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och vad motiverar oss till att börja skapa mer hållbara strukturer och 
levnadssätt? 

Eko#losofen och miljöaktivisten Joanna Macy använder begreppet 
the great turning för att beskriva den tid vi lever i. En tid som enligt 
henne innebär ett lika omfattande skifte av hela vårt samhällsbygge 
som övergången till jordbruk för tiotusen år sen, eller den industriella 
revolutionen. Macy menar att det som framför allt kännetecknar vår 
tid är inte att vi förstör planeten. Det är snarare att vi vaknar upp till 
insikten om att det är det vi gör.

Vi har valt att kalla den här boken för Sånger från jorden. Har jor-
den en röst, kan vi höra den? Vi längtar efter att relationen mellan 
jorden och oss människor ska få läka. Kan vi få syn på henne, kan 
vi känna henne under våra fötter? Med den här boken vill vi ge ut-
rymme för att lyssna efter jordens sång och bjuda in till att sjunga 
med, till att ta ton till hennes försvar. 

32 röster medverkar med sina ord och bilder. Vissa av de medver-
kande sysslar dagligen med miljö- och omställningsfrågor, andra syns 
oftast i andra sammanhang. Sophy Banks från omställningsrörelsen 
i England och författaren Charles Eisenstein från USA bidrar med 
hälsningar utifrån en internationell kontext. 

Elinor Askmar och Amanda Martling
Redaktörer

V 
i vet att vi står vid ett vägskäl, att vi på många sätt 
behöver välja en annan riktning. De senaste hundra 
åren har inneburit otaliga tekniska, vetenskapliga och 
välfärdsmässiga framsteg. Men det har också varit en 

tid då vi försatt oss i en nedåtgående spiral av omfattande ekologiska, 
ekonomiska och sociala kriser och anammat en livsstil som utmanar 
själva grundförutsättningarna för vår egen och andra arters överlev-
nad och välmående på den här planeten. 

Miljöfrågan är inte bara teknisk och politisk, den handlar inte bara 
om övergödning och koldioxidekvivalenter. Den är också djupt ex-
istentiell. När vi ska försöka lösa de problem vi står inför utelämnas 
ofta kunskap om hur vi människor egentligen fungerar och vad som 
på riktigt får oss att ändra våra beteenden. Vi behöver i större ut-
sträckning komma åt värderingar, världsbilder, grundläggande behov, 
längtan och hopp för att mobilisera kraft i samhällsomställningen.

Här ser vi ett behov av ett fördjupat samtal om vår relation till pla-
neten, till varandra och till oss själva. I den här antologin har vi därför 
velat samla olika röster som uttrycker sig kring de mer #loso#ska, 
psykologiska och existentiella perspektiven av omställningen till ett 
hållbart samhälle. Vad är det som gjort att vi hamnat där vi hamnat 

”En annan värld är inte bara möjlig, hon är på väg. Under stilla 
dagar kan jag höra henne andas.”
- Arundhati Roy

Inledning
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Helena Granström

HELENA GRANSTRÖM är författare och 
#l.lic. i matematik. Hon debuterade 2008 med 
essän Alltings mått, och har därefter utkommit 
med ytterligare fyra titlar, senast romanen Hys-
teros (2013). Våren 2016 utkommer Det som 
en gång var, en bildsatt hybrid mellan essä och 
roman, som behandlar samtidens ekonomiska 
och teknologiska praktiker och de kulturella 
berättelser som möjliggör dem. Texten som 
här följer ”Utan rent vatten dör vi” är tidigare 
publicerad i 10TAL nr 12/13 2013 Klimatsorg.

Utan rent vatten
dör vi

E kologi är i den här kulturen en teknisk fråga, en fråga 
om kvantitativa bedömningar: 7 miljoner hektar skog 
per år skövlade eller 13 miljoner, 5 000 arter per år ut-
rotade eller 15 000, två graders global temperaturhöj-

ning elle r fyra? Hur mycket dioxin i mödrars bröstmjölk, hur många 
sorters ftalater i spädbarnsurin?

Ekologi är i den här kulturen vetenskapligt baserad administration, 
begränsning av den förstörelse som vi förstår som ofrånkomlig – och 
som är ofrånkomlig, så länge industriellt jordbruk, industriell djur-
hållning och industriell produktion existerar.

Och kanske är varje annan form av ekologi än den strikt ingenjörs-
mässiga omöjlig i den här kulturen. Tusentals år av kulturell praktik 
har verkat för att eliminera den enda grunden för verklig ekologi: 
människans relation med sin levande omgivning. I vår kulturella my-
tologi #nns ingen omvärld att ingå relation med; det som #nns är 
resurser att utvinna, materia att bearbeta. Om den konkreta produk-
tionsapparaten fungerar genom att omvandla levande till dött – träd 

Foto: Elin Ström
berg
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till papper, berg till konservburkar – verkar det kulturella mytskapan-
det på samma sätt, bara ännu mer e%ektivt: Träd och berg är väl inte 
levande? Det sker inget dödande, eftersom det aldrig funnits något 
liv att ta. En sådan berättelse om världen är både en förutsättning för 
och en konsekvens av den storskaliga förödelse som vi bevittnar idag. 
För en kultur baserad på exploatering #nns ingen annan möjlighet än 
att förneka de exploaterades subjektivitet.

 
   En av de viktigaste e%ekterna av de senaste seklens tekniska utveck-
ling är avlägsnandet av människan från hennes basala försörjning. 
Den specialiserade arbetsdelning som förordades redan av Platon har 
i och med det industrialiserade samhället nått sin logiska slutpunkt: 
ett samhälle vars medborgare är helt oförmögna att på egen hand 
tillgodose sina grundläggande behov. Vi odlar inte längre vår mat, än 
mindre samlar, jagar eller #skar den. Vi möter aldrig ens den som gör 
det, och vi lär aldrig känna de ekosystem från vilka den hämtas. På 
samma gång har konsekvenserna av våra handlingar förskjutits i tid 
och rum på ett sätt som gjort dem alltmer ogripbara. Den enskilda 
människans påverkanssfär har vidgats till att omfatta långt mer än 
hennes egen närmiljö, långt mer än hon har kapacitet att känslomäs-

sigt förhålla sig till. Hur förstår man – annat än på ett strikt intel-
lektuellt plan – kopplingen mellan bilkörning och smältande polaris, 
p-piller och vanskapta #skar, datorer och cancer, parfym och infer-
tilitet; mellan sitt eget liv och det &yende livet hos den sista vilda 
klöverhumlan eller !ällräven?

Och det är också genom detta som ekologi i någon verklig me-
ning blir omöjlig: Så länge lagren av abstraktion täcker över såväl 
konsekvenserna av våra handlingar som vårt akuta beroende av vår 
omgivning, förblir ekologi ett teoretiskt fenomen. Den upplevelse av 
beroende som springer ur direkt, kroppslig erfarenhet riktar sig inte 
mot vår levande omvärld, utan mot ekonomisk och teknologisk in-
frastruktur. Inte mot sjöarna, utan mot vattenledningar och avlopps-
system; inte mot haven, fälten eller skogen, utan mot stormarknader 
och fabriker. När människan berövas en direkt relation till sin egen 
försörjning förskjuts också hennes lojalitet, från ekosystemen till de 
strukturer som förstör dem.

Att den känslomässiga insikten om vårt beroende av vår naturliga 
omgivning är starkt begränsad är alltså delvis en konsekvens av ma-
teriella förutsättningar – men bara delvis. I minst lika stor utsträck-
ning är den en konsekvens av den kulturella berättelse som konse-
kvent förnekar detta beroende; som ersätter det med en teknologiskt 
förmedlad #ktion om oberoende och allmakt. I denna berättelse är 
miljöhänsyn – i den mån de existerar – di%erentierade från män-
niskohänsyn, som om det vore någon skillnad i någonting annat än 
ett mycket kort perspektiv. I denna berättelse innebär hög levnads-
standard inte friskt vatten, ren luft och giftfri mat, utan bekväm-
lighet. Och med bekvämlighet som allt överordnat mål följer med 

”I vår kulturella mytologi !nns ingen 
omvärl d att ingå relation med; det som

!nns är resurser att utvinna,
material att bearbeta.”

HELENA GRANSTRÖM UTAN RENT VAT TEN DÖR VI



1514

nödvändighet en reduktion av relationer, såväl mellanmänskliga som 
artöverskridande: att verkligen ingå i en relation med ett annat le-
vande är inte bekvämt. Så länge vi faktiskt tror på myten om vårt 
eget oberoende förblir vår förståelse av begreppet ekologi utarmad. 
Det är det ömsesidiga beroendet, frånvaron av avgränsning, som är 
ekologins själva kärna. 

För att #ktionen om oberoende skall kunna upprätthållas krävs att 
den hela tiden iscensätts. Kloning och konstgjorda livmödrar, kött-
odling i laboratorier, arti#ciell intelligens och virtuella verkligheter: 
vetenskap och teknologi samverkar för att sätta naturen ur spel och 
överta dess funktioner. Städer, konstruerade miljöer där allt som 
existerar gör det för ett mänskligt syfte, förmedlar illusionen av att 
människan kan skapa – har skapat – världen. Respekt för naturliga 
processer ersätts med tilltro till teknologiska, och de senare tycks göra 
de förra över&ödiga. Varför till exempel minska energikonsumtionen 
när vi snart hittar nya hållbara energikällor? Det är en tillförsikt som 
skulle vara vacker i sin förbehållslöshet, om den inte vore så djupt 
destruktiv.

