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Å forebygge og håndtere klimaendringene best mulig

er blant våre største utfordringer. Selv om det er lett

å få avmaktsfølelse når en møter enorme

utfordringer, finnes det en mengde

veldokumenterte, gjennomførbare og svært effektive

tiltak for å forebygge klimaendringene og skape en

bedre og tryggere framtid. Bærekraftig liv Landås er

et grasrotsinitiativ i en bydel i Bergen som viser rent

praktisk hvordan et større lokalsamfunn ved

systematisk dugnadsarbeid kan jobbe med fokus på å

skape den framtida de ønsker seg. Ikke bare har

dugnadsarbeidet gitt resultater med tanke på

positive klima- og miljøeffekter - arbeidet har også

hatt positive følger for lokalsamfunnet og bidratt til å

skape enda mer samhold. Dette kan dere lese mer om

i denne utgaven av Bærekraftig helse (1).

I tillegg til personlige valg er samfunnsstrukturene

også essensielle. Denne utgaven vil i denne

sammenheng ha fokus på økonomi. Mange tenker at

penger og materiell velstand skaper lykke, men

forskning viser at dette i liten grad stemmer. Ofte

bedres trivsel opp til et visst velstandsnivå, men

deretter ser det ikke ut til at videre inntektsøkning

har særlige fordeler med tanke på lykke (2). For

Norge sin del ser det ut som vi passerte punktet der

økning i økonomisk verdier ikke øker lykke omtrent i

1970. Det som derimot ser ut til å bedre lykkefølelsen

er å bruke penger på medmennesker, bruke penger

på opplevelser som for eksempel konserter,

utstillinger og fritidsopplevelser. Økonomi har

uansett en viktig rolle som samfunnsverktøy.

Myndighetenes har derfor en viktig rolle for

tilrettelegging i samfunnet for å kunne skape bidra til

gode samfunn og positive trender. Et av spørsmålene

som myndigheter trenger å ta stilling til er hvordan

økonomien skal utformes og i hvilke typer virkemidler

en velger å bruke.

En vanlig myte er at

evig økonomisk vekst er

mulig. Dette kunne ha

vært mulig dersom

ressursgrunnlaget var

nærmest uttømmelig,

men ofte glemmer vi at på et begrenset område som

vår stadig mer pressede jordklode er, vil materiell

vekst gå på bekostning av naturen og

artsmangfoldet. Tradisjonelle økonomisk tankegang

har ofte i liten grad tatt med verdien av naturen, arts-

mangfoldet og et bærekraftig klima og miljø. Tvert

imot blir ofte miljøødeleggende virksomheter og

forbruksvarer gjort lønnsomme ved at de slipper å

kompensere for skadene de påfører naturen og

slipper å bygge opp igjen det de ødelegger. Det er

stadig flere som er kritiske til ikke minst den

manglende verdsettelsen av ikke-utnyttet natur og

det at naturødeleggelser ofte rettferdiggjøres med

økonomiske incentiver. Økologisk økonomi (eller

likevektsøkonomi) er en alternativ modell som

viderefører en del av de tradisjonelle

incentivordningene samtidig som den tar med

bærekraftaspektene ved å inkludere et kriterium om

bærekraft og vern av natur og liv inn i økonomiske

systemer. I dette nummeret av Bærekraftig helse kan

dere lese mer om hva økologisk økonomi er, hva den

kan bidra med og litt om hvordan det kan gjøres.

I denne utgaven vil vi også presentere et par nye og

spennende rapporter det kan være vel verdt å kjenne

til.

Som tidligere nevnt handler klimaendringene om mer

enn temperaturendringer. Del derfor gjerne

tidsskriftet med venner og kjente eller skriv ut en

versjon som kan legges på lunsjrommet. Og kanskje

aller viktigst er det at vi alle går foran som gode

eksempler i hverdagen. Hvorfor ikke la oss inspirere

Fra hverdagshandling til samfunnstrender:
Hvordan finne nøkkelen til et bærekraftig samfunn?

LarsThore Fadnes, redaktør iBærekraftig helse, forskervedSenter

for InternasjonalHelse og lege vedHaukelanduniversitetssykehus
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av Bærekraftig liv Landås og skape positive

forandringer i våre lokalsamfunn?

Da vil jeg ønske dere riktig god lesning og en god

sommer!

Kilder:

1. Bærekraftig helse, nr. 7, 2012

2. Ulykkelig uvitende ved Silje Pileberg, Klima: Norsk

magasin for klimaforskning, nr. 1, 2012.

3. Gapet mellom liv og lære innen miljøvern. Caroline

D. Ditlev-Simonsen. Handelshøyskolen BI.

Forskningsrapport 2012

Foto: Ønskebrønn ved Seljekloster (CC-BY 3.0). Lars Thore Fadnes.
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Vi lever i en verden hvor et mangfold av kriser omgir

oss på alle kanter. Nye kriser, gamle kriser, langvarige

kriser, langsiktige kriser, umiddelbare kriser, kriser

hvor det kanskje allerede er for sent. For mange av

ofrene for disse krisene er det ihvertfall allerede for

sent, og hver dag blir det for sent for nye

individer—ikke bare for individer av vår egen art, og

ikke bare for enkeltindivider men for hele arter.

Klimakrise, biodiversitetskrise, finanskrise,

sultkatastrofer, krise i helsevesenet, i

utdanningssystemet, i pensjonssystemet, krise i

verdenshavene, landbrukskrise og fiskerikrise,

befolkningseksplosjon, boligkrise, økonomisk krise og

gjeldskrise, kriger, rasering av skoger, våtmarker,

kystsoner, koralrev, osv. osv. Vi har blitt født inn i en

verden full av disse krisene, og vi har måttet vende

oss til å leve med dem. Men mange av oss vender seg

aldri til dem, og vil aldri akseptere dem. For de fleste

blir det for mye å forholde seg til. Vi sliter med den

kognitiv dissonansen mellom hva vi vet må gjøres og

hva slags samfunn vi faktisk lever i. Men kan det

tenkes at mange av disse krisene har et felles opphav?

Økonomisk berg- og dalbane

Dagens økonomiske system og pengesystemet vårt

krever vekst. Vekst er per definisjon ikke bærekraftig i

en endelig verden. En vekst som skader den helheten

den er en del av er en kreft. Når et økonomisk system

begynner å bli stort i forhold til naturen som omgir

det begynner problemene å melde seg. Vi sliter med

resultatene, og vi sliter for å

oppnå resultater. Livet er

som en tredemølle hvor

man stadig må løpe fortere

og fortere for å henge med. Større, raskere, mere,

flere, nyere… Det skal visst aldri stoppe. Vi har laget

et system som ikke kan “stoppe”. Svært få later til å

komme til et punkt hvor de sier “nok er nok: vi har nok

ting nå…” Stopper du opp sakker du akterut. Og når

den forventede veksten uteblir får vi finanskrise og

gjeldskrise, resesjon, stagflasjon, depresjon,

arbeidsløshet,

økonomisk krise. I en

økonomisk krise er

det ingen som tar seg råd til å ta seg av miljøet eller

naturen. Hvis vi ikke har vekst blir det vanskeligere å

finansiere pensjoner og barnehager, utviklingshjelp

og klimatiltak. I en finanskrise uteblir nyinvesteringer

og effektiviseringer som kan gi miljøgevinst, men

også investeringer og forbruk som er

miljøødeleggende. Noen ganger går prisene opp,

andre ganger ned. Befolkningsvekst gir råvarer til

store krigsmaskinerier og forenkler økonomisk vekst,

men også økt press på naturressurser og råstoff for

nye konflikter. Og når befolkningsveksten reduseres

får vi aldersbølger, redusert økonomisk vekst, og

usikre pensjoner. Mange mennesker å fø på gir

overbeskatning, utbygging, naturødeleggelser,

forurensning og økosystemkriser. Ødeleggelsene er

en funksjon av hvor mange av oss det er, men også

hvor mye hver enkelt forbruker, og hvor sløsende den

teknologien vi bruker er.

Hekta på vekst

Politikere elsker økonomisk vekst, fordi det frir dem

fra å måtte foreta vanskelige valg: med en voksende

økonomi slipper man å ta fra eldre for å øke

skolebudsjetter, redusere på forsvar for å øke på

samferdsel, osv. Uten vekst har vi et nullsum-spill hvor

enhver økning ett sted må følges av en reduksjon et

annet. Videre gjør økonomisk vekst det lettere å låne

av fremtiden — av

fremtidige

generasjoner. Med

økonomisk vekst blir

det relativt lett å betale forpliktelser en gang i

fremtiden. Men om det så viser seg at det ikke blir

vekst allikevel så har man lånt fra fremtidige

generasjoner uten at de har muligheter til å dekke

kostnadene. Således ligner det på når vi låner

økologisk kapasitet av fremtiden. Men først og fremst

elsker politikere økonomisk vekst fordi økonomisk

En bærekraftig økonomi:
Hva, hvordan og hvorfor

TormodV. Burkey, CountryDirector in Norwayforthe Centerfor

the Advancementofthe SteadyState Economy.

