øvrigt forbrug drastisk, og vi leder,
ligesom dit spørgsmål antyder, hele tiden
efter en ny succesfuld formel for, hvordan
flere kan overbevises. Jeg tror ikke på én
sådan succesfuld formel, da det bringer
mange i en mærkværdig venteposition
på en model, hvor det hele løses på én
gang. Der er hundredvis af formler, og
det vigtigste er at komme i gang, for vi
er så langt bagud på point, at det næsten
er ubærligt.
I jeres bog slår I til lyd for, at vi som
borgere og forbrugere i højere grad skal
leve efter en dydsetik, hvor man gør det,
man anser for at være det rigtige. Men
det forudsætter vel, at et stort flertal af
befolkningen tillægger hensynet til klodens
fremtid primær vægt på tværs af hverdagens
valg og handlinger? Hvordan fremmes
dette i praksis?
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Det gøres ved at tage fat på den ubehagelige samtale, hvor vi
taler med familie og venner om konsekvenserne af vores levevis. Samtalen er ubehagelig, fordi ingen går fri – og fordi den
bryder med den liberale tankegang, nemlig at vi er frie til at
gøre, hvad vi vil, så længe det ikke går ud over andre. Men nu
ved vi fra videnskaben, at dit kødforbrug, privatbilismen etc.
går ud over mine børns fremtid. Det er er ikke en sjov samtale,
men den er nødvendig. Vi kan desværre ikke længere krybe i
skjul. Den ubehagelige samtale skal også ud i de traditionelle
medier. Tænk sig hvis alle aktive i NOAH, og jeres vidende
læsere, hver skrev et enkelt indlæg i et af de store dagblade…

videnskaben, at dit kødforbrug,
»privatbilismen
»… nu ved vietc.fragår
ud over mine børns fremtid.
Hvad der har overrasket mig efter at have skrevet og deltaget i
debatten de seneste år er, hvor få der skriver om, hvad der er
ved at ske med vores jord. Vi skal forstå at vores politikere har
forladt os, og at opgaven derfor er vores. Jeg tror det er godt
at tænke sådan, for ellers havner man igen i en venteposition,
hvor der kun er frustration og vrede tilbage.
Hvilken rolle tænker du, at kollektiv handling kan spille i forhold
til at fremme en omlægning af forbrug og livsstil? Hvor ligger balancen
mellem individuel og kollektiv handling?
Lad mig først sige, at jeg ikke godtager adskillelsen mellem individuel og kollektiv handling. Såkaldte individuelle
forbrugervalg, som f.eks. at vælge kødet fra, sker på et oplyst
grundlag og er del af en kollektiv bevægelse. Det samme vil
gælde et fremtidigt drastisk fald i forbruget af mælkeprodukter.
Der er flere og flere som opdager, at det er her man kan gøre

en forskel. Og så snart man tager de valg, møder man andre,
der er på samme kurs – og nu kan en anden samtale starte,
nemlig den, hvor man begynder at finde ud af, hvordan vi
kan gøre endnu mere.
Du er medinitiativtager til Foreningen Andelsgaarde, som gør det
muligt for borgere at blive medejere af gårde, der skal drives ud fra
bæredygtige principper. Kan du fortælle mere om tankerne bag initiativet? Og hvorfor I har valgt at lade jer inspirere af andelstanken?
Vi stiftede Andelsgaarde, fordi vi skal overholde den regel,
at det hus vi arver, skal efterlades i samme eller bedre stand
til den næste generation. Det hus er i dag jorden, og det ser
ikke godt ud. Vi leder derfor efter de mest ramponerede gårde
og en jord, hvor vi kan sætte gang i naturgenopretning og
være sammen på en ny måde. Vi har ledt efter en model, hvor
alle kan være med. Det koster 150 kr. for et medlemskab af
foreningen – og 150 kr. om måneden, når vi har en konkret
gård. Efter fem måneder har vi fået over 1000 medlemmer,
som også kan se, at det er en god ide. Det er jo fantastisk, og
vi håber på endnu flere. Vi vil gerne på sigt skabe en folkebevægelse, hvor vi alle har adgang til gårdene og til naturen.
Ja, hvor vi faktisk finder konkrete løsninger på de abstrakte
problemstillinger. Andels- og foreningstanken er i denne
sammenhæng den rigtige, fordi der eksisterer en mulighed
for at løfte i fællesskab, når opgaven virker for stor. Og mest
dejligt er det, her seks uger efter vi har stiftet Andelsgaarde,
at møde så mange mennesker, som alle sammen vil gøre en
konkret forskel.
Er Andelsgaarde et eksempel på kollektiv handling? Og tænker
du, at modellen har potentiale for at kunne engagere borgere på nye
måder i den bæredygtige omstilling? Og også på andre områder end
fødevareproduktion?
Ja, det er kollektiv handling, men i en form, hvor man kan
være passivt medlem, aktiv og hjælpe til eller, som travl børnefamilie, bare tage på weekendtur på en gård. Der er ikke én
vej. Vi er alle i samme bås, når det kommer til de her vigtige
spørgsmål. Det er også derfor, vi har forsøgt at gøre det så billigt som overhovedet muligt, netop så alle kan være med. Det
er jo det samme som at have et abonnement i et fitnesscenter
eller på en musiktjeneste.
Vi vil ikke bare plante et frø, men en gård ad gangen, og vi
håber, at vi dukker op som en løsning i de kommende ubehagelige samtaler om biodiversitets- og klimakrisen. Vi skal løfte
den her opgave sammen nu og hjælpe hinanden, for der er
ved at ske et holdningsskifte i befolkningen. De er med rette
nervøse for klimaforandringerne og skal have foreninger,
der kan løfte opgaven. Jeg håber, at jeres medlemmer og
læserne af Nyt Fokus også vil støtte initiativet på hjemmesiden for
Andelsgaarde (andelsgaarde.dk), så vi næste gang ses på landet!

Rasmus Willig er sociolog og lektor på Roskilde Universitet.
Med afsæt i kritisk teori har han lavet forskning i bl.a. moderne
arbejdsliv og andre aktuelle samfundsforhold. De senere år har
han beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvordan vi skaber et
bæredygtigt samfund. Han udgav i 2017 bogen Hvad skal vi svare?,
skrevet sammen med den norske professor i filosofi Arne Johan
Vetlesen (bogen blev anmeldt i sidste nummer af Nyt Fokus).
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Dagligvarehandlen er
klar til omstillingen
For 30 år siden satte Coop som de første økologi på hylderne. I dag
er det mainstream. Men Coops CSR-chef, Signe Frese, skriver, at
supermarkederne ikke kan klare omstillingen uden hjælp fra både
forbrugerne, som skal tilvælge bæredygtige varer, og politikerne,
som skal fastsætte rammerne.

Af Signe Frese

N

å r vi står i køen ved kassen nede i Brugsen og skal
handle ind til aftensmaden i ulvetimen torsdag eftermiddag, tænker de færreste nok på, hvordan man som
forbruger kan løse klimakrisen eller indfri de 17 verdensmål.
Men sandheden er, at man som forbruger har mere indflydelse
på verdens gang end man måske tror eller vil indrømme.
Ligeledes bærer dagligvarehandlen som branche naturligvis
både et ansvar, men også store muligheder, for at flytte verden
i en grønnere retning. Bag hver eneste vare gemmer der sig en
historie og et fodaftryk. Og dagligvarehandlens magt er stor.
Bare i Coop har vi over 40.000 varenumre og 5 mio. kundetransaktioner om ugen. Vores valg præger både forbrugerne,
leverandørerne og samfundet som helhed.