Tron på det vetenskapliga och teknologiska framsteget genomsy-
rar den här kulturen i en sådan utsträckning att den är fullkomligt 
transparent; underförstådd i varje politiskt beslut, närvarande i varje 
handling eller frånvaro av handling. Trots att samtliga av de miljöpro-
blem som mänskligheten står inför har tekniken som upphov, är de 
lösningar som föreslås nästan uteslutande av teknisk karaktär. Trots 
att ekonomins omvandling av allting till resurs systematiskt ödelägger 
världen, är det denna omvandling som enligt forskare som Gretchen 
Daily – belönad med 2012 års Volvo Environment Prize – skall rädda 

den. Hennes lösning på miljöproblemen är att kvantitativt börja vär-
dera de tjänster som ekosystemen utför åt människan. Naturen skall, 
i än högre grad än idag, infogas i den pengaekonomi som human-
ekologen Alf Hornborg har beskrivit som ett symboliskt system med 
ett enda tecken, ett språk med ett enda ord: Skog är lika med pengar. 
Liv är lika med pengar. Sex är lika med pengar. Luft, vatten och land 
är lika med pengar. Ekologi är i den här kulturen en teknisk fråga, 
eftersom allting i den här kulturen är en teknisk fråga. 

Den teknologiska berättelsen löper parallellt med den postmoderna 
i förnekandet av att någonting är unikt. Varför värna om urskogar el-
ler utrotningshotade arter, om ursprung och unicitet är meningslösa 
begrepp – varför värna om någonting alls, när allt är utbytbart, och 
möjligt att reducera till mekanisk funktion? Det postmoderna tän-
kandet erkänner ingen fundamental skillnad mellan en urskog och en 
granplantage, en fri älv och en uppdämd – eller mellan verkligheten 
och det virtuella. Genom denna centrala oförmåga sanktionerar post-
modern #loso# såväl den systematiska ödeläggelsen av naturen som 
ersättandet av den med arti#ciella – eller virtuella – miljöer. Verklig 
ekologi skulle vara den känslomässiga insikten om vårt fullständiga 
beroende av vår levande omgivning, att allting inte är förhandlings-
bart, att tekniken inte kommer att rädda oss. Tekniken kommer inte 
att rädda oss.

Det #nns en aspekt av den kulturella mytologin som går djupare 
än teknikoptimism och framstegstro, djupare än föreställningen om 
oberoende: övertygelsen om att det inte skulle kunna vara annorlun-
da. Den här kulturen insisterar, som författaren och miljöaktivisten 
Derrick Jensen har påpekat, frenetiskt på att alla kulturer förstör det 

HELENA GRANSTRÖM UTAN RENT VAT TEN DÖR VI



1716

land de tar i anspråk. Det är en övertygelse som är nödvändig för att 
förstörelsen skall kunna fortgå. Men det mest skrämmande med den-
na övertygelse är inte att den underlättar destruktionen, utan att den 
omöjliggör motståndet. Hur slåss man för något man aldrig har upp-
levt? Hur tolkar man känslan av saknad och omsätter den i handling?

Den kulturella minnesförlusten inskränker sig inte till de kulturer 
som under den absoluta merparten av människans historia har un-
derlåtit att förstöra sin livsmiljö, utan även till de naturliga miljöer 
som har eliminerats. Vem minns hur mycket #sk det en gång fanns 
i Östersjön; att Luleå, Östersund, Stockholm, Malmö en gång var 
täckta av urskog? Och vem skall minnas att det en gång fanns #sk i 
Östersjön, eller att en skog en gång var något annat än granar i raka 
rader? Vad sker med det barn som växer upp utan att någonsin ha 
upplevt en miljö som inte är påverkad av människan – och som inte 
ens har tillgång till berättelser om att sådana har funnits? 

Och vad har redan skett med oss, eftersom vi förblir passiva? Can-
cer, ADHD, diabetes, infertilitet och depression ökar stadigt i takt 
med det som alla kulturella ansträngningar vill få oss att förstå som 
höjning av vår levnadsstandard – om inte ens ett angrepp mot det 
ekosystem som är vår egen kropp får oss att agera, är det oklart vad 
som skall göra det. Var, för att använda sig av den här kulturens kvan-
titativa mått, går gränsen? Hur många fall av barncancer, hur många 
utrotade arter, hur många timmar per dag framför en skärm, hur 
långt avlägsnade från relationer med någonting levande innan vi väg-
rar delta?

Det #nns en ekologisk verklighet som und&yr varje försök till om-
de#nition, varje mytologisk förvrängning av världen: Utan ren luft 

dör vi. Utan rent vatten dör vi. Vi är inte mindre beroende av eko-
systemen än vad fostret är av den kropp som bär det. Först när den 
insikten drabbar oss, är ekologi i någon verklig mening möjlig.  

HELENA GRANSTRÖM UTAN RENT VAT TEN DÖR VI
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Sara Granér

SARA GRANÉR är serietecknare och
illustratör bosatt i Malmö. Har gett ut
tre seriealbum på förlaget Galago.
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JONAS GREN är född 1981, bor i Stock-
holm och arbetar som journalist och förfat-
tare med särskilt fokus på kopplingar mellan 
ekologi och samhälle. Han har givit ut dikt-
böckerna Lantmäteriet (2014, 10TAL Bok) 
och Överallt ska jag vara i centrum (2015, Non 
förlag). Han är redaktionsmedlem i Klimat-
magasinet E%ekt och studerar ett masterpro-
gram på Stockholm Resilience Center.

Jonas Gren

har suttit inne för länge
alla dessa skärmar
behöver komma ut
vara social
för en gångs skull
med bävrarna

HAR SUT TIT INNE FÖR L ÄNGE

Foto: Linda G
ren
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EVA SANNER är författare till ett tiotal 
böcker om hälsa, psykologi och hållbar livs-
stil, däribland de uppskattade Kåt, glad och 
tacksam och Kärlek – en handbok samt roma-
nen Sand i skorna om hållbarhet och livsval. 
Eva är psykosyntesterapeut med parrelationer 
och beroendeproblematik som specialområ-
den och har praktik i Stockholm och Göte-
borg. Sedan 2011 är hon bosatt i Svenshögen 
sex mil nordost om Göteborg, där hon är ak-
tiv i föreningen Omställning Hällungebygden 
och hängiven trädgårdsodlare.

Eva Sanner

Först när vi är nyktra
kan vi älska

V i be#nner oss i elfte timmen. Larmrapporterna dug-
gar tätt och vittnar om att klimatsituationen på 
många sätt faktiskt är värre än befarat. Det verkar 
uppenbarligen vara svårt för oss att tillräckligt snabbt 

göra de förändringar som är nödvändiga för att rädda vår planet. 
Svårigheten gäller både oss som individer och kollektiv.  Orsakerna 
är &era och står att #nna på många plan – ekonomiska, psykologiska 
och sociala.  Låt oss här fokusera på en aspekt av den psykologiska 
dimensionen, nämligen vår bristande anknytning till platsen där vi 
bor och vilka konsekvenser det får för våra beteenden.

Anknytning
Tack vare forskning och teoribildning om anknytning har vi fått en 
modell för att beskriva konsekvenserna av relationer som inte räcker 
till. Vi har fått en fördjupad syn på vad som händer när länken mellan 
ett barn och hens förälder inte fungerar, när den som är liten och makt-
lös får lida för att den som är i maktställning är omedveten eller sitter 
fast i sin egen smärta. Litteraturen de#nierar trygg eller otrygg anknyt-

Foto: C
aroline Andersson
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ning. Den senare kan vara allt från ambivalent till undvikande eller till 
och med destruktiv. Den otrygga anknytningen är det som också kallas 
anknytningssår – när barn har blivit övergivna, skrämda eller kränkta 
av sina vårdnadshavare och sedan som vuxna har svårt att etablera håll-
bara och konstruktiva relationer till andra människor.

Mycket av det som skrivits om anknytning är banbrytande och har 
utgjort en grund för utveckling av nya behandlingsmetoder. Här får vi 
beskrivet den betydelsefulla relationen mellan barn och vårdnadsha-
vare och vilka konsekvenser skada och trauma i barndomen får för den 
vuxne. Denna kunskap har spridits i populär form på många sätt och 
det ger i alla fall mig inspiration och hopp om en framtid där relationer 
sätts mer i fokus. 

Människan är lika beroende av jorden som någonsin en bebis av sin 
mamma, faktiskt ännu mer. En ny riktning inom psykologin, kallad 
ekopsykologi, vill nu beskriva människan som inte bara en social och 
emotionell varelse utan också en ekologisk. Evolutionen har gjort oss 
relaterande, inte bara med andra människor utan också med djur, väx-
ter, platser och hela miljöer. Denna förmåga har varit lika avgörande för 
vår överlevnad som förmågan att ta hand om och vårda vår avkomma. 

Många beteenden med ursprung i människans barndom har så små-
ningom inlemmats i religion eller kultur i form av olika begrepp. Da-
vid Abram hävdar till exempel att tanken om änglar som budbärare 
från Gud är en utveckling av människans tidiga relation till fåglar. I en 
skogsmiljö som kräver ständig uppmärksamhet på annalkande fara i 
form av exempelvis rovdjur är fåglars beteende och eventuella varnings-
läten av största vikt att förstå. Härifrån är steget inte långt till tanken 
om bevingade väsen som bringar bud om viktiga ting från ovan. 