Ban Ki-moon har kalt dagens økonomiske system for
“a global suicide pact”. Når vi forstår eksponensiell vekst

så er det lett å forstå hva dagens økonomiske system
innebærer.
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vekst gir mindre press for en mer rettferdig fordeling.

Så lenge folk flest får litt mer hvert år — f.eks. 2

prosent lønnsøkning hvert år —så vil de ikke reise seg

opp i protest og forlange en større del av kaken. Så

lenge man selv føler at man får litt mer hvert år så blir

man ikke desperat, og massene tar ikke noe opprør

med de stadig økende forskjellene i samfunnet eller

de andre problemene som presser seg på fra stadig

nye kanter. Foreløpig.

Eksponensiell vekst

Et system i konstant vekst utviser såkalt eksponensiell

vekst. Penger i banken til konstant innskuddsrate,

eller størrelsen på økonomien hvis veksten er den

samme fra år til år, vokser eksponensielt. Det er viktig

å forstå hva eksponensiell vekst innebærer. Til hjelp

med dette har vi en tommelfingerregel, The Rule of

69, som sier at hvis noe øker med en fast rate, for

eksempel en rentesats eller vekstrate, så dobler den

seg på 69 år delt på vekstraten (rentesatsen).

Eksponensiell vekst er nettopp det politikerne og

byråkratene våre prøver å styre etter: en gitt prosent

økonomisk vekst, år etter år etter år. Hvis politikerne

våre styrer etter 2%

økonomisk vekst i

året—og får det til—så

betyr det at størrelsen på

økonomien dobler seg på

35 år. Slik vil det

fortsette så lenge

vekstraten holder seg

konstant. Ved konstant

vekst i ressursbruk vil vi i

løpet av den tiden det tar

forbruket å doble seg

bruke mer enn vi har

gjort tilsammen over all

tidligere historie. Hvis

forbruket av en ressurs

øker med 7% i året, slik

globalt oljeforbruk gjorde frem til oljekrisen i 1973, så

dobler forbruket seg på 10 år. Og for hver ti-

årsperiode bruker vi mer av den ressursen enn vi har

gjort tilsammen i all foregående historie.

En bakteriekultur er et annet eksempel på

eksponensiell vekst (ihvertfall en stund). Sett at vi

begynner med én bakterie i en flaske med

næringsoppløsning kl. 11. En bakterie deler seg i to

hvert minutt. Så bestanden dobler seg hvert minutt:

1, 2, 4, 8, 16, osv. Klokken 12 er flasken full. Når er

flasken halvfull? Jo, ett minutt på tolv... Bestanden

dobler seg hvert minutt, så hvis flasken er halvfull

klokken 11:59 så er den full klokken 12:00.

Sett at man endevender kloden i et søk etter nye

ressurser og klarer å finne tre nye flasker. Det er en

enorm jackpot: 3 ganger mer ressurser enn

bakteriene har hatt til rådighet i hele sin historie frem

til nå. Hvor lenge kan de fortsette veksten med alle

disse nye flaskene? I to minutter. Ett minutt over 12

har de doblet seg igjen og fyller nå to flasker; to

minutter over 12 har de doblet seg igjen og fyller alle

fire flaskene. Et system i eksponensiell vekst som

nærmer seg en endelig grense for hvor stort det kan

bli vil treffe denne grensen med en hastighet det er

vanskelig å forestille seg hvis man ikke har en intim

forståelse av ligningen for eksponensiell vekst.

“A global suicide pact”

Ban Ki-moon har kalt dagens økonomiske system for

“a global suicide pact”. Når vi forstår eksponensiell

vekst så er det lett å forstå hva dagens økonomiske

system innebærer.

Figur 1 . Standard makroøkonomisk modell (til venstre):

bare penger, varer og tjenester som sirkulerer mellom

husholdninger og selskaper. Det finnes ingen omverden i

modellen, så da er det heller ingen kostnader ved evig

ekspansjon. Til høyre en makroøkonomi for en endelig

planet: systemet tar naturlig kapital fra naturen det er

en del av, omformer og bruker den i økonomisk

aktivitet, og utskiller avfallsstoffer til omverdenen. Et

system kan ikke vokse seg større enn det systemet det er
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et subsett av. I en steady state økonomi er systemet

rettet mot en minimal gjennomstrømning gitt en

definert totalstørrelse på økonomien.

Bærekraftig utvikling

For noen er grønn økonomi blitt det nye feel-good,

honørordet som ingen kunne være uenige i, på lik

linje med “bærekraftig utvikling”. Når det gjaldt

bærekraftighet i utviklingshjelpen så kunne man

snakke om økonomisk, sosialt og miljømessig

bærekraftige prosjekter. Men den miljømessige

bærekraftigheten er det meningsløst å snakke om på

prosjektnivå. Det er summen av alle prosjekter,

summen av all menneskelig aktivitet som må være

miljømessig bærekraftig—ikke enkeltprosjekter. Og

det er økologien som bestemmer hva som til syvende

og sist er bærekraftig, og de som puslet med disse

tingene kunne veldig lite økologi.

De som var med å forplikte oss til bærekraftig

utvikling visste heller ikke stort om økologi. De fleste

som jobbet med “bærekraftig utvikling” var opptatt

av utviklingsland, og det var ikke først og fremst

utviklingslandene som hadde størst behov for

bærekraftig utvikling, det var ikke først og fremst de

som ikke var “bærekraftige”. Å “gi” disse landene

utvikling etter vestlig modell—hvis det

fungerte—ville gjøre dem mindre bærekraftige, ikke

mer. Så de som var med å gi løfter om bærekraftig

utvikling må enten ikke ha forstått hva det ville

innebære, eller de visste at de ikke ville bli holdt til

ansvar når de ikke leverte.

Bærekraftig vekst er en fysisk umulighet på en

endelig klode. Utvikling er en bedre målsetning enn

vekst. Vi kan ha utvikling uten vekst. Og skal den være

bærekraftig må den ta hensyn til at verden ikke er så

stor som den en gang var.

Det finnes ingen mekanismer i konvensjonell økonomi

til å forholde seg til den totale skalaen av

menneskelig aktivitet. En gang i tiden kunne det vært

rasjonelt, da det fortsatt var masse plass igjen på

jorden, nytt land var fortsatt tilgjengelig for

utnytting; menneskenes evne til å påvirke den relativt

sett enorme naturen ble sett på som liten. En

vekstøkonomi var greit så lenge det fantes store

ubrukte potensialer og nye geografiske områder

økonomien kunne vokse inn i. Men nå er vi i en helt

annen situasjon: verden er full, og “den ville

vesten”—the frontier—er borte.

I konvensjonell makroøkonomi har ting utenfor

markedet ingen verdi. I standardmodellen finnes det

ingenting utenfor økonomien; det er bare penger,

varer og tjenester som sirkulerer mellom selskaper og

husholdninger (Figur 1). Det finnes ingen omverden,

så det er ingen kostnader forbundet med bruk av

naturressurser eller ved den forurensningen som

nødvendigvis følger av bruk av ressurser. Når man har

en forestilling om at verden er uendelig stor, så er det

ikke galt å se bortifra ressurstilgangen eller

forurensning. Men når økonomien begynner å bli stor

i forhold til kloden så vil kostnadene begynne å melde

seg. Det er dette vi tenker på når vi sammenligner en

frontier economy (en økonomi hvor man fortsatt har

en vill vest eller uoppdagede områder å vokse inn i)

og en spaceship economy (en romskipsøkonomi:

økonomi på et lite fartøy som er et lukket system

hvor man må resirkulere alle avfallsstoffer, klare seg

med det man har med seg og kan dyrke bærekraftig).

Hva er grønn økonomi?

Flere har forstått at det er noe fundamentalt galt

med hvordan dagens økonomiske system forholder

seg til omverdenen. Dette reflekteres i flere

forskjellige retninger som har blomstret opp innenfor

det jeg vil kalle grønn økonomi i bred forstand.