Initiativer i dagligvarehandelen
Det er en vigtig rolle for dagligvarehandlen at introducere
nye bæredygtige produktgrupper til den brede befolkning.
For eksempel var Coop den første dagligvarehandel der satte
økologi på hylderne tilbage i 1989. Dengang blev det oplevet
som et kæmpe sats og blev mødt med megen panderynken og
„det bliver aldrig til noget”- kommentarer fra både landbruget
og forbrugerne.

er, at man som forbruger
»har»sandheden
mere indflydelse på verdens gang end
man måske tror eller vil indrømme

Men nu står vi her, mere end 30 år efter, hvor intet supermarked med respekt for sig selv ikke har et solidt sortiment
af økologiske varer. Ja, økologi er ligefrem gået hen og blevet
mainstream, og jeg tror at det i dag er svært at finde et køleskab
i danskernes hjem, hvor der ikke har sneget sig en økologisk
vare ind. Også for landbruget har økologien vist sit værd.
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Eksporten af økologiske varer til udlandet er
blevet en milliardforretning. I dag er det nye
sort vegetar- og veganerløsninger samt bæredygtig emballage, hvor
butikkerne kæmper om
at være mest miljøvenlige.
Men hvad de færreste
nok ved er, at inden en
vare overhovedet kommer på hylden, stiller
nogle supermarkedskæder en række krav, der
ligger ud over, hvad lovgivningen kræver. I Coop
Signe Frese
havde vi ved sidste optælling knap hundred af
sådanne varekrav. Krav, som de færreste forbrugere kender til,
men som har stor betydning for den måde varen bliver produceret på eller for forbrugernes sikkerhed.
Nogle af kravene handler om at undgå, at der i varerne
er skadelig kemi, som er under kraftig mistanke for at være
hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende. Det gælder
for eksempel bisphenoler og fluorstoffer. Fordi vi har haft
disse varekrav igennem en årrække betyder det, at vi i år
fik helt udfaset 12 skadelige kemikalie-grupper fra vores
Änglamark-serie. Det er ikke sket på grund af forbrugerpres
eller lovgivning, men fordi Coop har udvist rettidig omhu.
Disse krav har blandt andet inspireret politikere i USA til at
få vedtaget lovgivning om udfasning af de farligste stoffer,
og det er dermed et eksempel på, at supermarkedernes krav
ofte lægger kimen til fremtidig lovgivning – også i Danmark.

Forbrugernes ansvar
Men supermarkederne kan ikke
klare det alene. For selvom forbrugerne har mange holdninger til
bæredygtigt forbrug, kan jeg se i
salgstallene, at det desværre ikke
altid bliver omsat til konkret handling i butikkerne. Vi kan i Coop sætte
nok så mange ansvarlige varer på
hylderne, men hvis ikke kunderne
køber dem, ryger de af hylden igen.
Det er ærgerligt, for man har som
forbruger større indflydelse end man
måske lige går og tror.
I langt de fleste butikker fungerer
bestillingssystemet for varer sådan,
at det automatisk bestiller hjem alt
efter, hvad der er blevet solgt i den
forgangne uge. Er der blevet købt
ti procent mere økologisk leverpostej, så bestiller systemet
ti procent mere økologisk leverpostej hjem. Jeg kender til
få muligheder i den grønne omstillingsrejse, hvor man hver
eneste dag kan gøre sin indflydelse gældende, og hvor der
bliver eksekveret få dage efter.
Det er et fælles ansvar, hvis vi skal skabe en bæredygtig
omstilling, men ikke alle kunder går op i bæredygtighed, kødfrie
dage og økologisk naturvin. Faktisk er det rundt regnet kun ti
procent af forbrugerne, som kan kategoriseres som „idealister“.
Og i et lille land som Danmark er der overraskende stor forskel
på, hvad kunderne efterspørger. I butikker i Københavnsområdet skal man lede længe for
at finde en vare, der ikke bærer et
eller andet bæredygtighedsmærke,
mens det er lige modsat i en butik
af samme type i Vestjylland.
Det afspejler ganske enkelt forbrugernes præferencer. For nogle kunder er bæredygtighed
vigtig, for mange er det især prisen, og for et temmelig stort
segment kunne man godt tro, at den vigtigste parameter for
valg af indkøbssted er muligheden for at parkere tæt på indgangen. Sådan er vi så forskellige. Men generelt for alle danskere
gælder det, at vi bruger meget lidt af vores disponible indkomst
på mad i forhold til andre lande. Vi kan sagtens bruge store
summer på et nyt samtalekøkken med hele udstyrspakken,
men går i selvsving hvis mælken stiger med en krone.

Foto: News Øresund, Malmö, Sweden

Politikerne har ansvar

direkte, såsom klimaforandringer eller tab af biodiversitet.
At plantebæltet flyttes et par grader mod nord på grund af
klimaforandringerne betyder ikke noget for den enkelte, og
man kæder det ikke sammen med bøffen fredag aften.
Den type af problemer kan ikke bare klares ved at tilføje
endnu en mærkningsordning til det efterhånden omfattende
katalog over mærkningsordninger. Dertil er problemerne for
store og for presserende. Her er der brug for politisk handling,
som kan sætte retningen for hele samfundet.
Det gælder også andre områder såsom skadelige kemiske
stoffer, som er overalt i vores hverdag, men som er umulige
at undgå som „menig“ forbruger.
I efteråret 2017 opfordrede vi derfor
politikerne til at regulere feltet og
forbyde de farligste stoffer. Selvom
kampagnen resulterede i mere end
24 tusind underskrifter, og der blev
afsat flere penge til forskning, mangler vi stadig at se reel
politisk handling, som kan beskytte forbrugerne.
I Coop mener vi at forretning og ansvarlighed skal gå
hånd i hånd, og med forretningen som udgangspunkt har vi
en ambition om at rykke både branchen, leverandørerne og
forbrugerne i en mere bæredygtig retning. Og selvom vi ikke
er i mål endnu, er der mange gode eksempler på, hvordan
dagligvarehandlen er med til at rykke samfundet i en mere
bæredygtig retning. Men det kræver også opbakning fra
forbrugerne og forståelse fra politikerne for, at det hele ikke
kan løses med en ny mærkningsordning.

Det er derfor også en fejl at tro, at markedskræfter alene kan
drive en grøn omstilling, selvom mange politikere gerne ville
reducere planetens fremtid til et forbrugerpolitisk spørgsmål,
der kan løses med en ny mærkningsordning.
Forbrugerne reagerer typisk meget stærkt på nære, konkrete
spørgsmål, som f.eks. overemballering af fødevarer eller mikroplastik i karklude. Omvendt er det en stor udfordring at få
forbrugere til at handle på de mere abstrakte og langsomt
indtrædende udfordringer, der ikke påvirker vores hverdag

Signe Frese er CSR-chef for Coop.

Bag hver eneste vare
»
»
gemmer der sig en historie
og et fodaftryk.
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Hvordan engagerer man
til lokal omstilling?
På Samsø er man allerede nået langt med en grøn energiomstilling,
som involverer øens borgere og virksomheder. Dette er lykkedes
gennem en dialogbaseret tilgang, hvor man sammentænker
individuelle interesser.

Af Toke Haunstrup

S

a m s ø er Danmarks centrum! Sådan præsenterer en del
samsinger – med et glimt i øjet – deres egen ø. Og det
er måske ikke helt forkert. Geografisk ligger øen midt
imellem Jylland og Sjælland, og øboerne har taget de første
store skridt i omstillingen til en fossilfri fremtid.
I 1997 blev øen udnævnt til Danmarks vedvarende energi-ø,
og siden da har man ikke ligget på den lade side. Mange
initiativer til energibesparelser og etablering af lokal vedvarende energi er taget, og i dag er den samlede produktion af
vedvarende energi større end øens totale energiforbrug. Der
er med andre ord et overskud af vedvarende energi.
Træerne er dog endnu ikke vokset ind i himlen. En del af
øens energiforbrug kommer fortsat fra fossile kilder, og især
transporten er et smertensbarn.
Derudover importeres stadig en
lille del fossilbaseret el fra nettet i
Jylland, når de lokale vindmøller og
solceller ikke kan dække forbruget.
Ikke desto mindre er det imponerende, hvad øens beboere har
formået at udrette i løbet af de
sidste tyve år, og som gør at medier
og delegationer fra især udlandet valfarter til øen. Men
hvordan er det lykkedes at engagere så mange samsinger i en
omstilling, som overordnet nyder lokalsamfundets opbakning?
Det er er der flere svar på, men et aktuelt forskningsprojekt
ledet af Aalborg Universitet viser, at det bl.a. hænger sammen
med, at man på øen har udviklet en evne til at tænke på tværs
af individuelle interesser og skabe en sammenhængende fortælling, som mange samsinger kan se fornuften i. Det viser,
at en vigtig forudsætning for at skabe grøn omstilling baseret
på lokalsamfundets aktive deltagelse er opbygningen af lokalt
forankrede og netværksskabende institutioner. Sidstnævnte
kan både være formelle organisationer, f.eks. kommunen
eller et sekretariat, eller mere uformelle netværk af ildsjæle.

På Samsø er det en kombination af begge dele, men ikke mindst
det lokale Samsø Energiakademi har spillet en vigtig rolle.