Att känna igen de dofter som vinden för med sig och att kunna tyda 
landskapets tecken på var föda eller vatten är tillgängligt är så avgö-
rande för överlevnad att detta under tiotusentals år har premierats i ut-
vecklingen av vår perception. I sina böcker ”Spell of the Sensuous” och 
”Becoming Animal” ger Abram många exempel på hur vi är utformade 
för en intim relation med vår närmaste fysiska omgivning och att den-
na kontakt är avgörande för vår känsla av mening och välbe#nnande. 
Liksom att människan i takt med ökande komplexitet har inlemmat 
denna upplevda mening i religion, konst och kultur.

Två tredjedelar av svenskarna bor idag i städer, en miljö med många 
fördelar socialt och ekonomiskt. Undersökningar visar samtidigt att 
svenskar är ett naturälskande folk. Vi lever alltså i staden och älskar na-
turen. Konkreta fysiska upplevelser av natur ersätter vi i allt högre grad 
med Facebook-bilder av solnedgångar, katter och blommor. Vi roman-
tiserar och längtar, snarare än utövar vår kärlek.  En fysisk relation till 
naturen är inte möjlig för den som lever som man ”ska” idag – heltids-
jobb i stad, partner och ett till två barn samt skulder upp över öronen. 

Många barn bryr sig om djur som behandlas illa eller plockar skräp 
överallt och då är det gulligt. Men det förväntas också av oss vuxna att 
vi ska förstå att sådant beteende är irrationellt. Subtila härskartekniker 
som vi alla är en del av gör den som vill leva nära naturen till bonnläpp, 
grönavågare eller bara en orealistisk trädkramare. Den som gråter över 

” Jag tycker att vår moderna livsstil uppfylle r 
alla dessa kriterier och att vi därme d är 

missbrukare – av pengar, olja och planet.” 
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sälar som mår dåligt i Östersjön ses som lite obalanserad. Den som är 
rasande över att det inte #nns giftfri mat att köpa anses orealistisk. Den 
som vill plocka skräp längs vägkanten kallas pedantisk och den som 
blir arg på för mycket tra#k är omodern. På så sätt skolas vi alla in i en 
kollektiv förnekelse av den relation som är den viktigaste för vårt liv. Vi 
förlorar vår anknytning till Moder Jord och en del av oss själva.

Konsumtion som bedövar
Här erbjuder vår konsumistiska kultur en snabb medicin, ett lättill-
gängligt botemedel mot utanförskap och låg självkänsla. Ta en titt på 
reklambudskapen så förstår du vad jag menar. Den som känner sig 
ensam, ful eller vilsen kan köpa för att på så sätt känna att hen tillhör 
en grupp, blir mer attraktiv eller ökar sin självkänsla. Köp en mascara, 
en bil, en klänning för att du är värd det och för att andra också ska 
förstå att så är fallet. 

Jag intervjuade en gång Calle Fjellman, en kognitiv psykoterapeut 
som sa att vi, när vi inte lever efter våra djupaste värderingar, kan känna 
en förgiftande ångest. Han gav exempel som att vi stannar i förhål-
landen vi vet är dödsdömda, hos någon som dricker eller slåss. Jag vill 
lägga till andra liknande exempel. Vi jobbar i företag som tillverkar 
produkter vi vet förstör miljön och åker i bilar som vi vet ökar växthus-
e%ekten. Vi äter syntetisk industriell mat som vi inte vet vad den inne-
håller och som skapar en inre fysisk stress i kroppen. Vi lever i samma 
förnekelse och medföljande ångest också när vi inte ändrar den livsstil 
som på sikt är dödlig för planetens ekosystem. WHO beräknar att som 
utvecklingen nu ser ut kommer depression att vara den näst vanligaste 
sjukdomsorsaken om fem år. I Sverige ökar antalet sjukskrivningar på 

grund av ångest och annan psykisk ohälsa och utgör idag 40 procent av 
alla sjukskrivningar. Kan det #nnas ett samband här? 

Ångest är dock inte bara negativ. Den kommer också av att vi är 
medvetna om att vi faktiskt har ett val. I tider av förändring och när vi 
behöver ta ut en ny riktning är ångesten därför ofta som starkast hos 
oss som individer. Men också om den djupast sett är förknippad med 
förändring och på så vis en slags vägvisare, så kan smärtan få oss att gå 
åt helt motsatt håll.

Idag är det så lätt att använda sig av något av alla marknadens förslag 
– köp det här, ät det här, res hit eller dit och slipp din tråkiga vardag, 
få omväxling och bli någon annan för en stund. Men när vi bedövar en 
oro #nns orsaken till oron kvar och vi kan också utveckla ett beroende 
av det som känns lindrande och bedövande. Belöningscentrum i vår 
hjärna fungerar så att det #nns en möjlig tillvänjning inbyggd. När vi 
gör någonting för att döva oro känner vi lugn precis i stunden, men 
oron kommer sannolikt tillbaka. Samtidigt sker en liten förändring så 
att vår hjärna blir mindre känslig och behöver mer bedövning/stimuli/
drog för att reagera med samma lugn. Vi blir därmed också troligen lite 
mera okänsliga för blå himmel eller stormande hav, stillhet i skogen el-
ler värmen i solen på bryggan. Liksom för tiggaren på gatan eller bilder 
på barn som &ytt sina krigshärjade hem. 

Vi lever i en beroendekultur
I facklitteraturen #nns generella kriterier för att avgöra om du eller 
någon annan är beroende av någonting. Jag tycker att vår moderna 
livsstil uppfyller alla dessa kriterier och att vi därmed är missbrukare 
– av pengar, olja och planet. Vi är det förstås i olika grad, eftersom vi 
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har olika möjligheter. De som är rikast på jorden har störst möjlig-
heter att missbruka på detta sätt. Det #nns även många som inte har 
råd med denna livsstil, men som vill ha den och jämför sig med dem 
som konsumerar mer. Det #nns också några som valt att försöka leva 
på ett annat sätt av miljö- och ideologiska skäl – ännu inte tillräckligt 
många, men de blir &er. ”Vi” i den följande texten syftar framför allt 
på de som bor i vår del av världen och de som har råd.

Ett kriterium för beroende är dosökning för samma e%ekt. En som 
är beroende av alkohol behöver dricka mer för att få samma lugn, så 
stora mängder att alkoholens andra negativa e%ekter tar överhand. 
En heroinist får aldrig samma underbara kick som av jungfrusilen 
och jagar ständigt efter sin drog enbart för att hejda abstinensen. Är 
det inte samma princip när modesäsongerna blir allt kortare, när vi 
byter ut det som fungerar för att det har kommit något nytt och när 
vi byter kök vart !ärde år för att få en ”ny stil” hemma? Det handlar 
ju inte om äkta behov, bara om en kort stunds kick för att lugna en 
skapad oro.

Ett annat kriterium är att beroendet/drogen prioriteras före relatio-
ner och sociala aktiviteter. Den som dricker eller överäter drar ut jacket 
och ägnar helgen åt sitt missbruk, istället för att vara med andra. Dro-
gen blir ett säkrare sätt att må bra än att utsätta sig för risken att en vän 
är på dåligt humör eller en partner inte upplagd för närhet. Drogen blir 
den första relationen och alla andra relationer kommer i andra hand. 
Jag har trä%at många som inte hinner trä%a dem de älskar mest för att 
de hela tiden måste arbeta på att upprätthålla sin boendestandard och 
sin exklusiva livsstil. Den tillfredsställelse som detta ger – status, erkän-
nande, upplevelse av kontroll – prioriteras före de nära relationer som 

faktiskt ger oss en känsla av livsmening. Konsumtion blir den första 
relationen.

Ett tredje och talande kriterium är kontrollförlust. Precis som en 
alkoholist inte kan sluta dricka fast kroppen blir sjuk, köper vi för 
pengar vi inte har och hamnar i ”lyxfällan”. Hushållens lån stiger i 
höjden och ökningen verkar inte möjliga att stoppa. Vårt samhälle 
har tappat kontrollen över konsumtionen som livsstil och avfallet, 
lidandet och konsekvenserna för miljön är större än vi kan föreställa 
oss – och accelererande.

Vår kultur gör oss till missbrukare genom att lära oss det som kall-
las addiktivt tänkande. För en alkoholist är det såklart bättre med 
två öl än med en. Men för oss alla är det likadant med chokladkakor, 
kläder och i princip alla andra produkter. Vi köper tre och betalar 
för två, trots att vi redan har &era liknande hemma. Vi handlar uti-
från begär och inte utifrån behov och kan inte längre skilja dem åt. 
Som lydiga elever har vi tillägnat oss marknadens ideologi, där mer 
alltid är bättre, där det handlar om att vara den som gör det smar-
taste köpet och där tillväxt alltid är att föredra oavsett vad det kostar 
förlorarna.

En del av en ekologisk helhet
Den norske #losofen Arne Naess myntade begreppet ”det ekologiska 
självet” för att beskriva den större helhet som vi alla är en del av, ett 
ekologiskt medvetande som har sitt eget inneboende syfte och me-
ning. Jag tolkar honom så att var och en av oss har en potential att 
utveckla ett sätt att leva som är i samklang med det ekologiska självet 
och att detta är vårt egentliga livssyfte. 
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Naess betonade också att när vi gör något som skapar smärta eller 
skada i naturen så skadar vi egentligen oss själva – eftersom vi alla är 
del av samma helhet. Att leva avskilda från det ekologiska självet får oss 
att förlora en del av sanningen om vilka vi kan vara. Att förneka jorden 
är att förneka vårt ursprung, vår rätta plats och oss själva. Smärtan av 
vår förlust dövar vi med allt som kan få vår hjärnas belöningscentrum 
att tro att vi är lyckliga och hela, om så bara för en stund. Vi äter för 
mycket socker, mjöl och fel sorts fett. Vi dricker för mycket alkohol, 
röker, snusar och knarkar. Vi köper för mycket saker vi inte behöver. 
Vi byter ut människor som inte uppfyller våra krav. Och sen vill vi bli 
kändisar för att någon ska bry sig om oss en stund. 