Retninger innen grønn økonomi vil fjerne skadelige

subsidier, de vil ha miljøvennlige insentivstrukturer og

økonomisk politikk, nye markeds-baserte mekanismer

som internaliserer miljøkostnader, dreie offentlige

investeringer i grønn retning, ha grønnere offentlige

innkjøpsregler, effektivisering og tiltak mot sløsing,

osv. True Cost Economics går, i likhet med

Environmental Economics (“miljø-økonomi”) og øvrige

retninger, på å inkorporere miljøeksternaliteter i

priser på en måte som reflekterer de reelle

kostnadene, slik at forbruker betaler

(miljøeksternaliteter er skader på miljøet som følger

med varer og tjenester men som ikke er innbakt i

prisen, slik at alle andre også er med på “å betale

prisen” og forbruker ikke får prissignaler om den

miljøskaden han forvolder. Slike eksternaliteter

representerer et direkte subsidium til forbruker fra

omverdenen). De forskjellige initiativene innenfor

grønn økonomi har mye felles.

Steady State Economics og Ecological Economics

(“økologisk økonomi”) kan sidestilles: det vesentlige

skillet er i forhold til Environmental Economics som i

likhet med øvrige retninger ikke krever et tak på

Bærekraftig helse nr 7 201 2
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økonomiens størrelse men som konsentrerer seg om

å få deler av miljøet og naturen innenfor det

økonomiske systemet, ved å sette priser på

økosystemtjenester, regne med miljøødeleggelser i

regnskap, osv. En snever definisjon av "grønn

økonomi" er bare en modifikasjon av status quo ved

at man "grønner" økonomien gjennom teknologi,

effektivisering, “grønne arbeidsplasser”, osv.

Vi kan sette høye avgifter på klimagassutslipp; vi kan

flytte beskatning fra inntekt til forbruk og

forurensning; vi kan sette opp prisen på tapping av

naturressurser istedenfor å gi dem bort til store

selskaper gratis, osv. Men til syvende og sist må vi

eksplisitt ta hensyn til at verden er endelig og det er

det som skiller Steady State Economics og Ecological

Economics fra de andre retningene innen grønn

økonomi. Virkemidlene innenfor de forskjellige

retningene er ofte de samme. Det er litt vanskelig å

finne et godt norsk uttrykk for “Steady State

Economics”, men vi kan kalle det økonomi uten

antagelsen om evig vekst, eller økonomi for en

endelig klode eller noe slikt, eller vi kan rett og slett

bruke “økologisk økonomi”.

Det er den totale skalaen av menneskelig aktivitet

som er ødeleggende for livet på jorden. Denne får vi

ikke kontroll på gjennom grønn økonomi i snever

forstand. Økologisk fotavtrykk følger stort sett

BNP—gjennom all den effektiviseringen vi har sett

siden 1961 har forholdet mellom BNP og vårt

økologiske fotavtrykk holdt seg ganske konstant (Fig

2). Det er klart at det går an å gjøre mye mer enn vi

har gjort hittil for å frikoble økonomisk vekst fra den

skaden vi gjør på miljøet. Men erfaringen så langt

tilsier snarere at når vi får ny teknologi som

effektiviserer, og sløser mindre, så bruker vi desto

mer fordi det nå er blitt rimeligere. Denne effekten

har fått navnet Jevons’ Paradox (1). Vi lager biler som

bruker mindre bensin pr. kilometer og asfalterer veier

som gir lavere

rullemotstand, men

resultatet er bare at vi

kjører lenger. Eller kanskje vi

bruker pengene vi sparer på

en flytur eller noe annet

som er enda mer miljøskadelig. Selvfølgelig kunne vi

brukt det vi sparer på enda mer energieffektivisering,

men gjør vi det? Når vi butter opp mot begrensende

faktorer i naturen er vekst uansett et problem—med

mindre vi kan vokse økonomien utelukkende ved å

effektivisere. Men til syvende og sist har

effektivisering også sine begrensninger.

Destruktive subsidier

Selv om man ikke fokuserer direkte på å stabilisere

størrelsen på økonomien så finnes det enormt

forbedringspotensiale i forhold til dagens tilstand i

økonomien. Vi har for eksempel “perverse subsidier”

(dvs. miljøfiendtlige subsidier, altså at vi som

skattebetalere betaler for å ødelegge naturen). Disse

overstiger $2000 milliarder på verdensbasis hvert år

(2). Mens det ofte sies at naturvern er for dyrt, har vi

her altså en sjanse til å spare enorme summer ved å la

være å ødelegge naturen. Å få systemer for betaling

for økosystemtjenester, som vi tidligere har oppfattet

som gratis og dermed forringet nærmest uten

skrupler, og å få forbrukere til å betale full pris for

eget forbruk (inklusive det som tidligere har vært

regnet som eksternaliteter) slik at mer miljøvennlige

alternativer kan bli konkurransedyktige og forbruker

får bedre signaler om hva valgene hans faktisk koster,

vil også være viktige skritt i riktig retning. Kvoter og

avgifter er viktige virkemidler. Inntektene fra

miljøavgifter og salg av kvoter kan brukes til å bøte på

skadene forbrukere forvolder, til å restaurere natur

som er blitt forringet, og/eller substituere for andre

statlige inntekter som skatt på arbeid og kapital.

Verden er full, og det er noe helt annet å leve i en full

verden enn å leve i en tom verden eller en halvfull

verden. Vi utrydder kanskje så mye som 1-3 arter i

timen. Havene er overfisket. Mange av klodens

viktigste habitater ligger under åkrer, beitemark,

bebyggelse eller infrastruktur. Vi drenerer og

regulerer våtmarker hvorenn vi finner dem. De

områdene som idag ikke er ekstremt utbygd er gjerne

de områdene som har minst økonomisk interesse.

Arter som lever i de naturtypene hvor mennesker har

størst økonomisk interesse er de som sliter mest, og

de som forsvant først.

Vi har aldri før

opplevd en full

verden, og vårt

økonomiske system

og pengesystemet er

ikke tilpasset en slik situasjon.

Det pengesystemet vi har idag er basert på gjeld:

private banker skaper penger når noen tar opp et lån,

og de lever godt på rentene de tjener på å skape

bruttonasjonalprodukt (BNP) bare summerer opp
prisen på alt vi bruker penger på, all økonomisk aktivitet,
uansett hva det er: Opprydding etter oljesøl? Øker BNP.

Reparasjoner når du kræsjer bilen? Øker BNP. Hugge ned
skogen? Øker BNP. Helsekostnader ved fedme-epidemi? Øker

BNP. Større politistyrker eller militærmakt? Du skjønner
tegningen...
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nesten alle pengene våre på denne måten istedenfor

at f.eks. nasjonalstater skaper pengene vi trenger.

Samtidig som et slikt pengesystem er ustabilt og gir

opphav til gjentatte finanskriser, så er det antagelig

heller ikke kompatibelt med en økonomi som ikke

vokser. Dette fører til en slags desperasjon hver gang

økonomien viser tegn til å ikke vokse, og politikere og

byråkrater gjør nesten hva det skal være for at BNP

skal fortsette oppover som før. Pengesystemet og

det økonomiske systemet vi har arvet har sterkere

føringer på verdens utvikling enn våre bevisste valg i

politikk og filosofi. Samtidig som vi angivelig lever i et

demokrati hvor alle skal være med å styre er det få

som er bevisst disse systemenes makt over våre

beslutninger, vet noe som helst om pengesystemet vi

opererer med, eller har reflektert over alternativer til

dagens system og dets ramifikasjoner.

Ny situasjon og endrete vilkår

Da verden var “tom”, og ved økonomifagets spede

begynnelse, var menneskeskapt kapital en

begrensende faktor. I en full verden er det

naturressurser og resirkuleringskapasitet for avfall og

forurensninger som er begrensende. Nå er det antall

fisk i havet som avgjør hvor mye fisk vi kan ta, ikke

antall fiskebåter eller fiskere. Nøyaktig hvor full

verden egentlig er er en funksjon av hva slags

teknologi vi bruker og hvor skånsomt vi lever.

Figur 2. Historisk sett har vårt økologisk fotavtrykk økt

i takt med veksten i bruttonasjonalprodukt (tall fra USA,

1961-2003). Skal vekst i økonomien frikobles fra

størrelsen på vårt økologiske fotavtrykk må vi gjøre

adskillig mer enn vi har gjort så langt, og vi må ta helt

andre grep enn “business as usual”.

Vårt økonomiske system lever på uerstattelig

naturkapital som vi ukritisk behandler som inntekt (3).