En plus en er mere end to
”Når den lokale fodboldklub her i Tranebjerg får besøg af
hold fra andre egne af landet, er de imponerede over, at vi
har råd til en overdækket langside, så tilskuerne kan stå i ly af
regnen!“ Sådan spøger den lokale energivejleder og projektleder fra Samsø Energiakademi, Michael Kristensen, da jeg
en kølig forårsdag står og kigger på fodboldbanen sammen
med ham og hans kollega Jan Jantzen. Og ganske rigtigt er
stykket langs den ene side af banen under tag. Men kigger man
nærmere efter, vil man se, at der under taget, længst væk fra
grønsværen, holder en stribe biler
– hvoraf mange er elbiler, der står
til opladning. De fleste af bilerne
bruges af hjemmeplejen, og de står
på kommunens grund, som ligger
op til fodboldklubbens baner.
Forhistorien er, at kommunen for
3-4 år siden investerede i et solcelleanlæg. Samtidig besluttede man at lease
26 elbiler. Kombinationen af elbiler og solceller førte så til den
ide, at kommunen kunne bygge en fritstående tagkonstruktion
til solcellerne, som samtidig kunne fungere som overdækning
for de parkerede elbiler. En oplagt placering var i skellet mellem
kommunen og fodboldklubben, men dermed ville taget gå ind
over nabogrunden. Fodboldklubben blev derfor kontaktet for
at høre, om der kunne findes en løsning – og den blev altså, at
både biler og tilskuere i dag kan stå i ly for det uforudsigelige
danske vejr. Og man fandt plads til solcellerne, som bidrager til
at oplade elbilerne.
Historien kan forekomme banal, men rummer en mere
overordnet pointe. Nemlig den, at man på Samsø synes at have
udviklet en særlig evne til at koordinere og sammentænke

I 1997 blev øen udnævnt til
»
»
Danmarks vedvarende energi-ø,
og siden da har man ikke ligget
på den lade side.
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borgeres, foreningers og virksomheders individuelle og ofte
forskelligartede interesser. Derved skaber man løsninger, som
alle parter kan se en mening med, og som samtidig bidrager
til omstillingen væk fra fossile brændstoffer.
At udtænke og realisere sådanne løsninger forudsætter
kreativitet såvel som evnen til at lytte og være opsøgende i
forhold andres interesser og bekym-ringer samt – ikke mindst
– en udstrakt tålmodighed. Initiativer til f.eks. ny vedvarende
energi kan tage år(tier) om at modnes og indebære et utal af
møder og diskussioner. Men det synes at være betingelsen, hvis
man vil sikre bred opbakning og engagement. Den aktuelle
diskussion om et nyt biogasanlæg er endnu et eksempel herpå.

Færge på lokal biogas
En særlig udfordring er som nævnt at få transporten over på
vedvarende energi. Her opstod allerede for mange år siden ideen
om at etablere et biogasanlæg, så man kunne producere sin
egen biogas, som så i opgraderet og flydende form kan bruges
som brændstof på bl.a. kommunens færge, der sejler mellem
Sælvig og Hou i Jylland. Hos kommunen har man desuden
hjemtaget driften af øens to busruter, så også de kan komme
til at køre på lokal gas. Der tænkes med andre ord langsigtet.
Samtidig arbejder gruppen af initiativtagere ihærdigt for
at etablere grundlaget og den lokale tilslutning til projektet.
Michael Kristensen fortæller, at det er tanken, at biogassen
skal baseres på en kombination af affald i form af procesvand
fra den lokale virksomhed Samsø Syltefabrik, græsslæt fra den
lokale golfbane, dybstrøelse fra øens husdyrbrug og organisk
affald fra husholdningerne.
For flere er der en dobbelt gevinst ved at deltage. Ved at
levere procesvandet direkte til et lokalt biogasanlæg, kan
Samsø Syltefabrik f.eks. slippe for at køre det ud på lokale
marker med lugtgener for naboerne til følge. Og kommunen

kan spare udgifter til transport og behandling af det organiske
husholdningsaffald, som i dag sendes med færge og lastbil til
forbrænding i Aarhus. Derudover kan biogasanlægget skabe
lokale arbejdspladser. Et tema, som gennem alle årene har
været centralt i projektet med at gøre Samsø til vedvarende
og fossilfri energi-ø.
Historien om biogasanlægget er selvfølgelig ikke kun lutter roser, og der har da også været lokale protester, bl.a. af
frygt for lugtgener. Men ikke desto mindre er lokalplanen
for biogasanlægget nu vedtaget i kommunalbestyrelsen med
ti stemmer for og kun en imod.

Netværks-opbyggere
Borgeres og virksomheders accept og aktive deltagelse er
afgørende, hvis en bæredygtig omstilling skal lykkes. Historierne fra Samsø illustrerer, hvordan dette fremmes gennem
en vedvarende (og tålmodig) dialog, som er inkluderende og
søger at forene eller koordinere indbyrdes forskellige interesser.
I den sammenhæng er det vigtigt, at der findes lokale
institutioner, som kan fremme dialog og netværksopbygning
samtidig med at fokus fastholdes på den langsigtede vision om
bæredygtig omstilling og styrkelse af lokalsamfundet. Sådan
som det er tilfældet på Samsø.

Toke Haunstrup er seniorforsker ved Aalborg
Universitet og redaktør af Nyt Fokus.
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Ud af naturen, ind
under bregnerne
”Det er tanken at udfolde et sprog om naturen, der handler om,
hvad naturen er for os, før vi skal bruge den til noget.“ Sådan lyder
ideen bag en ny danske antologi, „Naturens sprog“, med 22 essays
om menneskers møder med naturen. Nyt Fokus bringer her – med
venlig tilladelse – et af bogens essays, som er skrevet af lektor i
litteraturvidenskab Elisabeth Friis.

Af Elisabeth Friis

D

a jeg var barn, boede vi ved en
sø. En dag stod jeg i haven med
min mormor, og pludselig lettede en guldsmed lige foran mit ansigt.
Den virkede enorm, og jeg skreg, men
blev straks sat på plads: Det er et af Guds
undere, sagde hun skarpt. Se, hvor smuk
den er. Og jeg skammede mig over min
tydeligvis helt utilstedelige reaktion. Min
mormors væsen var i hovedsagen meget
mildt, men lige når det gjaldt min omgang med dyr og planter, var det hende
om at gøre at få mig på ret kurs. Hendes
dybe suk, når tulipanerne i vasen ikke
havde fået frisk vand i flere dage: De er
tørstige – ligesom dig! For slet ikke at tale
om hendes stadige formaninger om, at
blomster – som alt andet levende – er
skønne i alle livets faser, hvorfor det var

gen, som for mit vedkommende først og fremmest er rettet mod
poesien, men som klart nok er grundlæggende filosofisk.
I Kritik af dømmekraften (orig. titel Kritik der Urteilskraft, /red.)
(§ 42) skriver Kant om, hvordan menneskets umiddelbare og
interesseløse glæde ved det naturskønne „til hver en tid er et
tegn på menneskesjælens godhed“. Når mennesket (i ensomhed) beundrende betragter „den vilde blomsts, fuglens eller
insektets skønne form“ – så elsker mennesket den vilde blomst,
fuglen og insektet med en kærlighed, der hverken ønsker at
gøre skade på den elskede eller på anden vis at instrumentalisere hende. Kants pointe er, at vi mennesker er gode nok. Vi
evner at elske det, som vi ikke modtager andet fra end vores
egen glæde over, at det er skønt.
Men Kants eksempler på genstande for denne interesseløse
(og derfor dydige) glæde siger også noget væsentligt – ikke
bare om Kants naturbegreb – men om det moderne, vestlige
naturbegreb overhovedet. Her i §42 nævner han altså specifikt
den vilde blomst, fuglen og insektet. Og det er vel præcis de
former, naturen lader sig sanse i, når man, som Kant givetvis
har g jort det, spadserer en tur ud i
den på en sommerdag, hvor naturen
fremstår som yndig, let, pittoresk og
i en vis forstand begribelig. Den er en
idyllisk baggrund, på hvilken det
fornuftige menneske kan glæde sig
over at træde frem.
Men hvad nu, hvis den vilde blomst var en tarmbakterie,
fuglen en maddike og insektet en sværm af malariamyg? Ville
mennesket også finde interesseløst behag ved kontemplationen
af dén natur? At mennesket også betragter mindre 'skønne'
naturfænomener, er ubestrideligt. Men kan man formulere en
sådan aktivitet som noget, der foranlediger et umiddelbart –
og almenmenneskeligt – behag? Guldsmeden er smuk, men

evner at elske det, som vi ikke mod»tager
»Vi andet
fra end vores egen glæde over,
at det er skønt.