Den själsliga smärta som #nns hos så många av oss är så klart tecken 
på att något är allvarligt fel. Den är en signal att vi behöver göra en 
förändring. Hur skulle det samhälle se ut som tog mer hänsyn till män-
niskors egentliga behov av kontakt, mening och balans? Är du och jag 
villiga att stanna upp, lyssna på oss själva och våra barn och ofödda 
barnbarn och fatta beslut som kanske inte är behagliga just nu, men 
som leder till långsiktig hållbarhet och hälsa för oss alla?

"omas Berry har sagt att trädgårdsodling är ett aktivt deltagande 
i universums största mysterium. I vårt växthus lär jag mig för varje år 
gradvis mer om villkoren för liv, om tålamod och ansvar och om hur 
lite jag vet om det som verkligen är viktigt. Vi tar ju för givet mycket 
av det som faktiskt är magiskt. Kan någon till exempel förklara hur 
ett gurkfrö ”vet” hur det ska bli en gurkplanta och en böna en bön-
stängel? Och hur ett tomatfrö som är hur litet som helst vet att det ska 
förvandla sig själv till en tomatplanta av någon av de många sorter som 
#nns? För att inte tala om att du och jag är resultatet av en förening av 

två ännu mindre frön. Att verkligen tänka på detta får mig att reagera 
på samma sätt som när jag ser stjärnhimlen. 

Men det #nns andra sätt än odling att göra en tyst revolution och ta 
steg mot större integritet. Tillbringa tid ute varje dag, så ofta som möj-
ligt barfota. Iaktta årstider, dygnets växlingar och vad som händer och 
skriv ner vad du ser om du vill. Lämna staden ett tag och se &er stjärnor, 
hör färre ljud och känn andra dofter. Sätt dig på en sten eller stubbe 
och sitt kvar tills du inte längre känner dig ensam, tills du känner plat-
sens närvaro i form av levande växter, djur och fåglar. Lyssna djupare på 
din inre vilda själ, som för inte så länge sedan sov i skogen. Ta hand om 
dig med giftfri mat som verkligen är bra för din kropp, med vila och 
träning. Njut av närheten till andra människor, av en kärleksfull berö-
ring och av sexualitetens mysterium. Återknyt kontakten med dig själv.

Vår "ock
En kväll blev jag helt fascinerad av en &ock fåglar över sjön. De rörde 
sig som en enhet, en organism, och det såg inte ut som om någon av 
dem krockade med någon annan. Jag gick hem och läste att varje fågel 
i en &ock under &ykt har kontakt med två, tre andra fåglar som de an-
passar sin riktning till.  Jag är övertygad om att även vi människor har 
förmåga till uppmärksamhet på hela vår grupp och att vi kan springa 
fort tillsammans utan att snubbla på varandra. Också vi kan sätta våra 
egna önskemål åt sidan för att det som verkligen behöver hända ska 
kunna ske.

Det är en förmåga som kommer väl till pass idag. För vi behöver 
springa fort nu och vi behöver känna närvaron av hela &ocken. När vi 
gör det, blir det rätt ointressant med frihet om inte alla kan njuta av 
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den. Det blir oetiskt med njutning när andra plågas. Det blir orättvist 
att vissa drabbas hårdare än andra av en kultur som är gemensam. 

Om vi nu alla är del av samma helhet, så behöver vi agera som en 
varelse, som en enda grupp. Jag vill känna närvaron av växter, träd och 
djur när jag går i skogen, paddlar eller odlar. Och ja, jag vill känna alla 
er andra vid min sida när jag går i demonstrationståget, när jag reser 
extra långsamt och när jag väljer bananer i a%ären. Jag gläds varje dag 
åt nyhetsinslag och personliga vittnesbörd om att en motrörelse till det 
gamla håller på att växa fram. Fler och &er ifrågasätter exempelvis dålig 
mat, stress som gör oss sjuka och en djurhantering utan empati. Det 
ger mig hopp. Men det är bråttom nu och vi måste bli många, många 
&er. Och förändringen ska inte bara vara möjlig för de mest resurs-
starka.

En undersökning gjord för tio år sedan visade att 98 procent av alla 
svenskar anser att vi har en plikt att skydda naturen, även om det skulle 
”innebära en begränsning för mänsklig utveckling”. Vi älskar naturen 
för att den är vårt enda sanna hem. Låt oss återknyta kontakten med 
denna kärlek och sätta den i första rummet. Då kommer vi att ställa 
&er frågor till makthavare, göra andra prioriteringar och skapa en livs-
stil där detta också får plats. Men innan vi kan älska så, behöver vi sluta 
missbruka och nyktra till från konsumtionsfesten. Först då kan vi sätta 
vårt ego åt sidan och göra det som behövs, det som vi innerst inne vet 
är rätt. 
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MAX GUSTAFSON är satirtecknare med ett 
stort intresse för miljö och politik. Hans alster 
har synts i olika dagstidningar, samhällsmaga-
sin och facktidningar sedan slutet av 90-talet. 
Teckningarna riktar ofta udden mot överkon-
sumtion, klimatförnekelse och globala orätt-
visor. Han håller även föredrag om satirteck-
nande samt driver Serieateljén i Göteborg, ett 
kontor för frilansande tecknare.

Max Gustafson

 KÖPGL ÄDJE
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FREDRIK LINDSTRÖM är språkhistoriker 
och komiker och har de senaste åren spelat 
två tillväxtkritiska humorshower tillsammans 
med Henrik Schy%ert – Ljust & Fräscht och 
ÄGD. Han debuterade som poet redan 1980 i 
Radio Sörmland. ”När du ändå är på jorden” 
är  titeldikt i Fredriks tredje diktsamling som 
utkommer på Albert Bonniers förlag under 2016.

Fredrik Lindström

När du ändå är på jorden,
måste du passa på
att få ut
en maximal upplevelse
av din vistelse här,
aldrig missa
alla de spännande miljöer och möten
som kan ge dej nya intryck
 
När du ändå är på jorden,
passa på
att besöka de bofasta invånarna
i de stora städerna i västerlandet,
de privilegierade storstadsborna
som har hittat sin egen stil
tack vare sitt självständiga tänkande
och oberoende av andra
som också hittat
sina helt egna stilar.
 

NÄR DU ÄNDÅ ÄR PÅ JORDEN
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Passa på att umgås med
unika människor
på språng,
vars after work lätt glider över i
en middag på nogsamt utvalda råvaror,
och som lever för sina barn
- njutningsmedel och accessoar i ett -
och som till dem valt
ungefär samma originella
namn som alla andra,
namn som ska skicka
signaler att de här ungarna
ska bli något att räkna med,
små framgångsrika varumärken
på en marknad
där människan själv är
både exploatör och vara.
 
Få en inblick i dessa människors liv,
vars statuskoder,
modernitetskoder,

klädkoder
och åsiktskoder
måste bytas lika ofta
som koderna
till portarna
i de åtråvärda fastigheterna
där man annars
är rädd för
att det ska bli
för mycket spring.
 
Studera gärna deras ekonomiska begrepp
som innebär att nästan inga värden
går att mäta i pengar,
allra minst ett människoliv,
(som ju är ovärderligt)
men där konsumenternas betalkort
ändå skyddas med krypterade primtal,
så säkra att det skulle ta längre tid
än de 13,8 miljarder år som universum funnits
för någon att knäcka dem.
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Passa på att besöka de vardagliga mötesplatserna
och hör dem använda orden fantastiskt eller otroligt
i var och varannan mening,
och samtidigt grubbla över in"ationen.
 
Se dem köra bil till sina spinningpass
där de ska cykla i luften,
se dem ringa till sina egna
tillfälligt förlagda telefoner,
eller leta efter sina bilar,
lämnade ensamma i glömskans
parkeringshus,
i vilka man sedan förtvivlat
vandrar upp och ner
och luftöppnar
främmande fordon.
 
Passa på att ”passa på” som man säger här,
där man tänker på att få ut det mesta av allt.
Passa på att lära dig

att varje handling,
varje måltid,
varje klädesplagg,
varje ord du säger
kan vara en markering,
ett sätt att berätta för omvärlden
vem du hoppas
att de ska vilja
att du ska vara.
 
Missa inte det sjudande folklivet,
shoppingstråken,
de stora reorna och utförsäljningarna
och den typiska tron på nästa år,
då allting ska bli mycket bättre.
Den stora guden ”nästa år”
lovar så mycket underbart,
då ska man arbeta så mycket mindre,
ha mer tid med barnen,
laga mat och umgås
och spela spel tillsammans,
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alltid ha ordning och reda överallt,
inget kaos av ytterkläder och skor i hallen,
bara dricka rättvisemärkt espresso,
aldrig köpa kläder sydda av barnarbetare,
sluta med matsvinn som hobby,
och ska#a sig en religionsfri religion
där man får bli den man verkligen
innerst inne är
fast bara i en
mycket bättre upplaga.
 
Det kan bli ett oförglömligt möte med
dessa bofasta som gör årsplaner,
femtvå-fastar,
statusuppdaterar,
ställer ultimatum,
analyserar sin målkapacitet
rakar bort sitt könshår,
eller förtvivlat bara försöker få sina kroppar att lyda
så att de själva kan bestämma när de ska
sova, bli sjuka, kåta eller gravida.