Det er på tide at vi fikk en økonomi som var forenelig

med termodynamikken og økologien, og som

forholder seg til de begrensningene vi kan se allerede

idag. Mange av disse begrensningene kunne man sett

for lenge siden, hvis man hadde sett ordentlig etter,

istedenfor å tviholde på forestillingen om at verden

fortsatt var stor i forhold til skalaen på menneskelig

aktivitet.

Uøkonomisk vekst og mangelfulle mål

Et annet skille som er verdt å merke seg er mellom

økonomisk vekst og det som Herman Daly kaller

uøkonomisk vekst: vekst som ikke fører til at vi får det

bedre. Dette er vekst som koster oss mer enn det

smaker, men som vi ikke skiller ut i konvensjonelle

nasjonalregnskaper og som vi derfor ikke har noen

god oversikt over.

Politikere og byråkrater har bruttonasjonalprodukt

(BNP) som sitt viktigste styringsverktøy. Men BNP er

ikke noe godt mål for hvorvidt vi får det bedre eller

dårligere. BNP bare summerer opp prisen på alt vi

bruker penger på, all økonomisk aktivitet, uansett hva

det er: Opprydding etter oljesøl? Øker BNP.

Reparasjoner når du kræsjer bilen? Øker BNP. Hugge

ned skogen? Øker BNP. Helsekostnader ved fedme-

epidemi? Øker BNP. Større politistyrker eller

militærmakt? Du skjønner tegningen...

Når priser er så misvisende som de ofte er,

med masse eksternaliteter som ikke betales

direkte av forbruker og masse eksterne

kostnader som ikke måles, så blir BNP et særlig

dårlig mål på velferd. Et fornuftig

nasjonalregnskap burde også regne med

“naturlig kapital”. I privatøkonomien regner vi

oss ikke som rikere om vi konverterer huset til

penger. Men en stående skog har ingen

innvirkning på BNP før den blir hugd og solgt.

Er vi blitt rikere? Har vi økt velferd etter at

skogen ble borte? Uten bedre mål på velferd

vet vi ikke når økonomisk vekst egentlig er

uøkonomisk vekst.

I mikroøkonomien opererer man med kost-nytte

kalkulasjoner. “Riktig skala” finner man da når

marginalkostnadene begynner å bli større enn

marginal nytte. Ville det ikke være naturlig å gjøre det
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samme i makroøkonomien? Når kostnadene av det

man holder på med blir større enn nytten, er det på

tide å stoppe…

I den virkelige verdens makroøkonomi er det naturlig

at også kostnadene øker etterhvert som skalaen øker:

for eksempel når man overvelder miljøets evne til å

resirkulere avfallsstoffer. Herman Daly (4) har

foreslått tre prinsipper man kan bruke for å hindre at

gjennomstrømningen blir for stor stor i forhold til

miljøet:

1) fornybare ressurser må ikke høstes raskere enn de

regenererer,

2) ikke-fornybare ressurser bør ikke tappes raskere

enn man finner fornybare substitutter, og

3) produksjon av avfallsstoffer må ikke overstige den

raten som kan absorberes (brytes ned og resirkuleres)

av de økosystemene de slippes ut i.

Markeder som fordelingsverktøy

Det er ikke meningen at dette skal være

planøkonomier slik vi kjenner dem fra dårlige forsøk

på kommunisme. Man bør bruke markedskreftene til

det markedene er gode på, nemlig å allokere

effektivt. Men vi skal allokere innenfor grenser som er

satt bevisst. Disse grensene settes uansett ikke av

oss, de settes til syvende og sist av økologien.

Markedene idag er uansett ikke så frie som man vil ha

det til, de er heller ikke så effektive som mange vil ha

det til. Det finnes tallrike markedssvikt og mange av

antagelsene i dagens markedsøkonomi er mildt sagt

urealistiske.

Markedet er et effektivt middel for allokering

innenfor de grensene som vi setter. Men et fritt

marked kan ikke i seg selv holde den totale

gjennomstrømningen innenfor økologiske grenser,

spare ressurser til fremtidige generasjoner, eller

forhindre overbefolkning. Markedet kan ikke gi svar

på spørsmålet om hvor stor økonomien bør være

relativ til miljøet eller økologien.

Verken vårt økonomiske system eller dagens

pengesystem er gudegitt eller skrevet i sten. Det er

opp til oss å bestemme hvordan disse skal være.

Økonomi for en endelig klode

En steady state økonomi eller økologisk økonomi

kjennetegnes av følgende forhold: stabilt per capita

forbruk, energi- og materiellstrømninger minimeres

og holdes innenfor økologiske grenser, konstante

lagre av naturlig og menneskeskapt kapital, og stabil

befolkning. Et grep for å oppnå dette er at det settes

et tak på utvinning eller høsting av viktige

naturressurser, og at enhver som vil utvinne en gitt

mengde av en naturressurs først må skaffe seg en

konsesjon. En slik konsesjon kan man for eksempel få

ved å kjøpe den etter en åpen auksjon. Det er mange

fordeler ved å selge slike konsesjoner til

høystbydende istedenfor å gi dem bort til store

selskaper gratis. Kostnaden for å kjøpe konsesjonen

vil på lik linje med andre produksjonskostnader bakes

inn i prisen på det endelige produkt: jo høyere pris, jo

mindre vil forbrukerne kjøpe av de ferdige

produktene og forbruket vil konsentrere seg rundt

goder som krever mindre av dyre ingredienser. Når vi

setter et tak på hvor mye råvarer som strømmer inn i

økonomien i den ene enden, setter man samtidig et

tak for avfall og forurensning som strømmer ut i den

andre enden. I en stabil økonomi kontrollerer man

menneskehetens totale økologiske fotavtrykk, mens

man stadig optimaliserer ved å minimere den totale

gjennomstrømningen. Det er jo ikke noe poeng i å

bruke mest mulig, men å få mest mulig ut av det vi

bruker og samtidig minimere skadene vi gjør.

Energibruk, særlig fra fossile energikilder, samt

begrensede råvarer og enhver form for forurensning

og sløsing, vil bli relativt sett dyrt så man vil få mindre

fokus på automatisering og mer fokus på kvalitativ

arbeidskraft. Det vil være mer fokus på å lage

kvalitetsprodukter som varer, som kan repareres

fremfor å erstattes, og som kan resirkuleres når det

ikke lenger er bruk for dem. Det er naturlig i en slik

økonomi at arbeidere tar ut mer av gevinsten ved økt

effektivisering i form av mer fritid snarere enn økt

inntekt, og at man får mer fokus på arbeid som gir

livskvalitet fremfor en “jobb” som gir høyest mulig

lønn.

For å få sosial aksept for et økonomisk system er det

nødvendig med en viss rettferdighet: en sosial

utjevning som gjør at godene som økonomien

produserer blir rettferdig fordelt. Det går an å tenke

seg for eksempel en viss minimums- og

maksimumslønn, men mye kan gjøres med tiltak som

folk flest er mer fortrolige med.

Det kan jo sies at når man gir bort konsesjoner gratis

så får vi det igjen i form av rimeligere råvarer og

produkter. Men hvorfor skal de av oss som bruker lite

av disse sponse de som bruker mye? Er det ikke bedre
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at vi alle får insentiver til å bruke mindre og sløse

mindre?

Har man først satt en grense på økonomiens størrelse

kan videre utvikling gå på å optimalisere innenfor

disse grensene. Det vil ta tid å lære seg hvordan man

best lever innenfor de rammene som naturen setter.

Økonomisk vekst kan uansett ikke fortsette evig. Når

den økonomiske veksten stopper opp er dette mye

lettere å leve med om man har planlagt for det, enn

om man har gjort seg avhengig av veksten—forventer

og krever den—og dens opphør kommer som en

uventet og ubehagelig overraskelse. Når fokuset ikke

lenger er på vekst kan vi fokusere på hvor stor

økonomien bør være i forhold til økologien, og på hva

som gir den beste livskvaliteten—for mennesker og

for de andre vi deler Jorden med.
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Gapet mellom liv og lære innen miljøvern.

Forskningsrapport fra 201 2 av Caroline D. Ditlev-

Simonsen, Handelshøyskolen BI.