forbudt at smide halvvisne buketter ud.
Hun gav mig bøger om biernes dans, om
planternes privatliv og om indianernes
tavse sprog. Jeg læste dem ikke, men jeg
tror alligevel, hun fik sået et frø i mig i
form af en stadig spørgen til forholdet
mellem mennesket og naturen. En spør-
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hvad med den rådne tulipan? For min mormor var de begge
smukke, det var det, hun ville lære mig. Og hvis jeg skal sige
noget generelt om hendes livssyn, så mente hun faktisk ikke, at
man burde måle naturen ud fra den menneskelige målestok.
En målestok ifølge hvilken det eksempelvis
bliver vigtigere at redde en kat ned fra et
træ end hvor mange mikroorganismer, der
ikke kan overleve i den overgødskede danske
landbrugsjord. Hvormed jeg selvfølgelig ikke
siger, at den kat ikke skal reddes. Blot at vi
har en enestående evne til at ignorere det, vi
ikke har en egen (positiv eller måske endda behagelig) relation
til – dét vi ikke kan se, eller det, vi ikke bryder os om at se.
Når vi betragter naturen (om denne betragtning så forårsager glæde eller afsky) kommer vi også til at betragte naturen
som et 'udenfor' – som noget man kan undersøge, beskrive,
nyde eller udnytte, uden at det i og for sig har konsekvenser
for os, der undersøger, beskriver, nyder eller udnytter den. Vi
befinder os nemlig et andet sted, i et udenfor, og hvis vi ikke
sidder i den gummibåd, der synker, ja så lider vi heller ikke
druknedøden sammen med de andre.

Hver gang vi skyller ud i lokummet,
smider noget ud eller for den sags skyld
går ud i naturen – så bekræfter vi den
diskrete grænse mellem menneske og

er en levende organisme på linje med
»alle»Mennesket
andre levende organismer, mennesket forlænger
naturen, ligesom naturen forlænger mennesket.

Denne artikel er en del af antologien „Naturens Sprog“, som udkom tidligere i
år på forlaget EKSISTENSEN.

natur, som vi er vant til at forstå os selv
i forhold til, og som skjuler, at der ikke
findes noget 'ud' i denne verden. Hverken
afføringen, toiletpapiret eller tamponen
forsvinder, når vi ikke kan se deres mindre tiltalende masse mere, og vi er ikke
i mindre grad en del af et miljø, når vi
sidder inde foran skærmen på kontoret,
end når vi ser på de lysegrønne bøgetræer
ude i skoven.
Jeg er en af de litteraturforskere, som
forsøger at arbejde med det, man kalder
økokritik, og det, vi arbejder med, er,
at vi skifter det vertikale, dualistiske
og konstruerede naturbegreb ud med
et horisontalt, inklusivt og realistisk
samme i erkendelse af, at mennesket
ikke står uden for 'naturen'. Mennesket
er en levende organisme på linje med
alle andre levende organismer, mennesket forlænger naturen, ligesom naturen
forlænger mennesket.
Og sagen er, meget kort sagt, at den
økokritiske betoning af denne relation
som kontinuert fremfor diskontinuert vil
have os til at reflektere over, hvad det
egentlig er, vi foretager os, når vi eksempelvis smider noget 'ud'.
Som den fremmeste repræsentant
for en indflydelsesrig del af den nyere
økokritik, Timothy Morton, skriver i
Ecology without Nature fra 2009: “hvis vi
peger på det sted, hvor affaldet kommer
hen, vil vi ikke kunne lade være med at
passe bedre på verden“. I bogen foreslår
Morton desuden, at vi helt holder op
med at bruge det problematiske begreb
'natur', et begreb, der først og fremmest
er problematisk, fordi det sætter naturen
som et 'udenfor' eller en 'baggrund', og
begynder at tale om 'miljø' i stedet. At
fremkalde økologisk bevidsthed – dvs.
en skærpet bevidsthed om, at mennesket er en uadskillelig del af miljøet
– er i høj grad et spørgsmål om at lade
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'baggrunden' (Kants vilde blomster, fugle og insekter, men
også den del af miljøet, som vi ikke kan se eller ikke har lyst
til at se på) blive sanseligg jort, således at den kan blive en del
af en fælles (for-)grund. Morton er også ophavsmand til andre
af de idéer, der i disse år præger den økokritiske diskurs. Han
har eksempelvis coinet begrebet 'mørk økologi', hvilket blandt
andet dækker over en form for miljøbeskrivelse (økomimesis),
der ikke har solnedgange, nuttede tigerunger eller lysegrønne
bøgeskove som sit genstandsfelt – men eksempelvis interesserer
sig for affald, industrielt landbrug eller mider, bakterier og
min mormors rådne tulipaner.
Jeg har mødt Timothy Morton engang, og der var noget sært
hjemligt ved at tale med ham, som vi sad dér og drak colaer
på Cinemateket i København. Vi talte om skalaforhold, om
det ubegribelige og det begribelige. Han havde netop udgivet
bogen Hyperobjects. Philosophy and Ecology after the End of the World
(2013), hvor han analyserer begrebet 'hyperobjekter' – det vil
sige objekter, som vi ikke kan (be-)gribe, fordi de befinder
sig på en skala, der simpelthen overskrider det taktile objekts
dimensioner – det kunne være 'den globale opvarmning' eller
'isen-der-smelter' – det kunne være 'olien' eller 'atombomben'.
Hyperobjekterne rækker ud over den menneskelige skala.
Vi kan muligvis 'tænke' dem, men vi kan ikke se dem eller
røre ved dem. Deres “egentlige virkelighed er trukket tilbage
fra mennesket“, og det kan lede til handlingslammelse, hvad
angår den i absolut forstand nødvendige indsats over for
den globale opvarmning: “Modernitetens Titanic rammer
hyperobjekternes isbjerg“, skriver Morton – og sigter med
'moderniteten' både til industrialiseringens kapitalisering af
de fossile brændstoffer og Hiroshima. Man forstår vel, hvor
han vil hen.
Hvad er egentlig hiin enkeltes rimelige respons på verdens
forestående/mulige udslettelse? Dét er et svimlende skalaforhold, der nok kan virke befordrende for lysten til at stikke
hovedet i busken.
Men som vi talte sammen, gik det også op for mig, at intet
af det, han sagde, var det mindste nyt for mig. Det var måske
min mormors syn på verden, der talte gennem ham og g jorde
mig tryg ved at sidde dér med den verdensberømte filosof.
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Da min mormor døde, havde hun (i god tid i forvejen) meget
omhyggeligt skrevet ned, hvad der skulle ske til hendes begravelse, og hvilke salmer der skulle synges. Én af dem var Brorsons
Op, al den ting. Som mangeårige præstekone vidste hun nok,
at den faktisk ikke anses for en passende begravelsessalme,
så hun havde anført en begrundende parentes i testamentet,
der i al sin korthed lød: til børnene. Og det hele står jo her:
Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.
Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?
Det, som øjensynligt befinder sig på den lille skala, bladet
på nælden, græsstrået, er mindst lige så forunderligt som
isbjerget eller the big bang. Brorson siger, at bladet på nælden
i virkeligheden også er et mortonsk hyperobjekt: Også livets
mindste former overskrider vores forstand. Og her kunne
Morton med fordel låne lidt af min mormors visdom – eller af
Lewis Thomas' vidunderlige økoklassisker The Lives of a Cell fra
1974, hvori han foreslår, at vi holder op med at eksperimentere
med kernekraft, indtil vi har forstået til fulde, hvordan den
encellede organisme Mixotricha paradoxa faktisk fungerer.
Biologerne har ikke forstået organismen endnu, hvorfor vi
aldrig må holde op med at undre os over græsset og insekterne
som et første skridt på vejen bort fra den lammelse, som vi
naturligvis ikke kan lade være med at opleve ved tanken på
den globale opvarmnings forfærdelige konsekvenser.
Den økokritik, som jeg selv er optaget af, leder simpelthen
efter alternative, i betydningen bedre, måder at begrebsliggøre
miljøet på og finder dem først og fremmest i litteraturen og
kunsten: det æstetiske felt, og her kommer vi tilbage til Kant, idet
Kritik af dømmekraften netop beskæftiger sig med det æstetiskes
forbindelse til 'det gode'. Kant har jo virkelig ret i, at der findes en umiddelbar glæde ved det naturskønne, og at den kan
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være interesseløs på en måde, som kunsten og litteraturens
fremstillinger af det skønne vanskeligt kan være det. Det er
(måske) et moralskfilosofisk problem. Til gengæld kan kunsten
og litteraturen noget andet. Her kan tanken (også tanken på
det ubegribelige) nemlig sanseliggøres og derved blive taktil
for os på en anden måde end i den rene fornufts rige.
Hvis man har svært ved at rumme atombombens realitet,
kan man læse Inger Christensens Alfabet fra 1981, hvor både
fusionen, fissionen og halveringstiden er en integreret del af
både værkets form og indhold, men hvor denne skala aldrig
adskilles fra den absolut menneskelige skala som alfabetet er.
Og hvis man har svært ved at holde op med at stille sig an
som betragter, når man ser på de lysegrønne bøge, kan man
eksempelvis læse Ursula Andkjær Olsens Skønheden hænger
på træerne fra 2006, der på forførende vis ophæver grænsen
mellem “indeni“ og “udenfor“.
Græsarter.
Hvor det
græssede sammen.
Ja. Det er den forbindelse det
hele bygger på.
Grønnere og rødmende.
Hvor man
fattede det.
Ja.
Hvor det kildede.
Det bregner
og bregner vi kunne hænge på bregnerne. Parvis.
I fingre i
arm i
arm.