 *
 
När du ändå är på
din enda vistelse här,
passa på att se människorna,
själva utgångspunkten för allt,
de som dagligen kämpar med
sin omöjliga uppgift
att vara tacksamma över
att de inte längre har något
att vara tacksamma över.
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SOPHY BANKS är engagerad i Transition 
Town Totnes i England, det första initiativet 
i vad som nu blivit den världsomspännande 
omställningsrörelsen. Där har Sophy varit 
med och skapat den första ”heart and soul”-
gruppen och hon håller även omställnings-
kurser runt om i världen. Sophy har jobbat 
som ingenjör och terapeut och lärt sig mycket 
av det hon vet om roligt samarbete från att ha 
spelat fotboll i östra London i tjugo år.

Sophy Banks

Omställning
- att bygga en väg till 
en vackrare framtid

F 
ör tio år sedan &yttade jag från London till Devon och 
såg hur omställningsrörelsen föddes bara några kilometer 
längre bort längs vägen. Det började med att Rob Hop-
kins och Naresh Giangrande visade #lmer om oljetoppen 

och hur hållbara lokalsamhällen kan återskapas. Dom delade med sig 
av sin vision om att skapa ett nätverk som kan leda en process för att 
radikalt minska energianvändingen på lokal nivå. 

Den grundläggande idén inom omställningsrörelsen är att vi an-
vänder utmaningen som det innebär att drastiskt behöva minska den 
påfrestning vi utsätter vår naturliga miljö för, som en möjlighet att 
skapa det samhälle vi verkligen vill ha. Istället för att lösa ett problem 
i taget behöver vi erkänna att det är systemet det är fel på, och en 
förutsättning för att skapa nya system är att se dem i sin helhet. 

När jag första gången hörde att Rob Hopkins bjöd in folk att delta i 
den här processen vaknade något inom mig, något jag inte visste sov. Det 



4746

var som om jag hade väntat på en idé som verkligen skulle kunna 
skapa förändring. När Transition Town Totnes bildades hjälpte jag 
till att starta den första ”heart and soul”-gruppen som breddade om-
ställningens ”head, heart and hands” till att även innefatta psykolo-
giska och andliga dimensioner. De som tog ledarskap inom projektet 
insåg tidigt vikten av att få med förståelsen för hur förändringspro-
cesser inom oss människor går till. Och att detta behöver vara ett 
centralt perspektiv för en rörelse som vill stötta ett skifte i den do-
minerande kulturen som är mer omfattande än vad vi någonsin sett. 

Jag har funnit det hjälpsamt att titta närmare på parallellerna 
mellan vad som händer inom oss psykologiskt och vad vi gör 
på utsidan – och sedan iaktta hur det vi skapar förstärker eller 
utmanar vår ursprungliga syn på världen. För det vi egentli-
gen står inför är varken ett energi- eller utsläppsproblem. Om 
vi hade tillgång till obegränsat med energi och inte behövde 
minska våra koldioxidutsläpp skulle vi ändå fortsätta, och till 
och med öka, annan förstörelse som idag begränsas av de först-
nämnda – eroderande jordar, utfiskade hav, ödelagda skogar, 
användandet av icke förnyelsebara grundvattensreserver och så 
vidare. Vårt problem är inte tekniskt – vi har all teknik som 
behövs för att skapa ett fossilfritt samhälle. För mig ger det mer 

SOPHY BANKS

”Den berättelse som vi är i allra mest  
behov av är också den som är mest  

påfallande frånvarande.”

att se vårt problem som något som har med våra värderingar och 
världsbilder att göra. 

Ett sätt att förstå inre omställning är att se det som något som 
be#nner sig i spänningsfältet mellan två typer av förändringsrörelser. 
Å ena sidan har vi de många formerna av inre förändringsprocesser 
som handlar om personlig utveckling, andlighet, naturkontakt, vis-
domstraditioner som utgår från relationen till jorden och så vidare. 
Ett vanligt uttryck bland de som engagerar sig i detta är: ”jag måste 
ändra på mig själv innan jag kan ändra världen” eller ”hur kan jag 
skapa helande i världen när det pågår en ständig strid inom mig?” 

Den andra sidan av förändringen är den yttre omställningen – 
omvandlingen av våra institutioner, våra ekonomiska och #nansiella 
system och vår fysiska infrastruktur för mat, energi, byggnader, 
transporter och så vidare. Människor som engagerar sig inom detta 
kanske säger: ”vi har inte tid för navelskådning, vi måste ta tag i 
saker och ting, minska våra koldioxidutsläpp, begränsa resursanvän-
dingen och stoppa förstörelsen av ekosystemen. Vi kan inte vänta på 
att människor ska vakna upp andligen, miljöfrågorna är för bråd-
skande.”

Den inre omställningen #nns där dessa två rörelser möts, hjälper 
dem att se större perspektiv samtidigt som den respekterar båda rö-
relsernas inneboende sanningar. Ja, vi måste förändra våra fysiska 
system snabbt, men vi måste också inkludera kunskap om hur för-
ändring går till, kunskap om relationer, stress, kon&ikt och mänskligt 
välmående. Det #nns många människor, organisationer och rörelser 
som är en del av att skapa positiv förändring – både i omställnings-
intiativ och i den bredare rörelsen för hållbar förändring. Men det 
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#nns också många som handlar utifrån destruktiva, egoistiska och 
våldsamma perspektiv som bygger på rädsla.

Jag ser hur dansen mellan de krafter som verkar för tillit, gene-
rositet, omsorg och kontakt och de som verkar för förminskande, 
separation, nedbrytning och girighet pågår överallt – inom mig, i 
mina relationer och grupper, i organisationer för positiv samhällsför-
ändring liksom i de mest hänsynslösa företagen. Som Solzhenitsyn sa: 
”Gränsen mellan gott och ont går i det mänskliga hjärtat” – inte där-
ute utan i var och en av oss, i vårt agerande och i våra sammanhang. 

Under den tid då jag arbetat med omställning och utforskat dessa frå-
gor har jag funnit att det mest användbara sättet att se på vår utmaning 
inte är huruvida vi just nu be#nner oss i ett ”sunt” tillstånd, utan snarare 
om den kultur vi skapar tar oss i rätt riktning. Det #nns något förlösan-
de i detta, att vi kan utgå från en oerhört utmanade position och ändå 
snabbt orientera oss mot mer hälsosamma och läkande förhållningssätt.  
 
Fyra berättelser om framtiden
Det känns viktigt att benämna skalan på den förändringsprocess vi är 
mitt uppe i. Framtiden (som redan visar sig) av mer rubbade väder-
mönster, sinande lager av billig fossil energi och försämrade havs- och 
matjordsmiljöer kommer att te sig ganska annorlunda jämfört med 
det som varit. Det #nns fyra huvudsakliga berättelser om hur fram-
tiden kommer att bli, och vi kan vara behjälpta av att ta oss en titt 
på dessa.  

”Business as usual” – den eviga tillväxten av ekonomin och det 
materiella välståndet – är den dominerande berättelsen om vart vi är 
på väg, med berättelsen om kollaps som sin skuggsida. Det #nns ett 

växande antal mörka versioner av framtiden porträtterade i böcker 
och #lmer. Dessa handlar om olika typer av katastrofer, ekologiska 
kriser, våld och krig och samhällets förfall. Den vanligaste framtidsbe-
rättelsen är en kombination av evig tillväxt – gigantiska tätbefolkade 
städer och olika &ygande farkoster – och dysfunktionella mänskliga 
system som är förtryckande och våldsamma eller som kämpar mot en 
teknologi som man har förlorat kontrollen över. 

Det #nns också en tredje något nyare berättelse, om att hitta en 
grönare version av vårt nuvarande system. Den här berättelsen hand-
lar om elbilar och höghastighetståg som ersätter &ygresor, om GMO-
grödor i kombination med bekämpingsmedel och andra kemikalier, 
om förbränning av sopor för att minska sopberget och så vidare. Att 
ta sig förbi fällan av tillväxt och kollaps är ett slags genombrott, men 
det är också ett farligt sidospår eftersom det lockar oss att investera i 
teknik som bara tar oss en liten bit på vägen mot att verkligen minska 
vår energi- och resursanvändning och producera mindre avfall. 

Den berättelse som vi är i allra mest behov av är också den som är 
mest påfallande frånvarande. Detta är berättelsen som omställnings-
rörelsen och andra liknande rörelser vill föra fram. Den utforskar hur 
människor kan använda sin fantastiska intelligens, energi och kreati-
vitet till att designa och bygga en fredlig resa mot en hållbar, livsbe-
jakande framtid. Den bjuder in till föreställningen om att en sådan 
värld till och med kan vara bättre än det vi har nu, om vi verkligen 
räknar in kostnaderna av globalisering, förstörda ekosystem, social 
ojämlikhet och så vidare.

I ett samhälle där den grundläggande tesen om ett totalt beroende 
av ekonomisk tillväxt hela tiden förstärks är det en radikal handling 
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att bara sätta ord på och föreställa sig hur en sådan framtid skulle 
kunna se ut. Jag har varit i grupper där det känts som att denna 
värld börjat ta form bara genom att vi blundar och föreställer oss 
den. 

Utifrån ett psykologiskt perspektiv är det lätt att tolka de här 
iscensatta framtidsvisionerna som ett kollektivt försök att bearbeta 
de enorma förändringar vi ser omkring oss. Förnekelsen i business 
as usual, förtvivlan i kollapsberättelsen, köpslåendet i att behålla 
det vi har men att göra det lite grönare. Stadiet av acceptans kan 
bara nås när vi har förstått den branta energiminskningskurvan som 
måste till för att reducera våra koldioxidutsläpp och vår energian-
vändning på ett sätt som är rättvist, även utifrån ett globalt perspek-
tiv. Och när vi har identi#erat en väg som kan ta oss dit. 