Her er sammendraget:

"Dette studiet dokumenterer

gapet mellom hva folk sier og hva

de gjør innen fem miljørelaterte

aktiviteter; avfallssortering,

energiøkonomisering, bruk av

kollektivtransport, bruk av

sparedusj og kjøp av økologisk

mat. Med basis i

nøytraliseringsteori undersøkes

det hva folk tror grunnen til dette

gapet er. Nøytraliseringsteori er

en måte å forklare atferd som ikke

er i tråd med det som er ”riktig”

fra et juridisk og eller normativt

ståsted. Et tilfeldig utvalg ansatte

fra tre store norske bedrifter blir

undersøkt. Det er tre forskjellig

aktører de blir bedt om å evaluere relevansen av i

forhold til hvem de tror folk skylder på for å forklare

dette gapet; 1) Seg selv, 2) Samfunnet og 3)

Myndigheter. Funnene viser at selv om folk ser et

egenansvar for at det er et gap mellom holdninger og

atferd, er det myndighetene som får hovedansvaret

for at dette gapet eksisterer. Når det gjelder mangel

på bruk av kollektivtransport tror folk det skyldes

mest på myndighetene, deretter kommer

energiøkonomisering, økologisk mat og til slutt

avfallssortering. Innen avfallssortering og

energiøkonomisering er samfunnsnormer, altså hva

andre gjør, viktig. Her skyldes det på at hvis andre

rundt dem hadde sortert avfallet og tatt

energiøkonomiseringshensyn ville de også gjort det.

Når det gjelder sparedusj mener respondentene at

folk først og fremst skylder på seg selv for at

sparedusjer ikke benyttes. De fleste studier av

miljøhensyn så langt har sett på folks holdninger til

miljøvern. Dette studiet går et steg videre og

sammenholder dem med faktisk atferd. Mens

holdningsstudier dokumenterer at folk vil endre

atferd for å bli mer miljøvennlige,

dokumenterer dette studiet at

dette ikke nødvendigvis vil skje i

praksis. Funnene støtter opp

under argumentet at vi ikke kan

forvente at folk selv vil ta initiativ

til mer miljøvennlig atferd. Skal

det bli noen forbedring i

forbruksmønster er det

myndigheter som i større grad

må sikre dette gjennom

lovgivning, regulering og eller

økonomiske insentiver. Selv om

det de siste tiårene har blitt

lansert diverse

informasjonskampanjer for å

stimulere til mer miljøvennlig

oppførsel, har utviklingen ikke

gått i bærekraftig retning. Folk vet hvordan de skal

oppføre seg miljøvennlig, utfordringen er at de ikke

foretrekker å gjøre det. Som representant for styring

av felles verdier må myndigheter i mye sterkere grad

gripe inn ved å endre pris, tilgjengelighet, og utvalg

av miljøteknologi og produkter. Velferdsstaten har

ikke bare ansvar for å tilby velferdsordninger, men

også å forvalte felles ressurser på en måte som gir

bærekraftig utvikling i et lengre perspektiv.

Myndigheters rolle i denne sammenheng blir

diskutert med bakgrunn i tradisjonelle økonomiske

teorier."

Lenke: http://www.bi.no/Info-

avdelingFiles/Forskningskommunikasjon/Gap%20mell

om%20liv%20og%20laere_april%202012.pdf

Smakebit fra fersk litteratur:
Gapet mellom liv og lære innen miljøvern

Redaktøren
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Vi står i dag overfor to alvorlige problemer som har

alvorlige konsekvenser for jordens og dermed vår

helsetilstand. For det første overskrider det globale

forbruket av naturressurser økosystemenes

tålegrense. Når avfallsmengdene i tillegg øker

dramatisk blir konsekvensen at mange vitale

økosystemer står i fare for å bryte sammen. For det

andre er de tilgjengelige ressursene fordelt påen slik

måte at avstanden mellom fattige ogrike land i dag

er uakseptabel stor.Konsekvensen er redusert

livskvalitet bådeblant de som har for lite og blant de

som har etfor høyt forbruk. Det er i dag åpenbart at

problemene i liten grad lar seg løse innenfordagens

økonomiske system. For å håndteredisse problemene

er det derfor nødvendig medgrunnleggende

endringer i økonomisk teori ogpraksis. Fremtidens

økonomi må bygge påprinsipper om 0-vekst i

forbruket av naturressurser ogrettferdig

omfordeling av ressurser. Beggeprinsippene bryter

med grunnleggendeforutsetninger innenfor etablert

økonomi.

Økologisk økonomi åpner for nye ogspennende

perspektiver og representerer i daget interessant

alternativ til etablert økonomi.Innenfor økologisk

økonomi er ikke fokus førstog fremst å finne nye svar

på de gamle spørsmålene, det å stille nye spørsmål

som åpner for nye perspektiver på etablerte

sannheter er minst like viktig. Mange sentrale

bidragsytere innenfor økologisk økonomi har stilt

spørsmål ved den innarbeidede forutsetningen om at

økonomien må vokse for å være ”sunn”. Det blir også

stilt spørsmål ved om

det eksisterer en

entydig positiv

sammenheng mellom

økt forbruk og livskvalitet. Mange studier viser at det

ikke stemmer at menneskene må forbruke mer og

mer for å være lykkelige. Empiri fra mange land viser

at økonomisk vekst bidrar til økt livskvalitet opp til et

visst nivå, men dersom veksten fortsetter vil

livskvaliteten synke. I

følge den Chilenske

økonomen Mannfred

Max-Neef er

konsekvensen av denne

sammenhengen at

fattige land som ligger under grenseverdien (the

treshold point) har behov for økonomisk vekst for å

komme opp på en levestandard som gir grunnlag for

høy livskvalitet. Ytterligere vekst i rike land, som

ligger over grenseverdien, er ikke bare unødvendig,

veksten vil i mange tilfeller føre til mange ikke-

intenderte negative virkninger som bidrar til redusert

livskvalitet.

Figur 1 . The threshold point (M. Max-Neef)

Konsekvensen er at økonomi er kan betraktes som et

mål i seg selv, økonomisk virksomhet er et middel til å

realisere andre verdier. Det vil si at en velfungerende

økonomi skal bidra til å

skape ”det gode liv” i

”det gode samfunn”.

Det innebærer at

økonomisk fremgang ikke kan måles gjennom

kvantitativ vekst i bruttonasjonalprodukt (BNP) eller

økt materielt forbruk. Spørsmålet er i stedet om

økonomien skaper verdier som bidrar til å forbedre

den individuelle livskvaliteten innenfor rammene av

Velstand og livskvalitet i lys av økologisk økonomi

ProfessorOve Jakobsen, Senterforøkologiskøkonomiog etikk,

HHB/UiN

"Those who believe that economic growth can go on
forever in a finite planet are either mad or are economists"

- Kenneth Boulding
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livskraftige samfunn og bærekraftige økosystemer.

Ved å endre spørsmålsstillingen kommer samspillet

mellom økonomi, natur og samfunn i fokus. En viktig

forutsetning innenfor økologisk økonomi blir dermed

forståelsen av at alle økonomiske aktører er innvevd i

sosiale og økologiske nettverk.

En konsekvens av å forstå markedet som et nettverk

av integrerte aktører er at

samarbeid blir et viktigere prinsipp

enn konkurranse. En forutsetning

for at samarbeidet skal bidra til

positiv utvikling er imidlertid at all informasjon er

åpen, det vil si at ingen avtaler inngås i lukkede rom.

På samme måte som i naturens økosystemer er det

nødvendig å utvikle kretsløpsbaserte verdikjeder i

økonomien for å oppnå optimal ressurseffektivitet.

Det vil si at avfallet fra en bedrift inngår som ressurs i

en annen. Utfordringen består i å utvikle et næringsliv

preget av mangfold der ressursene sirkulere mellom

ulike bedrifter. Samfunn preget av et mangfoldig

næringsliv vil ha større livskraft enn samfunn som er

bygd opp omkring et ensidig næringsliv.

En overgang fra etablert vekstøkonomi til økologisk

økonomi som fokuserer på stadig forbedring av

livskvalitet forutsetter også en endring av

økonomiens menneskeforståelse. Tradisjonell

økonomisk teori forutsetter at aktørene på markedet

er egosentriske nyttemaksimerende aktører (the

economic man), bedriftene maksimerer profitt mens

forbrukerne maksimerer nytte. Rasjonaliteten ligger i

å velge de virkemidlene som fører til mest mulig

profitt eller nytte. Nettverksperspektivet innenfor

økologisk økonomi, der aktørene opplever seg som

gjensidig avhengige samtidig som de er knyttet

sammen med samfunn og natur, bidrar til å utvikle

aktører preget av empati og medansvar (the

ecological man).