(her et forelsket par) deltager i: Det er den forbindelse det hele
bygger på, hvortil kommer, at bregnen får en egen agens, når
den forvandles til et verbum.
Og poesien kan også sanseliggøre det tidligere omtalte
skala-problem. Her et citat fra den svenske digter Katarina
Frostensons digt “Regnskov“ fra digtsamlingen Flodtid (2011):
Så et brag, ufattelig tæt på
store træer falder ned
den tid det ikke tager
Træets tid er ofte længere end et menneskeliv – og at dets tid
ikke kan måles ud fra en menneskelig målestok er, hvad der så
emfatisk står i disse linjer, hvor den let paradoksale retoriske
figur den tid det ikke tager trækker i læsehastighedens bremse,
og dermed peger på den fortvivlende forskel mellem den tid,
det tager at fælde et træ, og den tid det tager for et nyt træ
at vokse til: regnskovens forsvinden, med det ekstreme tab af
biodiversitet og iltproduktion, som denne forsvinden indebærer, er også et uhåndtérligt hyperobjekt, men digtet gør
træfældningens øjeblik skræmmende taktilt – og at fremlæse
dét, er, tror jeg nok, simpelthen at deltage i den økokritiske
praksis som også min mormors kærlighed til visne planter var
en selvfølgelig del af.
Dette essay er udgivet i antologien „Naturens sprog – historier fra
virkeligheden om fortryllelse“, redigeret af Mickey Gjerris & Cecilie
Rubow, og bragt med forfatterens og forlagets venlige tilladelse.
Antologien udkom tidligere i år på forlaget Eksistensen og indeholder
22 bidrag, som på forskellig vis belyser menneskers møder med naturen
– skrevet af 22 mennesker, der beskæftiger sig intenst med naturen.
Læs mere om „Naturens sprog“ på forlagets hjemmeside.
Elisabeth Friis er lektor i litteraturvidenskab, Lunds Universitet, primært poesiforsker

Bregnen er en arkaisk plante, hvor kønsorganerne sidder
parvis på undersiden af bladene, men hvad man især skal
lægge mærke til, er de sproglige nydannelser “det græssede
sammen“ og “det bregner og bregner“, der præcist peger på det
(her lykkelige) sammenfiltring med miljøet – som mennesket

og undersøger eksempelvis relationen mellem sprog og krop, og sprog og natur. Medlem
af styregruppen for European Society for Literature, Science and the Arts. Blandt
de seneste udgivelser er 'Eros. Lemmeløsning og bevingede ord i tidlig græsk poesi'
(U-Press, 2015) og 'Narrating Life – Experiments with Human and Animal Bodies in
Literature, Science and Art' (Brill, 2016).
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EU: Behov for tidssvarende
energiforfatning
EU spiller en vigtig rolle for dansk energi- og klimapolitik. Der er
derfor brug for, at vi i Danmark skaber en europapolitisk platform, der
giver mulighed for en europæisk energiforsyning baseret på hundrede
procent vedvarende energi og en traktat for EU's energiomstilling.

Af Niels Henrik Hooge

I

g e n n e m adskillige årtier har EU haft stor betydning for
den politiske udvikling i Danmark, ikke mindst på energiog klimaområdet, hvor påvirkningen i de seneste år har
været størst.
I regeringens oplæg til energiaftalen for 2020-2030 er der
også sket et skift i opfattelsen af betydningen af EU's rolle
i udviklingen af den danske energipolitik: Fremover skal
målsætningerne fastlægges i EU-regi under hensyntagen til
de økonomiske konsekvenser og samspillet mellem energimarkederne på tværs af landegrænser. Dette gælder både for
målsætningerne og deres implementering.
Den overvejende positive holdning til EU modsvares imidlertid ikke af en vilje til at forsøge at påvirke udviklingen
af EU's institutioner og EU-primærretten i en miljømæssigt
mere bæredygtig retning. Ved EU-primærretten forstås den
lovgivningsmæssige ramme, inden for hvilken EU-institutionerne udarbejder og gennemfører politikker, og som tillige
fastlægger fordelingen af ansvar og beføjelser mellem EU og
medlemslandene.
Hidtil har EU's traktater ikke i tilstrækkelig grad formået at
sikre rammerne for en målrettet og rettidig, grøn energiomstilling. Dette er i modstrid med skiftende danske regeringers
ambitiøse klimamål og ønsket om at fremme den danske
eksport af energiteknologi. Hvis Parisaftalen skal opfyldes –
og særligt hvis målet om en begrænsning af temperaturstigningerne til maksimalt 1,5 grader Celsius over førindustrielt

imidlertid institutionelle rammer, der sikrer, at den grønne
omstilling forløber glat.

Unfair konkurrencevilkår
Nu som før er problemet, at vedvarende energikilder ikke har
lige konkurrencevilkår i EU i forhold til de konventionelle
energikilder. Traditionelt har kulkraftindustrien været den
største modtager af økonomisk støtte i EU, men EU-kommissionens nylige beslutning om at tillade statsstøtte til ny atomkraft kan gøre den europæiske a-kraftindustri til den største
modtager. I særdeleshed er manglen på internalisering af
miljøomkostningerne belastende for vedvarende energi, der
er den reneste af alle energiteknologierne.
Konkurrenceforvridningen starter på EU's forfatningsmæssige niveau: A-kraften står for en tredjedel af EU's elektricitetsforsyning, men på længere sigt vil andelen falde. Den
har imidlertid stadigvæk sin helt egen forfatningstraktat:
EURATOM-traktaten. Det betyder, at en enkelt energikilde
og en enkelt industrisektor bliver behandlet anderledes end
alle andre sektorer, fordi EURATOM direkte og indirekte
legaliserer økonomisk støtte til atomkraft i EU. Ud over at
give a-kraftindustrien en privilegeret status, forhindrer EURATOM-traktaten ved sin udformning EU-parlamentet i at udøve
kontrol af nogen art.
Såfremt man ønsker en energiforsyning baseret på vedvar
ende energi og øget energieffektivitet er konklusionen derfor klar: Eftersom EURATOM gør
konkurrence på det indre el-marked
meget vanskelig, fordi så stor en
del af elektricitetsforsyningen tildeles særlige rettigheder, bør enhver
politik, der tager sigte på at skabe
lige konkurrencevilkår for vedvarende energi i EU som
minimum indeholde planer om en revision eller ophævelse
af EURATOM. Hvis dette ikke kan lade sig gøre på kort eller

er problemet, at vedvarende energikilder
»ikke»Nuharsomligeførkonkurrencevilkår
i EU i forhold til de
konventionelle energikilder.

niveau skal nås – er en hurtig afvikling de fossile brændsler i
den europæiske energiforsyning nødvendig. Både i Danmark
og i EU, der udgør verdens største økonomi, forudsætter det
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På trods af det store
»
»
europæiske potentiale for vedvarende
energi, er det kun ca. en tiendedel,
der bliver udnyttet.
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mellemlangt sigt, kunne alternativet være at Danmark ensidigt
trækker sig fra EURATOM-traktaten. At dette juridisk er
muligt, er bekræftet fra mange sider.