För mig är denna strävan, att vara en del av detta mänsklighetens 
projekt, det mest spännande, utmanande och skrämmande arbe-
tet i vår tid. Det #nns ingen motsvarighet tidigare i historien. Vår 
framtid ligger på vågen, inte bara min och din utan framtiden för 
en so#stikerad mänsklig civilisation och ett över&öd av liv på den 
här planeten. Det är nästan omöjligt att förstå omfattningen på vad 
som står på spel.

Och likt en missbrukare som får en livshotande diagnos och når 
botten så är denna tid av kollektivt uppvaknande och agerande ock-
så en unik möjlighet att verkligen förändra något grundläggande i 
hur vi förstår och organiserar mänskliga samhällen. Vad är det i oss 
som gör oss kapabla till sådan förstörelse? Varför är vissa människor 
(med mycket pengar och makt) så engagerade i att behålla status 
quo? Hur kan vi stödja skapandet av livsbejakande kulturer? Vad 

kan vi lära från de som redan har gjort det? Och hur kan var och en 
av oss vara en del av detta, oberoende av vilket liv vi lever? 
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CHRISTINE HELLQVIST är skribent, låt-
skrivare och sångerska från Göteborg, med 
hjärtat fast rotat i jord och skogar och med 
bäckporl som favoritljud, vid sidan av kol-
trastsång och barnaskratt. Bärande stor oro 
för hur det egentligen ska gå det här. Klarar 
vi att se långt, sju generationer framåt, som 
urfolkens starka mödrar menar att vi ska? Om 
detta vill hon skriva. Och sjunga.

Christine Hellqvist

Att odla i sprickorna
Inte vänta
Inte vänta på den svarta jorden
I den drömda trädgården
Vid det drömda havet

Odla i burkar
Gamla tomatburkar, senapsglas
Mjölkpaket
Räfsa ihop några minuter
Måla lite på dem
Sjunga
Lyssna

Vända !ckorna ut och in
Skaka ut smulor och frön
Sitta på huk en stund
Och se hur det börjar lysa grönt
I den halva centimeter
Som skiljer husväggen
från asfalten

AT T ODL A
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HENRIK HALLGREN har en bakgrund 
som museipedagog, symbolpedagog och ar-
keolog. Idag är han verksam som sagoberät-
tare som bjuder in åhörarna till erfarenheten 
att allting är levande, att allting har en röst. 
Han är författare till boken Det gröna skiftet 
och initiativtagare till nätverket Lodyn, inrik-
tat på ekopsykologi, naturvakenhet och akti-
vism. Han är även verksam som gode (hednisk 
präst) i samfundet Forn Sed Sverige.

Henrik Hallgren

Naturens rättigheter i 
en besjälad värld

A 
tt avska%a slaveriet i Nordamerika var omöjligt. Det 
var orealistiskt och vansinnigt. Det skulle förstöra 
ekonomin. Det var oansvarigt mot slavarna som inte 
skulle klara sig utan sina herrar. Dessutom fanns det ju 

redan lagar som reglerade hur slavarna skulle behandlas. Något ytter-
ligare var väl inte nödvändigt? Detta var argument som William Wil-
berforce och andra slavmotståndare möttes av på 1700- och 1800-ta-
len. Men trots det gav de inte upp. De stod upp för sina omöjliga 
idéer och med tiden blev idéerna möjliga och därefter verklighet. 

Idag är slaveri förbjudet och bannlyst i så gott som hela världen. 
För de &esta av oss är det otänkbart att andra människor bara ses 
som objekt som kan ägas, köpas och säljas. Förbudet mot slaveri var 
därför någonting mer än bara en lag. Det var en transformation av 
vårt tänkande, en revolution i hur vi uppfattande våra medmänniskor. 

“We are too young to realize that certain things are
impossible... So we will do them anyway.” 

William Wilberforce (1759-1833)
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Kan vi dra en parallell till dagens ekologiska kris? Idag erkänner de 
allra &esta miljöhoten som en realitet. En lång rad lösningar presen-
teras: satsningar på förnyelsebar energi och ny teknik, ekonomiska 
incitament, handel med utsläppsrätter, skärpt miljölagstiftning. Men 
dessa lösningar går sällan till botten med problemen. De utmanar 
inte den grundläggande föreställningen om naturen som människans 
slav. Den ekologiska krisen är inte bara en teknisk fråga. Det är en 
djupt moralisk och ontologisk fråga. Det handlar om hur vi ser på 
oss själva och världen.

Men när vi för fram sådana perspektiv som går djupare – när vi 
till exempel börjar tala om att även resten av naturen har rättigheter 
– då bemöts vi inte sällan av skepsis. Vi får höra motargument som 
är påfallande lika de som slavmotståndarna på 1700- och 1800-ta-
len möttes av. Det är omöjligt, orealistiskt, onödigt och ekonomiskt 
oförsvarbart. Det är helt enkelt otänkbart. Och att det upplevs som 
otänkbart beror givetvis på att det inte passar inom den rådande 
världsbildens ramar. Det är en världsbild som vi levt med under lång 
tid och som format vårt samhälle på grundläggande sätt.  

Separationen mellan människa och natur
På 1600-talet började tänkare som René Descartes framställa världen 
som en gigantisk, själlös maskin som fungerade enligt mekaniska la-
gar. Att naturen porträtterades som en maskin innebar att den kom 
att ses som ett objekt. Och det #ck konsekvenser. Att bli ett objekt 
kan enligt sociologen Joachim Israel betyda två saker: 
1.  Att förlora sitt egenvärde. Det innebär att bara bli ett medel för 

den överordnades syften. Ens värde består i att kunna exploateras 
av den andre.

2.  Att betraktas som ett hinder för den överordnades syften och där-
för riskera att oskadliggöras eller elimineras. 

René Descartes bidrog till att förstärka och ge ny form åt en idé som 
varit förhärskande i den medeltida kristna världen: idén om en sepa-
ration, en djup klyfta mellan människan och resten av naturen. Om 
världen är en maskin, ett objekt, så gäller detta dock inte människan, 
menade Descartes. Människan äger något som särskiljer henne från 
resten av naturen: tänkandet, förnuftet. Descartes såg tänkandet som 
en helt annan sorts substans än den övriga mekanistiska världen. 

Genom att skapa en sådan klyfta mellan människa och natur kunde 
människan tillerkännas egenvärde och särskilda rättigheter. Det tog visser-
ligen lång tid och hård kamp för att kvinnor och färgade skulle räknas in 
helt och fullt i kategorin ”människor”, eftersom den kategorin till en bör-
jan var förbehållen vita män (det var de som skrev de #na deklarationerna). 
Men steg för steg så spred sig idén om alla människors lika värde och rät-
tigheter. Ett stort steg togs i och med FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna 1948. Det andra världskrigets fasor hade gjort det uppenbart 
hur viktigt det var att internationellt och i folkdjupet etablera dessa idéer.

HENRIK HALLGREN NATURENS RÄT TIGHETER I  EN BESJÄL AD VÄRLD
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De mänskliga rättigheterna har inneburit en fantastisk revolution 
i hur vi betraktar våra medmänniskor. Men vår relation till naturen 
bygger fortfarande på det gamla mekanistiska tänkandet där världen 
är ett objekt, enbart till för vår nytta. Kanske har idén om mänskliga 
rättigheter, såsom den hittills tagit gestalt, till och med förstärkt vårt 
exploaterande förhållningssätt gentemot resten av naturen. Att en-
dast en art – människan – tillerkänns rättigheter, medan ekosystemen 
och alla andra arter inte anses ha några rättigheter alls, leder till en 
systematisk snedvridning och obalans som ofrånkomligt resulterar i 
ekologisk förstörelse.

En rörelse växer fram
Ett år efter att deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs 
av FN publicerade ekologen Aldo Leopold boken “A Sand Country 
Almanac”. I kapitlet om landetik beskriver han behovet av ett annat 
förhållningssätt till landskapet: “We abuse land because we see it as 
a commodity belonging to us. When we see land as a community to 
which we belong, we may begin to use it with love and respect”. 

Aldo Leopold har setts som en föregångare inom miljöetiken, men 
hans bok #ck inget större genomslag då den publicerades. I efterkri-
gens rekordår av tillväxt, expansion och spirande framstegstro upp-
levdes hans idéer som högst främmande. 

År 1972 publicerade juridikprofessorn Christopher Stone artikeln 
”Should Trees Have Standing?” Där ställer han frågan om även natu-
ren kan ha juridiska rättigheter. Artikeln väckte stor debatt, och detta 
kan sägas vara första gången som naturens rättigheter diskuterades i 
juridiska termer. Men även om artikeln kan sägas ha lett till en del 

nya öppningar i det juridiska systemet så att exempelvis miljöorgani-
sationer i vissa instanser fått rätt att företräda naturens intressen, så 
måste dessa förändringar ändå på det hela taget sägas vara marginella.

Men kanske har vi nu kommit till en punkt då vi inser att vi be-
höver ta Aldo Leopolds och Christopher Stones tankar på allvar och 
på djupet ändra vår relation till resten av naturen. Liksom andra 
världskriget var en väckarklocka som drev fram deklarationen för de 
mänskliga rättigheterna kan den ekologiska krisen vara den väckar-
klocka som driver fram en deklaration för naturens och Moder Jords 
rättigheter. Faktum är att det idag växer fram en global rörelse för 
naturens rättigheter, och den har redan fått genomslag på &era håll.