En overgang fra ”det økonomiske mennesket” til ”det

økologiske menneske” får dramatiske konsekvenser

for økonomisk teori og praksis. Adam Smith, som

regnes som grunnleggeren av moderne

markedsøkonomi, hevdet på slutten av 1700-tallet at

markedet ble styrt av ”en usynlig hånd” som sørget

for at summen av egosentrisk nyttemaksimering

automatisk førte til det felles beste. Denne ideen

lever i beste velgående innenfor moderne

markedsøkonomi. I stedet for å snakke om den

usynlige hånd bruker man i dag begreper som for

eksempel ”trickle down effekten”. Trickle down

effekten sørger for at dersom de rike blir rikere vil de

fattige etter hvert få det bedre, forutsetningen er

generell vekst. Overgangen til et økologisk

menneskesyn, som inkluderer etiske verdier og

empatiske følelser, innebærer at fordelingen av

ressurser kan skje ut fra rettferdighetshensyn. Det vil

si at sosiale og miljørelaterte problemer knyttet til

fattigdom kan løses gjennom

en kombinasjon av politiske

tiltak (top-down) og endringer

i verdigrunnlaget for

økonomiske beslutninger hos aktørene på markedet

(bottom-up).

For næringslivet innebærer overgangen til økologisk

økonomi at bedrifter i tillegg til økonomiske

lønnsomhetsbetraktninger må trekke inn og

vektlegge økologiske og samfunnsmessige verdier i

beslutningsprosessen. Samspillet mellom de tre

verdiene blir illustrert i verditrianglet (figur 2).

Naturen representerer livsgrunnlaget, (vi er en del av

økosystemene og økosystemene er en del av oss),

økonomien bidrar til å skape (optimal) velferd og

livskvaliteten utvikles i kulturen.

Figur 2. Verditrianglet (Ingebrigtsen og Jakobsen)

I praktisk beslutningstaking blir denne

perspektivutvidelsen ofte betegnet som den tredelte

bunnlinjen. Ettersom det ikke er mulig å regne

verdiene om til en pengeskala må beslutningstakerne

være i stand til å håndtere tre ulike verdier samtidig.

Økonomer må med andre være noe mer enn bare

økonomer, de må trekke inn kunnskap fra

"The true economic output is the
enjoyment of life (an immaterial flux)"

- Nicholas Georgescu-Roegen
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humanistiske fag, samfunnsfag og naturfag i sine

beslutningssystemer. Livskvalitet blir innenfor positiv

psykologi delt inn i tre integrerte nivåer; behag,

individuell utvikling og mening. På det første nivået er

det snakk om at alle menneskene i samfunnet har

tilgang på varer og tjenester som er egnet til å

tilfredsstille grunnleggende behov. Det omfatter

blant annet mat, klær, bolig og andre produkter som

er nødvendige for å leve et behagelig liv. På det neste

nivået finner vi muligheter for å tilfredsstille behov

for personlig utvikling av individuelle evner og

ferdigheter. På det tredje nivået finner vi muligheten

for å tilfredsstille

behovet for mening.

Innenfor positiv

psykologi blir det

understreket av mening er et fenomen som ikke kan

utvikles innenfor en egosentrert kontekst. Meningen

oppstår i det øyeblikket individet ser seg selv i en

større sammenheng. Det vil si at individet ser seg selv

som en medansvarlig samfunnsaktør med muligheter

til å bidra til å skape livskraftige samfunn innenfor

rammene av en bærekraftig natur.

Denne ego-overskridende forståelsen av livskvalitet

får konsekvenser på flere områder innenfor

økonomien. På samfunnsøkonomisk nivå betyr det at

det må utvikles nye måleinstrumenter for å fange opp

endringer i livskvalitet i tillegg til de tradisjonelle BNP

målene, som i beste fall fanger opp den delen av

livskvaliteten som kan knyttes til nyttedimensjonen.

På bedriftsøkonomisk nivå blir spørsmålet om

samfunnsoppdrag aktualisert. Det innebærer at det

ikke er tilstrekkelig å dokumentere at bedriften har

god inntjening, det er i tillegg nødvendig å

dokumentere at de produktene som tilbys på

markedet bidrar til å skape et bedre samfunn uten å

skade naturen. Det vil si at bedrifter som ikke bidrar

med samfunnsnytte utover å ha høy inntjening bør

erstattes med bedrifter som ha et klart definert

samfunnsoppdrag.

Innenfor økologisk økonomi blir det ofte

understreket at arbeid skal tjene tre ulike oppgaver.

For det første skal arbeidet bidra til at det produseres

varer og tjenester som tilfredsstiller behov i

markedet. For det andre skal arbeidsoppgavene

utformes på en slik måte at de gir muligheter for at

de ansatte kan utvikle sine evner og ferdigheter. For

det tredje skal arbeidet organiseres på en slik måte at

den enkelte ansatte opplever meningen med å

arbeide sammen med andre om felles mål.

Målsetningen er at arbeidet skal være organisert slik

at opplevelsen av å oppnå resultater gjennom felles

innsats skal motvirke egosentriske tendenser.

På forbrukernivå innebærer en overgang til økologisk

økonomi at forbrukerrollen endres fra å være et

spørsmål om å kjøpe mest mulig billigst mulig til å

legge mer vekt på andre kvaliteter knyttet til

produktet. For å lykkes med dette er det nødvendig å

trekke inn flere informasjonskilder enn pris når en

velger mellom ulike produkttilbud. Ved valg av

matvarer er det av

interesse å vite noe om

arbeidsbetingelsene for

de som står bak

produksjonen og i hvilken grad produksjonen

tilfredsstiller miljøkrav, krav til dyrevelferd, og

avstander mellom produksjon og forbruk

(distribusjon). I tillegg til å vektlegge historien bak de

produktene som tilbys i butikkene er det også viktig å

ha kjennskap til om det finnes miljøvennlige

ordninger gjenvinning av avfall. I tillegg til de nevnte

dimensjonene er det også viktig å ha kjennskap til

hvilke helsemessige virkninger de ulike

produktalternativene forventes å ha. Dersom det skal

være mulig å trekke inn og vektlegge slike verdier i

kjøpsprosessen er det nødvendig med mer saklig

informasjon enn det som vanligvis fremkommer

gjennom reklamen.

Overgangen fra tradisjonell til økologisk økonomi

forutsetter dermed økt dialog mellom alle aktørene

på markedet. Myndighetene kommer også inn i bildet

fordi det ofte er nødvendig med noen felles

kjøreregler. Der tradisjonell økonomi fokuserer på

betydningen av å konkurranseutsette flest mulige

produkter og bransjer for å oppnå økt effektivitet

rettes interessen innen økologisk økonomi mot

nødvendigheten av å opprette møtesteder for

dialogbasert samarbeid for å oppnå økt kvalitet

gjennom hele produktets livsløp.

I den sammenhengen er det interessant å sitere

filosofen Whitehead som hevder at nuet blir til i

møtet mellom handlinger i fortiden og visjoner om

fremtiden og at mening oppstår når nuet strekkes ut i

tid og rom. Konsekvensen av denne innsikten er at vi

innser at våre handlinger i dag er med på å prege

utviklingen i samfunnet og naturen. På denne måten

blir vi ansvarliggjort.

"Ecological Economics is now emerging as the most
potent opponent to Neo-classical Economics"

- Robert Costanza
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Fra protest til fest:
Bærekraftig med liv og lyst

Foto fra Bærekraftige livpå Landås.

Vedhugging på Landås.

Foto fra Bærekraftige livpå Landås.

Sykkelreparasjon på Landås.

Foto fra Bærekraftige livpå Landås.

Mat- og seminarkveldpå Landås.

Foto fra Bærekraftige livpå Landås.

Dugnadiparsellhage på Landås.



En tredje vei i klimakampen?

Internasjonale klimaforhandlinger står i stampe.

Norske politikere har ambisiøse mål, men er redde for

å tirre velgerne med å sette inn klimatiltak som

faktisk virker. Miljøbevisste forbrukerne mister motet,

der de står alene ved kjøkkenbenken og bretter sine

melkekartonger. Velgerne tar ikke klimatrusselen på

alvor, fordi politikerne ikke setter i verk tiltak som

merkes, og politikerne tør ikke sette i verk drastiske

tiltak når velgerne deres ikke tar trusselen alvorlig.

Slik har norsk klimapolitikk kjørt seg fast. Finnes det

en mulig vei ut av dette uføret? Finnes det et

handlingsrom mellom kjøkkenbenken og Løvebakken

som vi ennå ikke har utforsket nok? En ”tredje vei” i

klimakampen?

Dette var utgangspunktet da vi i 2008 tok initiativet

til ”Bærekraftige liv på Landås”. Kan vi, ved hjelp av

alle de nettverkene vi er en del av i vårt lokalsamfunn,

skape en plattform for felles, inspirerende handlinger

i møte med klimakrisen? En plattform for å få i gang

felles tiltak som monner, men også inspirere motløse

melkekartongbrettere og ikke minst: gi våre politikere

et begeistret spark bak!