Reform nu på dagsordenen
Efter årtiers status quo er det nye, at EU-kommissionen har
varslet, at muligheden for en reform af EURATOM, og i
hvert fald en diskussion af EURATOM-traktatens fremtid,
nu officielt er på dagsordenen. Fem medlemslande – Østrig,
Sverige, Tyskland, Ungarn og Irland – har tilkendegivet, at
de mener, at EURATOM-traktaten bør ajourføres. De støtter
tanken om, at der snarest muligt indkaldes til en konference
mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer.
Og for ganske nyligt har miljøministrene fra Tyskland, Østrig
og Luxembourg udtalt i en fælles erklæring, at EU ikke bør
give atomkraften særbehandling. De arbejder nu aktivt for at
få andre medlemslande med på ideen.
En reform af EURATOM er endvidere skrevet ind i det nye
tyske regeringsgrundlag. Man må derfor forvente, at Tyskland
ønsker et forfatningskonvent nedsat, hvilket kan ske ved en
flertalsbeslutning i Det Europæiske Råd, som består af medlemsstaternes regeringsledere. Nedsættelse af forfatningskonventet er det første led i den traktatændringsproces, som er
beskrevet i Traktaten om den Europæiske Union. Ændringerne skal
vedtages med enstemmighed blandt alle EU-medlemslandene.
Imidlertid kan en reform af EURATOM-traktaten ikke
betragtes isoleret: Eftersom den er energirelateret, giver det
politisk, strategisk og taktisk mening at inkludere alle energirelaterede forfatningsreformforslag i konventet på samme tid.
Dermed kan det forslag til en grøn europæisk energiomstillingstraktat, som den østrigske regering fremsatte i 2016, komme i
spil. Den skal i givet fald vedhæftes EU's forfatningstraktater
som protokol og vil hermed få samme retskraft. Årsagerne
hertil er flere: For det første har EU brug for en ny overordnet
vision på energiområdet, som kun en traktat for vedvarende

En af forfatterne til den europæiske energiomstillingstraktat, Dr. Wilhelm
Bergthaler fra Johannes Kepler Universitet i Linz, gæstede i juni 2018 Danmark i
forbindelse med konferencen „Energy transition in Europe“.

energi kan leve op til. For det andet er der behov for et stabilt,
langsigtet rammeværk for indførelsen af vedvarende energi.
Og for det tredje er der i en forhandlingssituation brug for
flest tænkelige valgmuligheder, særligt når de, der forhandler,
ikke er enige om alting.
Det østrigske forslag til en energiomstillingstraktat har
ikke hidtil fået megen opmærksomhed i den danske debat.
Forslaget blev for første gang præsenteret på dansk grund ved
konferencen Energy Transition in Europe: Options for Constitutional
Reform, som blev afholdt den 8. juni i år på Christiansborg af
NOAH og seks andre miljøorganisationer. Konferencen skulle
levere dokumentation til en dansk europapolitisk platform på
energiområdet, og behandlede også muligheden for reform
og ophævelse af EURATOM-traktaten. Yderligere oplysninger
om konferencen kan findes på NOAHs hjemmeside.

EURENEW og ERENE
Om end den forfatningstraktat, der blev foreslået af den
østrigske regering – Den europæiske energiomstillingsprotokol – er
den nyeste, er der ikke tale om den eneste. Den første, der
udtænktes i midten af 1990'erne og lå i skrivebordsskuffen de
næste ti år, var Traktaten for Vedvarende Energi og Energieffektivitet
(EURENEW). Formålet med traktaten, der var udarbejdet
af interesseorganisationen Den Europæiske Sammenslutning for
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Foto: kmichiels (Creative Commons Licence)
EU-kommissionens nylige beslutning om at tillade statsstøtte til ny atomkraft kan gøre
den europæiske a-kraftindustri til den største modtager af økonomisk støtte i EU.
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Vedvarende Energi (EUROSOLAR), var en
europæisk energiforsyning fuldstændigt
baseret på vedvarende energi inden 2050.
Visionen forplantede sig videre til
endnu et koncept, Det Europæiske Fællesskab for Vedvarende Energi (ERENE), der
så dagens lys i 2008. Om end det ikke
forudsatte traktatændringer for at blive
implementeret, var ERENE – ligesom
EURENEW – tænkt som den institutionelle rygrad i en europæisk strategi for at
dække den europæiske energiforsyning
kun ved hjælp af vedvarende energi i
løbet af få årtier. Til dette hørte skabelsen af forudsætningerne for en optimal
udnyttelse af de alsidige klimatiske,
geologiske og hydrologiske forhold, der
g jaldt for de forskellige energikilder og
deres geografiske fordeling.
På trods af det store europæiske potentiale for vedvarende energi, er det kun
ca. en tiendedel, der bliver udnyttet.
Hertil kommer, at mange vedvarende
energi-infrastrukturprojekter er så store
og dyre, at de enkelte lande ikke kan
realisere dem alene. Her var opgaven
for energifællesskabet ERENE at gå ud
over de nationale strukturer og EU's
direktiver inden for vedvarende energi
og energieffektivisering med henblik
på at udvikle og realisere EU's allerede
eksisterende strategier for energieffektivitet og omstilling til vedvarende energi.
Energifællesskabet kunne oprettes
med hjemmel i Lissabon-traktaten og det
øvrige traktatgrundlag som et udvidet
samarbejde mellem mindst ni EU-medlemslande eller på grundlag af en ny,
selvstændig traktat, der tydeligt kunne
markere, at EU var på vej ud af den fossile
og nukleare æra.

Den europæiske energiomstillingsprotokol
I februar 2016 præsenterede den østrigske regering, som tidligere nævnt, sit forslag til en protokol, der skulle tilknyttes
Lissabontraktaten som et anneks. Det er
første gang, en europæisk regering har
foreslået en traktat specifikt med det
formål at fremme den grønne energiomstilling. Initiativet, der var udløst af
klimaaftalen i Paris, har til hensigt at for-

ankre en europæisk energiomstilling på forfatningsretsligt niveau
for at forfølge energipolitiske mål som vedvarende energi, energieffektivitet og energibesparelser, fremme af forskning og investering og understøttelse af EU-medlemslandenes aktiviteter på
disse områder.
Protokollens endelige udkast, der har energiunionen som
baggrund, tilføjer en betragtelig „merværdi“ til det gældende
europæiske retssystem: Den indfører nye institutioner og
regler med nyt indhold gennem en
udbygning af allerede eksisterende,
hovedsageligt sekundære og udenretsligt befæstede normer, som den tilføjer
primærretslig status. I mange tilfælde
bliver der tale om forpligtelser, hvor
der før blot nævntes kompetencer.
I følge protokoludkastet forpligtes EU bl.a. til:
• At sætte bindende mål for øget energieffektivitet og indfasningen af vedvarende energi i EU's energiforsyning.

der i mellemtiden har fået ny regering,
har protokollen støtte fra Irland, Luxembourg, Grækenland og Kroatien.
I sammenhænge som denne har
Danmark udgjort et dårligt eksempel:
Ingen af de ovennævnte initiativer har
fået støtte fra skiftende danske regeringer.
Det danske EU-formandskab i 2012 frem-

fællesskab har potentialet til at udvikle sig
»til »enEt afsådant
de store positive fortællinger og blive et eksempel
til efterfølgelse, som EU og hele verden har brug for.