År 2006 antog det lilla samhället Tamaqua i Pennsylvania i USA en 
föreskrift som slog fast att de lokala ekosystemen har rättigheter och 
att ortens medborgare har legal möjlighet att genomdriva försvaret av 
dessa rättigheter i de beslutande instanserna. Bakgrunden till denna 
lokala föreskrift var insikten om att den traditionella miljölagstift-
ningen var otillräcklig för att hindra gruvföretag från att exploatera 
marken. Sedan dess har dussintals lokalsamhällen i USA antagit lik-
nande skrivelser.

Nästa stora steg kom 2008 då Ecuador som första nation i världen 
slog fast Moder Jords rättigheter i sina grundlagar. Två år senare sam-
lades över 35 000 deltagare i Cochabamba i Bolivia för en ”Folkens 
konferens om klimatförändringar och Moder Jords rättigheter” på 
inbjudan av president Evo Morales. Konferensen avslutades med att 
en deklaration om Moder Jords rättigheter färdigställdes och bifölls 
av deltagarna. Denna deklaration har presenterats för FN:s general-
församling men ännu inte antagits. Ytterligare två år senare, 2012, 
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fastslogs i Nya Zeeland att Wangainui&oden – som anses som helig 
av ursprungsbefolkningen – har status som en juridisk person med 
egna rättigheter. 

En ny lag#loso#
En viktig förgrundsgestalt för #loso#n om naturens rättigheter är 
kulturhistorikern "omas Berry. Han menade att vi behöver förstå 
oss själva i ett större sammanhang, ja faktiskt det största samman-
hanget – universum självt. Universum är den primära, heliga verklig-
heten, menade Berry. Allt som existerar är manifestationer av detta 
universum och varje enskild varelse berättar dess historia. Vår planet, 
jorden, är vårt mest påtagliga och omedelbara sammanhang. Vi är 
helt beroende av denna planet. Men vår civilisation lider av en kultu-
rell sjuka där vi genom vår ”teknologiska trans” förlorat de större per-
spektiven. Trots att vetenskapen avslöjat ett enormt och fascinerande 
universum, så är vi fast i en mycket snäv antropocentrisk världsbild. 

I dagens samhällen utgår rättsvetenskapen från människan som 
den ultimata lagstiftaren. "omas Berry ifrågasatte det rimliga i detta 
och förde istället fram begreppet Earth Jurisprudence. Jurisprudence 
kan översättas som ”teorin och #loso#n om lag och rätt”. Earth Ju-
risprudence utgår från att det #nns större naturlagar (jordens och 
ekosystemens lagar vilka i sin tur är manifestationer av universums la-
gar) som de mänskliga lagarna behöver anpassa sig till och utgå ifrån. 
Rättigheter är inte något som människan kan bestämma att fördela. 
Rättigheter tillhör universum. Allting har, enligt Berry, rättigheter 
i egenskap av att vara manifestationer av universum. Det innebär 
dock inte att alla har samma sorts rättigheter. Fåglar har fågelrättig-

heter, träd har trädrättigheter, människor har mänskliga rättigheter. 
De mänskliga rättigheterna kan på så sätt ses som ett artspeci#kt ut-
tryck för naturens rättigheter. Begreppet Earth Jurisprudence ger de 
mänskliga rättigheterna ett nytt sammanhang, en ny logik, där män-
niskan är en integrerad del i det stora sammanhanget. 

Samtidigt #nns det vissa uppenbara problem med att använda be-
grepp som rättigheter i relation till naturen, som lätt skapar missför-
stånd. Om en &od skulle svämma över och orsaka dödso%er bland 
människor, skulle &oden då ha våldfört sig på de mänskliga rättig-
heterna? Ska &oden åtalas? Om en räv dödar och äter upp en hare, 
våldför sig då räven på harens rätt till liv? Nej, knappast. Att tala om 
rättigheter blir bara meningsfullt som ett sätt att reglera människors 
handlingar, gentemot varandra och resten av naturen. På så sätt är 
och kommer rättigheter alltid vara kopplat till mänskligt agerande. 
Naturens rättigheter är ett sätt att uppmärksamma hur vi människor 
kan leva med respekt för jorden och ekosystemen. 

Ett besjälat universum
”"e universe is a communion of subjects, not a collection of ob-
jects.” "omas Berry (1914-2009). Men vilka är då dessa naturens 
och universums ”lagar” som vi bör visa hänsyn och anpassa våra ju-
ridiska system till? Det kan vara svårt att exakt de#niera vad Earth 
Jurisprudence skulle innebära och vilken relevans det skulle ha för 
de mänskliga samhällena. Vår kunskap och förståelse av universum, 
jorden och ekosystemen är inte slutgiltig och säkerställd. Den är och 
kommer alltid att behöva vara en öppen, utforskande process. Kanske 
är det till och med tveksamt om vi kan använda ett ord som ”lag” i 
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dessa sammanhang. Det är snarare principer, mönster och ordningar 
som vi kan upptäcka och urskilja. En av dessa principer som "omas 
Berry menade är inneboende i universums ordning är subjektivitet. 

Vetenskaplig forskning har allt tydligare visat hur världen består 
av komplexa självorganiserande system på olika nivåer. Allt från en-
skilda celler till ekosystem och planeten jorden som helhet kan sägas 
utgöra sådana system. Självorganisation kan ses som grunden för att 
de#niera subjektiva ”själv”. Självorganiserande system upprätthåller 
och bevarar sig själva genom egna ansträngningar i ett öppet samspel 
med sin omgivning. De kan därför sägas ha egna intressen. Filosofen 
Freya Mathews för fram tanken att även universum som helhet kan 
ses som ett sådant subjektivt självorganiserande system som upprätt-
håller sig själv genom fysikens tids- och rumslagar. Vetenskapen har 
idag annars inget bra svar på varför det #nns lagar/principer som håller 
de fysikaliska strukturerna i universum samman. 

De självorganiserande systemen inte bara upprätthåller sig själva, 
menar Mathews. De utvecklar dessutom sin struktur, de är självför-
verkligande system. Mathews föreslår att hela vår tillvaro består av 
dessa kreativa självförverkligande system som bär på en inre dimen-
sion, en insida, en subjektivitet. 

I det västerländska tänkandet har vi åtminstone sedan Descar-
tes haft en föreställning om att subjektivitet och psyke är något 
som endast tillhör människan. Nu utmanas denna djupt liggande 
dualism mellan (inre) psyke och (yttre) natur. Dels blir det allt 
tydligare att människans psyke formas av och är en del av ett större 
ekologiskt sammanhang. Psyket är inte en avskild del inuti män-

niskans huvud, utan hänger samman med resten av naturen. Men 
inte bara det.

Själen kan inte längre ses som en exklusivt mänsklig egenskap. Tän-
kare som "omas Berry och Freya Mathews och &era andra bjuder in 
oss till att snarare se själen/psyket som ett fält. Detta innebär med #-
losofen David Abrams ord att vi ”vänder själen ut och in”. Det är inte 
själen som #nns i människan, det är människan som #nns i själen. 
Vår individuella själ är en liten del av det subjektiva fält, det psyke, 
som väver världen samman och som be#nner sig i en oupphörlig pro-
cess av självmanifestering och självförverkligande.

Att psyket är något som går utanför det mänskliga kan tyckas an-
märkningsvärt. Men faktum är att det är en föreställning vi #nner i 
de &esta av världens kulturer. Ofta kallas ursprungsfolkens föreställ-
ningar om en besjälad värld för animism. Den pekar mot ett sätt att 
relatera sig till resten av naturen som bygger på respekt. Religionsfors-
karen David Harvey ser animism som ett sätt att leva respektfullt i en 
värld av levande personer, där endast några av personerna är mänsk-
liga. Animismen bjuder därmed in till ett förhållningssätt där djur 
och växter, sol, måne, vindar och åska, andar och gudar, ja vad vi nu 
tror befolkar världen, kan relateras till som personer. 

Att lyssna till naturens språk
Här knyts cirkeln ihop. Idén om naturens rättigheter manifesterar en 
animistisk relation till världen. Världen som levande och värd hänsyn 
och respekt. En värld bestående av personer av många olika sorter 
utöver de mänskliga. Därför är det inte konstigt att den globala rörel-
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sen för naturens rättigheter tagit mycket inspiration från traditionella 
kulturers och ursprungsfolkens kosmologier. Faktum är att många 
ursprungsfolk varit och är drivande i frågan om naturens rättigheter. 

Samtidigt kanske vi bör ställa frågan: är användningen av begrep-
pet rättigheter verkligen det bästa sättet att förverkliga en levande och 
respektfull relation till resten av naturen? Är inte begreppet alltför 
fastlåst i den antropocentriska och individualistiska världsbild där det 
en gång uppkommit? "omas Berry verkade själv inte helt bekväm 
med att tala om naturens rättigheter. Det lyfter alltför lite fram poesin 
och heligheten i vår relation till jorden och universum. Men han an-
såg ändå att rättighetsbegreppet var det bästa han kunde #nna. Och 
troligen är det så – men bara i vissa sammanhang.

Ekofeministen Karen Warren menar att vi inte bör se olika etiska 
teorier – som exempelvis rättighetsetiken – som ahistoriska, trans-
cendenta principer som är allenarådande och exklusiva. De behöver 
tvärtom anpassas och omformas i lokala sammanhang i samspel med 
invånarna och landskapet. Att vi för in skrivelser och deklarationer 
om naturens rättigheter i våra beslutande organ betyder inte att vi 
sedan kan luta oss tillbaka och tro att vi hittat den ultimata lösningen 
på vår etiska relation till resten av naturen.