Spiren ble sådd på matkurs

Vi hadde bare noen ganske vage ideer om dette da vi

inviterte til den første samlingen i 2008. Ikke så

mange dukket opp denne junikvelden, men i oktober

samme år arrangerte vi matkurs med fokus på å lage

spennende mat med trauste, kortreiste og økologiske

grønnsaker. Kurset ble fulltegnet, og etter dampende

innsats på kjøkkenet ble det festmiddag og

underholdning for ca 90 små og store. Vi var i gang,

fikk oppmuntrende tilbakemeldinger, og ble kjent

med mange nye mennesker.

Etter halvannet års innsats på fritiden, utformet vi en

beskrivelse av et treårig pilotprosjekt. Vi fikk napp på

offentlig støtte, slik at vi fra februar 2010 kunne

legge inn betalt innsats i prosjektet. Det har etter

hvert vokst fram

mange store og små

tiltak, som grovt sett

faller i fire ulike

kategorier.

Handlingsalternativer

I Bærekraftige liv har vi snudd på den tradisjonelle

logikken når det gjelder livsstilsendringer. Den som

begynner med å gi folk ny kunnskap - som skal endre

på holdninger – som igjen endrer handlingsmønstre.

Vi har heller valgt å invitere folk til å starte med

handling – å gjøre noe sammen med oss. Og så ser vi

at handling endrer holdning. Rykter om at noen i

nabolaget gjør noe litt nytt og annerledes virker mye

sterkere enn en løpeseddel som prøver å overbevise

oss om noe. Derfor inviterer vi til felles vedhugst i

nabolaget, reparasjonskveld for klær og duppeditter,

felles vårpuss på sykkelen, eget juleverksted for

voksne, redesign-verksteder, dyrking av egen mat i

parseller og matkurs med felles festmåltid.

Kunnskapsbaserte samlinger

Vi trenger å sette handlingene inn i en sammenheng,

få ny kunnskap og utvide horisonten. Når vi prøver å

få til bærekraftig matlaging og matdyrking, er det

verdifullt å skjønne litt mer av mekanismene som lå

bak den globale matvarekrisen. Sjur Holsen, politisk

redaktør i Bergens Tidende, hjalp oss med dette. Vi

LarsOveKvalbein, ”forandringsagent”, Bærekraftige livpå

Landås
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En tredje vei i klimakampen?

Foto fra Bærekraftige livpå Landås.

Vedhugging på Landås.

Foto fra Bærekraftige livpå Landås.

Mat- og seminarkveldpå Landås.

Foto fra Bærekraftige livpå Landås. Landåsfest.



har hatt klimadebatt med lokale politikere,

filmkvelder, idédugnad for å formulere hundreårsmål

for samfunnet. Forsker Helge Drange fra

Bjerknessenteret for klimaforskning har oppdatert

oss på klimaforskningen. Vi har også lært om

hjemmedyrking av mat og

hatt kurs i miljøvennlig

bilkjøring.

Storsamlinger –

”folkefest”

Utad er miljøbevegelsen

mer kjent for protest enn

for fest. I klimakampen

og den store omstillingen

som står foran oss er det

viktigere enn noen gang

å fokusere på festen og

gleden, feire det

fantastiske livet. Derfor

har vi valgt å bruke

krefter på større

samlinger. I fjor

arrangerte vi tidenes

første LandåsFest, en

folkefest for hele

området på den lokale

idrettsplassen. Vi stilte med stor utescene, lokale

band og kunstneriske innslag, lokal og bærekraftig

mat, og mange aktiviteter for store og små. På et

eget miljøtorg presenterte ulike organisasjoner gode

miljøløsninger innenfor temaene biff, bil, bolig og

forbruk. For å gjøre festen kjent, brukte vi plakater,

og delte ut invitasjoner i postkassene til de ca 3 300

husstandene på Landås. Responsen var større enn vi

hadde våget å drømme om. 1100 betalende gjester

var innom den dagen. I 2011 fikk vi bekreftelsen på at

dette ikke bare var et blaff, med 13-1400

festdeltakere.

Tiltak over tid

Den fjerde kategorien tiltak handler om langsiktige

prosjekter som hjelper oss med omstillingen på

områdene bilen (transport), biffen (mat), boligen

(energi) og forBruk. I første fase av prosjektet har vi

hatt mye fokus på å bli kjent og bygge nettverk rundt

samlingene våre. På den måte skaper vi en ny

plattform for samhandling. Dette er grunnlaget for

tiltakene knyttet opp mot de fire B’ene i siste fase av

prosjektet.

BOLIG - energi

Vi er i gang med et prosjekt for å gjøre felles

energioppgraderinger av boliger på Landås. Som

enkelthuseier er det vanskelig å gjøre noe med huset

som virkelig monner i energisammenheng. Kan vi

derimot samarbeide om felles

oppgraderinger i et helt

rekkehus, en hel gate eller et

helt borettslag, når vi mye

lenger. De aller fleste boliger

på Landås er bygget i samme

tidsperiode (50-tallet) og har

mange av de samme

utfordringene. Potensialet

for energisparing er stort,

ofte bare ved ganske enkle

tiltak, slik som å lekte ut

ekstra med 20-30 cm ekstra

isolasjon når en allikevel skal

skifte kledning eller tak.

Skifter en da ut vinduer med

det samme, er en på god vei

mot passivhusstandard, en

lønnsom oppgradering i

følge pilotstudien. I tillegg

kan vi vurdere felles aktive

energiløsninger, som

nærvarme basert på bioenergi, bergvarme eller

solfangere. På dette området er det ikke manglende

teknologi som er det største hinderet, men først og

fremst mangel på naturlige plattformer for

samhandling. Vi trenger også mer kunnskap, og

tydelig tilrettelegging fra myndighetenes side.

Prosjekter som på Landås kan skape tydeligere

pressgrupper overfor myndighetene på dette

området.
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Noen fakta om Bærekraftige liv på Landås:

• Bærekraftige liv på Landås er et 3-årig

pilotprosjekt, startet av Agnes Tvinnereim, Liv Karin

Thomassen og Lars Ove Kvalbein.

• Prosjektet søker å finne en modell for en

innbyggerdrevet omstilling til et bærekraftig

lokalsamfunn

• Bærekraftige liv er støttet økonomisk av Bergen

kommune, Hordaland fylkeskommune, Framtidens

byer (Miljøverndepartementet) og Sparebanken

Vest. Grønn Hverdag og Bjørgvin bispedømmeråd er

også viktige samarbeidspartnere.

• Pilotperioden varer ut 201 2, etter dette skal

prosjektet evalueres

• Lignende initiativ er startet opp i Sandviken,

Flaktveit og Fridalen i Bergen, flere steder er i

startgropen

• Bærekraftige liv på Landås er knyttet opp mot det

internasjonale nettverket av såkalte Transition

Towns (www.transitionnetwork.org)

Foto: Initiativtakerne til Bærekraftige liv på Landås:

fra venstre Lars Ove Kvalbein, Liv Karin Thomassen

og Agnes Tvinnereim.



Dette illustrerer ett av prinsippene vi arbeider etter:

Vi satser på løsninger som må fungere i eksisterende

bebyggelse og infrastruktur, med de menneskene

som bor her. Får vi det til å fungere på Landås, kan

det fungere mange andre steder også. (Og verden

består jo som kjent av lokalsamfunn….)

For de andre B’ene vil jeg bare kort nevne noen av de

tiltakene som er på gang:

Bil - transport:

• legge til rette for kameratkjøring til jobb og trening

via smarttelefoner og web

• verving til bilkollektivet Bildeleringen i Bergen

• samarbeid med nærbutikken om løsninger for bilfri

dagligvarehandel

Biff - mat:

• parsellhage med 15 parseller etablert i

prestegårdshagen

• egne grupper som arrangerer kurs og samlinger

med fokus på hjemmedyrking, ”geriljahager”, bytting

av stauder, hagebytte, andelsjordbruk, m.m.

• samarbeid med nærbutikken om vareutvalget

ForBruk:

• egen redesign-gruppe ”Stoff & Stol” er etablert,

arrangerer redesign-verksteder hver måned, kurs og

samlinger

• samarbeid med skole og kollektivselskap om

arrangement hvor uavhentet hittegods fordeles

• egne ordninger for bytting, deling og låning

(verktøydelering, web-løsninger for lokal bytting og

utlån, osv.)