• At sætte bindende nationale mål for vedvarende energi og
energieffektivitet med henblik på at nå EU's samlede mål
samt forpligte EU-medlemsstaterne til at vedtage nationale
handlingsplaner med de nødvendige foranstaltninger og
til regelmæssigt at orientere herom.
• At skabe rammebetingelserne for fremme af fælles projekter mellem to eller flere medlemslande.
EU-medlemsstaterne vil stadig have ret til selv at bestemme
strukturerne for deres energiforsyninger, men protokollens
krav til integrationen af miljøvenlige former for energi vil
blive en del af alle politikker og tiltag i EU, der samtidigt skal
tage sigte mod et højt miljøbeskyttelsesniveau.
EU-kommissionen vil i fremtiden skulle spille en mere aktiv
rolle og i sine funktioner være forpligtet til at fremme en høj
grad af energieffektivitet og -besparelse, f.eks. i udvikling,
koordinering og finansiering af forsknings- og udviklingsprogrammer. EU skal også fremme tiltag, der gør energimarkederne mere fleksible, både på udbuds- og efterspørgselssiden, med henblik på at forberede bedre integration af
vedvarende energi og tage hensyn til udviklingsmulighederne
for små og mellemstore virksomheder og uafhængige energiproducenter.
Herudover skal unionen og medlemsstaterne finde egnede
redskaber, der kan stimulere investeringer i vedvarende energi,
energieffektivitet og energibesparelser, og medlemsstaterne
skal i betingelserne ved offentlige udbud medtage forpligtende
hensyn hertil.

bød en historisk mulighed for at fremme
ERENE-konceptet, men det var ikke på
listen over energi- og klimarelaterede
tiltag, der skulle gennemføres. Ej heller
har man villet ofre politisk kapital på at
forsøge at revidere, afvikle eller forlade
EURATOM-traktaten, selv om den danske energisektor er den i Europa, der her
har mest at vinde herved.
Således kan man argumentere for, at
en verdensleder indenfor vedvarende
energi som Danmark bør have lignende
ambitioner på vegne af EU: Ud over at
sikre stabile og langsigtede rammevilkår
for den grønne energiomstilling i EU,
vil en forfatningstraktat for vedvarende
energi have stor symbolsk betydning: De
nutidige generationer vil dermed sætte
sig i EU-grundlæggernes sted og opbygge
en vision for, hvordan EU kan udvikle et
Europæisk Fællesskab for Vedvarende Energi
og Energieffektivitet, der kan udgøre nutidens svar på Den Europæiske Kul- og
Stålunion, som var forløberen for EU.
Et sådant fællesskab har potentialet til
at udvikle sig til en af de store positive
fortællinger og blive det eksempel til
efterfølgelse, som EU og hele verden
har brug for.

En svær vedtagelse
Det største problem er imidlertid ikke tvivl om energiomstillingsprotokollens indhold og virkninger, men at den skal
godkendes i fuld enighed af alle EU-medlemslandene i
overensstemmelse med deres forskellige forfatningsmæssige
procedurer. Vejen til ratifikation er lang: Bortset fra Østrig,

Niels Henrik Hooge er medlem af NOAHs Urangruppe
og redaktionen af Nyt Fokus.
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UDSYN
RETSSAG MOD EU OM KLIMAET
I maj 2018 anlagde familier fra bl.a. Frankrig, Tyskland, Italien,
Kenya og Fiji retssag mod EU-parlamentet og EU's Ministerråd
for at sætte utilstrækkelige klimamål for 2030. De hævder at EU's
klimamål ikke er tilstrækkelige til at beskytte deres menneskerettigheder til et ordentligt liv. Sagen er accepteret til at køre
ved EU-domstolen. People's Climate Case, som initiativet kaldes,
støttes af videnskabsfolk, NGO'er og almindelige mennesker.
Retssagen er et blandt mange eksempler på, at retssystemet nu
tages i brug for at beskytte folk mod klimakatastrofer.

WORLD HERITAGE WATCH
World Heritage Watch (WHW) er en NGO, der arbejder for at
beskytte UNESCO verdensarvsområder over hele verden. Et
stigende antal af disse er truede af blind økonomisk udvikling,
masseturisme, væbnede konflikter, minedrift, vanrøgt og dårlig
forvaltning. Et aktivt engagement fra civilsamfundet er derfor
nødvendigt. NOAH og andre NGO'er i Grønland og Danmark,
der fører kampagne mod Kvanefjeld-mineprojektet, bl.a. fordi det
truer verdensarvsområdet i Kujataa, er blevet inviteret til at
deltage i WHW's næste Civilsamfundsforum, som forventes
finde sted i Paris i februar 2019, og bidrage med et kapitel
til den næste WHW-rapport i 2019. Interesserede kan læse
rapporten fra 2018 her.

LANDSFORENINGEN FOR
ØKOSAMFUND
Der etableres i disse år en del nye økofællesskaber rundt om
i landet. Mange af disse er organiseret i Landsforeningen for
Økosamfund (LØS). Foreningens formål er bl.a. at „fremme en
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livsform der muliggør etablering af hele kredsløb i mennesker
og natur og drager omsorg for og respekterer alle levende
væsner og naturgivne ressourcer“. LØS udgiver tidsskriftet
Økosamfund i Danmark, afholder møder, informerer om økosamfund og formidler viden imellem samfundene. Er man
interesseret i økosamfund og -fællesskaber, kan man finde
mange oplysninger på foreningens hjemmeside, hvor man også
har mulighed for at tegne medlemskab.

STUDIE AF HUSDYRS
FODAFTRYK
Først i juni i år rapporterede avisen the Guardian om publiceringen af et nyt studie i Science: „Den største analyse til dato
afslører husdyrs enorme fodaftryk globalt – de forsyner os
med 18 pct. af vores kalorieindtag, men optager 83 pct. af
landbrugsjorden“. Studiet viser, at undgåelse af kød og mejeriprodukter er den største enkeltstående måde at reducere
vores negative miljøpåvirkning af planeten. Selv om kvæg,
der græsser på naturlige, rige enge, giver stærkt begrænsede
miljøpåvirkninger i forhold til kvæg, der afgræsser afskovede
arealer, er der stadig langt ned til det niveau af miljøpåvirkning, som planteprotein har. Jordens befolkning behøver dog
ikke at blive fuldtidsvegetarer. Hvis man erstattede den mest
skadelige halvdel af kød- og mejeriproduktionen med plantebaseret føde, ville det give to tredjedele af de fordele, som
afskaffelsen af alle kød- og mejeriprodukter ville medføre.

TED-TALK OM
KLIMAKOMMUNIKATION
Per Espen Stoknes, hvis bog om klimakommunikation er
anmeldt i dette nummer af Nyt Fokus, fortæller i et underholdende foredrag om de vigtigste pointer i bogen. Videoforedraget med titlen How to transform apocalypse fatigue into action
on global warming varer et kvarter og fremføres på letforståeligt
engelsk med charmerende norsk accent.

NYT OM NOAH
EU GLEMMER MILJØET
Når Kommissionen beskriver fremtiden, er der så godt som
intet om bæredygtig udvikling. Derfor har NOAH udgivet et
undervisningsmateriale, som diskuterer, hvorfor Europa-Kommissionen ikke prioriterer bæredygtig udvikling, og hvordan
EU kan gøre unionen bæredygtig.
NOAH og de andre organisationer i Friends of the Earth
mener, at EU bør prioritere anderledes og basere politiske
beslutninger på hensynet til en bæredygtig udvikling. Historisk
set har omdrejningspunktet i EU været at forbedre vilkårene
for det indre marked og den økonomiske vækst. EU bør i stedet
have social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed som
gennemgående principper.
Du kan downloade hæftet EU's fremtid – Forslag til en bæredygtig
udvikling fra NOAHs hjemmeside under materialer.

Jacob Sørensen, NOAH

NÅR POLITIKERNE VENDER DET
DØVE ØRE TIL
I NOAHs optik bør biomasse ikke regnes med som en vedvarende energikilde. For klodens biosfære er i virkeligheden den eneste fungerende og velkendte mekanisme til at
af bøde klimaforandringerne – nemlig når planter optager
atmosfærens CO2 og binder kulstoffet varigt i jord- og plantesystemerne. Denne vigtige funktion undermineres, når
vores overforbrug af fossil energi erstattes af af brænding
af biomasse.
Derfor er det er ikke en overdrivelse at kalde de sidste 15
års omstilling til vedvarende energi for en tragedie. I Danmark har bioenergi i mange år været uberettiget begunstiget
med tilskud og afgiftsfritagelserne. Især har fritagelsen for
energi- og CO2 -afgifter været lukrative, og det vurderes, at
de nu løber op i seks milliarder kroner årligt. Konsekvensen
har været, at kraftvarmeværkerne i et helt uhørt omfang
har omlagt til biomasse. Og de mange års favorisering af
biomasse-anlæg har ført til, at bioenergi i dag udgør mere
end 70 pct. af det, der kaldes vedvarende energi.
Forsommeren gav et glimt af håb, da Klimarådet med sin
rapport for 2018 satte kritisk fokus på det danske forbrug af
biomasse. Rapporten slog fast, at den rolle Danmark spiller
i international klimapolitik langt fra er så forbilledlig, som
skiftende regeringer plejer at påstå.