• samarbeid med foreldre og skole om å gå sammen

om færre, men finere og mer varige gaver til

barnebursdager

PR og rekruttering

Men hvordan få folk meg seg på alt dette? Vår

erfaring er at epost og web har begrenset effekt i

forhold til å rekruttere folk til samlinger og til ulike

grupper. Vi stilte spørsmålet: Hvor er det folk i dag

må innom? Svaret vi fikk var butikken og Facebook.

Derfor har vi satset mest på å være til stede med

plakater på butikken og på stolpene i området, samt

bruke den gode gamle jungeltelegrafen i nettverkene

våre. I tillegg har vi en flittig brukt Facebook-side,

hvor snart 1000 følger oss. Web og epost blir

supplement, webben først og fremst for å finne

materiell og bakgrunnsstoff, spesielt for de som

ønsker å starte opp lignende initiativer andre steder.

Fram til og med 2010 har mesteparten av aktiviteten i

vårt prosjekt vært startet og båret av de tre

initiativtakerne. For at dette skal være en bærekraftig

modell for andre lokalsamfunn uten den finansielle

drahjelpen vi har fått, må mye av aktiviteten etter

hvert drives av ulønnede krefter. Derfor bygger vi nå

opp egne grupper rundt arrangementer og

prosjekter. Juleverkstedet kom i stand ved hjelp av en

slik gruppe, årets LandåsFest er drevet fram av 4 ulike

arbeidsgrupper, redesign-gruppa er i full gang med

egne arrangementer, parsellhagen styrer seg selv, og

vi har grupper for bolig/energi, transport og film. Vi

har også som hovedregel at alle arrangementer skal

være selvbærende økonomisk. Dermed skal det være

mulig for andre lokalsamfunn å skape sin egen variant

av Bærekraftige liv.

Transition Towns

Vi er så heldige å være en del av et internasjonalt

nettverk av lignende initiativ over hele den vestlige

verden. Etter å ha holdt på i et års tid på Landås, var

det veldig inspirerende å oppdage at flere tenker som

oss. Transition Towns-modellen har i tillegg til klima

også fokus på å skape robuste lokalsamfunn, mindre
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Foto fra Bærekraftige livpå Landås. Matverksted.



avhengige av fossil energi og mindre sårbare for

økonomiske kriser. (Se transitionnetwork.org)

Helsemessige og sosiale ”bivirkninger”

Hvis vi lykkes i vårt prosjekt, vil vi få mer robuste

lokalsamfunn med lavere klimafotavtrykk. Vil dette

kunne slå ut i bedre helse for befolkningen der?

Spørsmålet kunne ha vært tema for opptil flere

forskningsprosjekter i seg selv, men her får vi nøye

oss med noen erfaringer og noen antakelser. Først og

fremst tror jeg dette handler om virkningene av mer

fellesskap. Arrangementer og fester i nærmiljøet

skaper fellesskap og

tilhørighet, og mange

begynner å snakke fint om

lokalmiljøet sitt. Gjennom

arbeidet vårt har vi fått

øynene opp for hvor mange

utrolig flotte folk som bor her, og hvor mye

kompetanse og innsats som kan hentes ut til ulike

oppgaver i lokalsamfunnet. Slik kan nye mennesker bli

sett og inkludert. Faren er at det blir en ny arena bare

for de såkalt flinke og ressurssterke, men spekteret i

aktiviteter og tiltak gir meningsfulle oppgaver for de

aller fleste, enten de kan kalles pensjonister,

innvandrere, arbeidsledige, arbeidsuføre eller er

småbarnsforeldre i tidsklemma. Lykkes vi, skaper vi

arenaer der flere mennesker opplever mestring, og at

deres innsats betyr noe. Folk med nedsatt

arbeidsførhet kan involveres og verdsettes på måter

som påvirker deres helsetilstand positivt. Reparasjon

av egne ting, dyrking og tilbereding av egen mat og

så videre bidrar til selvfølelsen. Vi ser mulighetene for

å skape nye virksomheter knyttet til gjenbruk, deling,

bytting, utlån og så videre som kan engasjere flere

som normalt faller utenfor arbeidslivet.

Lever vi mer av livet vårt i nærsamfunnet, kan vi nå

det meste gjennom å gå, sykle eller samkjøre i bil eller

buss. Alt dette skaper flere situasjoner der det er

naturlig å slå av en prat med noen i nabolaget,

situasjoner som ikke oppstår når alle kjører hver sin

bil. At folk går eller sykler mer, bruker mer tid på

arbeid med jorda ute, hogge ved m.m. har også en

direkte helseeffekt. I den grad en klarer å erstatte

noe ferdigmat med økologiske, egendyrkede

grønnsaker, kan vi også oppnå en positiv effekt på

kostholdet. Alt i alt er det sannsynligvis små effekter

vi snakker om, men kombinert kan de gi klar

helsemessig gevinst. Det viktiste er kanskje at en

klarer å skape en felles plattform hvor positive

spiraler kan settes i gang.

Hva har vi lært så langt?

Skal vi som nasjon omstille oss fra

dagens 14,9 tonn klimautslipp pr

innbygger til ett tonn så krever det krever innsats på

alle nivåer. Lokalsamfunnet er bare ett av dem. Vi

startet prosjektet med en nysgjerrighet på hvordan et

liv på under ett tonn klimautslipp pr innbygger ville se

ut. Hvordan kan vi komme dit? Kommer det til å gjøre

vondt? Så langt ser det ut til at et slikt liv kan bli enda

bedre enn det vi lever i dag. Noe av det vi har funnet

så langt, er at de aller fleste menneskene rundt oss er

positive til å ”gjøre noe for miljøet”, spesielt når det

kan knyttes opp mot lokale nettverk og gi fellesskap

og gode opplevelser.

Utøya-katastrofen viste oss at det norske folket kan

mobilisere til positiv handling når det blir stilt overfor

en plutselig og sjokkerende hendelse. Kan vi klare å

vise noe av den samme evnen til samhandling i møte

med en krise som er enda mer omfattende, og de

alvorligste konsekvensene ligger langt fram i tid? I

møte med klimakrisen trenger vi en større

kriseforståelse, helt klart. Men samtidig trenger vi å

se alle de positive mulighetene som ligger i

omstillingen til et samfunn vi faktisk ønsker oss.

Side 20

"Først når noen klarer å beskrive et
miljøvennlig samfunn som vi gleder oss til å
leve i, kommer ting til å skje - og da kan det

skje fort."
- Jon Bing



The Living Planet Report is the world's leading,
science-based analysis on the health of our only
planet and the impact of human activity. Its key
finding? Humanity's demands exceed our planet's
capacity to sustain us. That is, we ask for more than
what we have. The latest edition of the Living Planet
Report was released in May 2012. You can read all
about its findings in the links on the left, or click on
the link and download the full report. In a world first,
LPR 2012 was launched from space - by astronaut
André Kuipers in the International Space Station, in
collaboration with the European Space Agency. See
André's message to the planet below.

Learn
• How have key species populations have fared since
1970?
• Why do temperate species do better than tropical
species?
• Who comes off worse: terrestrial or freshwater
animals?
• Which countries make the most demands on our
planet, and which the least?
• How is this related to what we earn?
• And how "developed" we are?
• How does the loss of species diversity affect you
and me?
• Play with the information

• How you can make changes without making
sacrifices
• Measure your own individual impact on your planet
• What you eat can have some of the biggest impacts
• Be energy efficient at home

Lenke:
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publicatio
ns/living_planet_report/

Anbefalt lesning:
WWF Living planet (201 2)

Redaktøren
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Nyttig info

For mer informasjon om Norsk Nettverk for Klima og Helse, klikk deg inn på våre nettsider på

www.klimaoghelse.com

For innmelding i Norsk Nettverk for Klima og Helse, fyll ut følgende innmeldingsskjema på

http://innmelding.klimaoghelse.com

Du kan også ta kontakt med koordinatorgruppa ved å sende e-post til:

klimaoghelse@gmail.com

Nyttig linker

Climate Health Council http://www.climateandhealth.org/

Norsk klimanettverk http://www.norskklimanettverk.no/

Lancet om klima http://www.thelancet.com/series/health-and-climate-change

Flere linker på nettsida http://www.klimaoghelse.com

Takk til:

Vi er svært takknemlige for innleggene i dette nummeret av Bærekraftig helse, og oppfordrer alle som kunne

tenke seg å bidra med artikler, innlegg eller foto til neste utgave å sende en mail til redaktøren på e-mail

klimaoghelse@fadnes.net

Tidsskriftet er utgitt som open access (med fri tilgjengelighet) og kan deles fritt med kollegaer og venner.

Neste utgave av Bærekraftig helse kommer

1 . september 201 2

open access