Klimarådet anbefalede at favoriseringen af biomasse skal fjernes. Des værre havde det ikke nogen betydning for energiforliget. Det samlede folketing besluttede lige før sommerferien
at opretholde de helt igennem uberettigede afgiftsfritagelser,
som de allerede opførte kraftvarmeværker er blevet tildelt – og
som har ført til de eklatante fejlinvesteringer.
NOAHs vedvarende kritik er blevet overhørt, men burde
politikerne ikke i det mindste lytte til Klimarådet?

Af Bente Hessellund Andersen, NOAH

NOAH FORBEREDER
JUBILÆUM
Til næste år fylder NOAH 50 år. Det skal selvfølgelig fejres på
behørig vis, og der forberedes allerede nu forskellige aktiviteter
– bl.a. en stor jubilæumsfest og udgivelsen af en jubilæumsbog. Du kan støtte bogprojektet på hjemmesiden booomerang.
Målet er at indsamle 30.000 kroner. Hvis man donerer 250499 kr., sikrer man sig også bogen – og giver man 500 kr.
eller mere får man både bog og deltagelse i jubilæumsfesten.
Se, det er da et godt tilbud!
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ANMELDELSER
HVORFOR?
Hvorfor? Det er det spørgsmål, som mange af os frustreret
stiller om og om igen, når vi må konstatere, at udledningen af
drivhusgasser er vokset igen, at folk tager på flyferier som aldrig
før, og at kun et fåtal bekymrer sig væsentligt om klimaet. Alt
dette til trods for mange års solid videnskabelig dokumentation fra FN's klimapanel, IPCC, om truende klimakatastrofer.
Og miljøorganisationernes mange kampagner.
Hvorfor tvivler en stor del af verdens befolkning på klimavidenskaben? Og hvorfor fortsætter de fleste af dem, der faktisk har tiltro til den, deres liv uden at handle på deres viden?
Undersøgelser viser, at folks bekymringer for klimaforandringer i Norge og USA er faldet i perioden 1989-2014. Hvordan
har klimakommunikationen svigtet? Kan vi gøre det bedre?
Det er spørgsmål, som den norske psykolog, Stortingsmedlem for Miljøpartiet De Grønne og leder af Senter for grøn vekst
på Handelshøyskolen i Oslo, Per Espen Stoknes, prøver at
finde svar på i sin bog fra 2015. Bogen er skrevet i tre dele.
Den første undersøger, hvordan vi tænker om klimaet, ved
at trække på viden fra både evolutions, kognitiv-, social- og
identitetspsykologi. I anden del giver forfatteren et bud på
fem strategier for en bedre klimakommunikation. Den tredje
og sidste del er af mere spirituel karakter og uddyber det, der
løber som en rød tråd gennem bogen: at hård konfrontation
og polarisering som regel ikke er produktivt, hvis man ønsker
at skabe forandring. En følelse af forbundethed med naturen
og mennesker omkring en er en forudsætning for at skabe
virksom klimakommunikation. Det kræver empati og et ønske
om at finde fælles løsninger.
Man ved, at mennesker primært bekymrer sig for ting eller
levende væsener, som er tæt på i både rum og tid, som kan
opfattes med vore sanser og som vi har indflydelse på. Tænk
på den lille kattekilling, som er kommet for højt op i træet.
Klimaproblemerne er alt det modsatte. Til trods for det bombarderes vi med klimainformation i form af abstrakte tal og
grafer, som de færreste kan overskue. Og reaktionen på den
manglende handling er endnu mere af det samme. Stoknes
kritiserer på den anden side også flere miljøorganisationers
brug af dommedagsfortællingen med dens betoning af synd
og skyld som en rammefortælling for klimaet og fortællingens
fremhævelse af de store ofre, som vi må bringe på klimaets
alter. En hyppig reaktion på det er f.eks. benægtelse af klimaproblemets alvor. Psykologisk viden indikerer, at virkningsfuld
kommunikation i stedet skal betone, hvad mennesker kan vinde
ved at engagere sig for klimaet, så det bliver associeret med
positive følelser. Samtidig skal det gøres lettere at handle, så
vi undgår følelsen af hjælpeløshed.
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Social opmærksomhed fra andre er også en stærkt motiverende
faktor, tænk blot på Facebook. Stoknes giver spændende indsigt
i, hvordan socialpsykologien kan forklare mange aspekter af
vores reaktioner på klimakommunikation. Sociale normer er
stærke. De fleste af os gør, som vi tror andre i vores netværk
gør. Og det er tilsvarende vanskeligt at bryde med holdninger
i ens netværk.
Nysgerrig efter kriterierne for en virkningsfuld klimakommunikation? Her er de på kort form: Gør emnet nært, menneskeligt,
personligt og hastende. Brug positive rammefortællinger, som
ikke skaber negative følelser. Reducer konfliktfulde følelser
ved at give mulighed for synlig handling. Undgå at trigge det
følelsesmæssige behov for klimabenægtelse pga. frygt og skyld.
Reducer kulturel og politisk polarisering om klimaet.

Af Sussanne Blegaa, medlem af redaktionen.

Per Espen Stoknes
What We Think About When We Try
Not To Think About Global Warming
227 sider, ekskl. udførlige noter og referencer
Vejl. pris 24,95 $
Chelsea Green Publishing, 2015

Peter Kemp
in memoriam
Filosoffen og teologen Peter Kemp døde den 4. august i en alder af 81
år. Ud over at have en lang universitetskarriere bag sig og efterlade
et omfattende, vidtforgrenet filosofisk forfatterskab, var han en af
Danmarks mest fremtrædende miljøfilosoffer.

Af Niels Henrik Hooge

G

e n n e m mere end 30 år var
Peter Kemp ansat på Københavns Universitet, først som
lektor og senere som leder af Center for
Etik og Ret ved Filosofisk Institut, ligesom han senere blev professor i filosofi
ved Danmarks Pædagogiske Universitet
(nu Aarhus Universitet), hvor han ledede
Institut for Pædagogisk Filosofi. Peter
Kemp var doktor i både teologi og filosofi. I løbet af sin karriere skrev han
omkring 40 bøger, heraf omkring en
fjerdedel på fransk. Det samme gjaldt
hans filosofiske disputats – Théorie de
l'engagement – fra 1974. På Sorbonne i
Paris studerede han under den verdensberømte franske filosof Paul Ricæur,
ligesom den nuværende franske præsident Emmanuel Macron gjorde mange
år senere.
Vægten i hans filosofiske forfatterskab
blev lagt på kontinental, først og fremmest fransk, klassisk og moderne filosofi
og omfattede et bredt udvalg af emner
og filosofiske discipliner. I en tid, hvor
miljø- og bæredygtighedsfilosofi havde
det svært på de danske universiteter,
førte erkendelsen af, at de økologiske
problemer indtager en stadig større rolle
i den filosofiske tænkning ham i retning
af miljøfilosofien. Dette faldt sammen
med hans interesse for bioetik, medicinsk
etik og teknologi-etik, og han blev en af
de få danske fagfilosoffer, der markerede
sig på det miljøfilosofiske område.

Peter Kemps interesse for miljøfilosofi
slog ikke mindst igennem i et hans
senere hovedværker – Verdensborgeren som
pædagogisk ideal (2005) – der, ud over
at behandle mange andre temaer, bl.a.
plæderer for grøn globalisering og
beskriver de dannelses- og uddannelsesmæssige betingelser herfor. Også dele
af hans øvrige forfatterskab har en klar
miljøfilosofisk dimension, herunder et
andet af hans hovedværker – Det uerstattelige, En teknologi-etik (1994) – og to
mindre skrifter: hans og Pierre-Philippe
Druets og Georges Thills Henimod et
teknologisk demokrati (1980) og hans og
Lisbeth Witthøfft Nielsens Klimabevidsthedens barrierer (2009).
Peter Kemp var i 1980 med til at stifte
Filosofisk Forum. I 2003 blev han valgt som
præsident for Føderationen af Filosofiske
Foreninger, og i 2016 blev han medlem
af det franske akademi for moralske og
politiske videnskaber.

Niels Henrik Hooge er medlem af NOAHs Urangruppe
og redaktionen af Nyt Fokus.
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