Etik är en öppen process som vi ständigt är involverade i. Den är 
inte beroende av några kriterier för vad som har rättigheter eller inte. 
Etik kan förstås som en grundläggande attityd av respekt och lyhördhet 
gentemot världen vi möter, som föregår alla kriterier. Lagar och juridiska 
institutioner tillhör systemvärlden. Men det krävs också en transforma-
tion av livsvärlden, av vår kultur. I sådana sammanhang kan begrepp 
som naturens rättigheter bli ofullständiga eller rent av missvisande. 

Kanske behöver vi då hellre tala om dygder som praktisk vishet, 
ekologisk sensibilitet och naturvakenhet som förmågor som kan hjäl-
pa oss att kommunicera mer intimt med landskapet vi bebor. Och 
detta är faktiskt en viktig betydelse av Earth Jurisprudence, vid sidan 
av den strikt juridiska. Naturens lagar är inte något som kan upp-
täckas främst genom analytisk vetenskap. Vi upptäcker dessa lagar – i 
vår omvärld och i våra egna hjärtan – genom intima relationer till 
det levande. Som subjekt i gemenskap med andra subjekt. "omas 
Berry menade att vi behöver lära oss naturens språk. Djurens, trädens 
och klippornas språk. Och naturens språk är poesins, symbolernas, 
musikens, fantasins och intuitionens språk.

Förstörelsen av fantasin och förstörelsen av naturen är två sidor av 
samma mynt, menade Berry. Vid sidan av lagparagrafer och juridiska 
innovationer behöver vi tillsammans utveckla kulturella menings-
sammanhang. Levande berättelser, sånger, ceremonier och högtider 
som hyllar våra platser, våra livsmedel (djur och växter) och våra en-
ergikällor (solen, vattnet och vinden). Lika viktiga som nya politiska 
och juridiska system är dessa berättelser och poetiska gestaltningar 
som infogar oss i det större sammanhanget. Och som låter oss för-
nimma universums subjektiva, besjälade dimension.
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Hillevi Helmfrid

Från larv till !äril

J 
ag hade länge svårt att föreställa mig hur omställningen till 
ett hållbart samhälle skulle kunna gå till. Inte bara för att 
hindren känns stora eller att starka krafter drar åt fel håll. 
Nej, ännu mer grundläggande än så. Jag saknade                     

                  en trovärdig modell för positiv samhällsförändring. 
I vår kultur dominerar två berättelser om hur samhället kan för-

bättras. Den ena är revolution. Slå sönder det som fungerar dåligt och 
bygg upp något nytt i ruinerna! Det här är en modell som prövats i 
många olika former, inte minst under 1900-talet.

Revolutioner har genomgående varit förenade med stort mänskligt 
lidande och trots den våldsamma uppgörelsen med det gamla har 
man i många fall ändå inte lyckats åstadkomma det som revolutionen 
syftade till. George Orwell fångar detta dilemma i sin bok Djurfar-
men där grisarna konstaterar att alla djur är jämlika men ”några djur 
är mer jämlika än andra”. Kanske är det just inslaget av våld som 
fungerar som en bumerang, som kastar oss tillbaka dit där vi kom 
ifrån och hindrar det genuint nya att födas fram? 

Den andra berättelsen, den som handlar om en gradvis förändring 
genom stegvisa reformer, känns kanske ännu mindre övertygande. 
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De små stegen är alldeles för små och långsamma, och går lika ofta 
bakåt som framåt. Riktningen är alldeles för otydlig och det #nns 
ingenting som ändrar de övergripande ohållbara trenderna som sam-
tidigt driver de stora stegen åt fel håll.

När vi kan föreställa oss omställningen till ett hållbart samhälle 
kan vi också lättare vara med och skapa den. Därför är det angeläget 
att hitta trovärdiga modeller för positiv samhällsförändring.

Men vilka alternativ #nns det för att åstadkomma den snabba och 
genomgripande samhällsförändring som behövs om vår art – och 
livet på jorden så som vi känner det – ska kunna överleva? Kanske 
kan larvens omvandling till !äril fungera som modell för den sam-
hällsomvandling vi står inför? Metamorfosen är en märkvärdig för-
ändringsprocess som sker oupphörligen i naturen, varför inte också 
i samhället?

  
Från larv till $äril 
Berättelsen om !ärilens tillblivelse börjar med att en liten larv kläcks 
ur ett ägg. Larven föds hungrig och äter kopiöst i förhållande till sin 
egen kroppsvikt. Den växer fort och ömsar skinn &era gånger för att 
rymmas i sin egen kropp. Plötsligt en dag, slutar larven att äta. Den 
hänger sig upp och ner i en kvist eller ett löv och spinner in sig själv 
i en puppa. Efter en tids inaktivitet öppnar sig puppan och ut kom-
mer en !äril.

Hur kan det ske? Hur kan larven omorganisera sig till en !äril? 
När uppstår !ärilen egentligen? Vad är det som sker inne i puppan?

Puppan, som från utsidan ser inaktiv ut, omsluter i själva verket 
ett dramatiskt händelseförlopp med både nedbrytande och uppbyg-

gande processer som sker samtidigt. Inne i puppan löses många av 
larvens celler upp av enzymer eller ”äts upp” av larvens eget immun-
försvar. En del larvceller dör genom att de kommit till en återvänds-
gränd där de inte längre kan förnya sig genom delning eftersom deras 
cellkärnor innehåller för många kromosomer. Det blir en näringsrik 
gegga av alla döda larvceller.

Mitt i förödelsen #nns det celler som inte berörs av nedbrytningen 
utan istället frodas och växer till antalet. De kallas imagoceller och 
skiljer sig markant från larvens övriga celler. De bär på information 
som hör till den !äril som i framtiden ska komma att uppstå och har 
funnits vilande i larven ända sedan äggstadiet. Imago – det veten-
skapliga namnet på den vuxna insekten – betyder föreställning. Man 
kan säga att imagocellerna redan inne i ägget bär på föreställningen 
om !ärilen. Imagocellerna kan sägas representera en framtid i nuet, 
den !äril som strävar efter att fullbordas. 

På olika platser i larvens kropp #nns tätt sammanpackade klimpar 
av imagoceller, imaginaldiskar. Var och en av de här klimparna ska i 
framtiden bilda en av de kroppsdelar som !ärilen behöver, men som 
larven inte har, till exempel vingar, ben, antenner, ögon och fort-

HILLEVI HELMFRID FRÅN L ARV TILL FJÄRIL

”Det gamla systemet har inte först kull-
kastats och därefter ersatts av det nya, utan 

den nedbrytande och den uppbyggande 
processen har pågått samtidigt.”
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plantningsorgan. Medan larven fortfarande äter och ömsar skinn, 
ökar antalet imagoceller i de här klimparna tusenfalt. På utsidan kan 
man inte ana den förändring som är på väg. 

Väl inne i puppan börjar imaginaldiskarnas celler specialisera sig. 
Fortfarande utan något som helst synligt tecken på utsidan, byggs 
kroppsdelarna, tätt hopvikta. Byggstenar i processen är den protein-
rika soppan av döda larvceller. Den uppbyggande processen och den 
nedbrytande går hand i hand. 

Vissa delar av larven återanvänds av !ärilen, exempelvis innehåller 
tarmen, musklerna och nervsystemet imagoceller som bär på infor-
mation för att bygga !ärilens tarm, muskler och nervsystem. Den 
nya tarmen byggs upp samtidigt som den gamla faller isär, i den, och 
av den. Trots att det handlar om en genomgripande omorganisering 
#nns det alltså samtidigt drag av kontinuitet. Tack vare denna konti-
nuitet kan det enligt vissa forskare till och med vara så att !ärilen bär 
på minnen från sin tid som larv!

Även om varje del av den här processen är häpnadsväckande så är 
det som händer mellan imagocellerna det mest anmärkningsvärda, 
men också det minst beforskade. Det man vet är att om en del av en 
imaginaldisk skadas kan disken återskapa den skadade delen. Under 
tiden stannar resten av den blivande !ärilen upp en stund i sin ut-
veckling för att vänta in det extraarbete som behövs. Den vardande 
!ärilen är alltså en förbunden och kommunicerande helhet. 

Så när övergår larven till !äril? Man skulle kunna säga att det är när 
imagocellerna förbinder sig med varandra och börjar överföra infor-
mation i hela den förpuppade larven som nätverket av imagoceller 
plötsligt förstår att det är något, något annat än larven, något nytt. 

Upptäckten av den nya identiteten är !ärilens egentliga födelse inne 
i puppan. Den ser fortfarande inte ut som en !äril, men den är en 
kommunicerande helhet. Innan det är dags för puppan att spricka 
upp kommer hela !ärilen att ligga färdig, tätt hopvikt inne i puppan, 
färdig att vecklas ut. 

Omvandlingen från larv till !äril är både gradvis och plötslig, både 
fredlig och dramatisk.

 
Kan samhället omvandlas på ett liknande sätt? 
Fjärilen har uppstått genom att larvens eget material omorganiserats 
enligt en ny plan – föreställningen, visionen – om !ärilen. Den nya 
ordningen har skapats inuti det gamla systemet och med dess resur-
ser. Det gamla systemet har inte först kullkastats och därefter ersatts 
av det nya, utan den nedbrytande och den uppbyggande processen 
har pågått samtidigt. Inte heller har det gamla systemet gradvis refor-
merats. Fjärilen är väsensskild från larven, den är inte en modi#erad 
larv. 

Sönderfallsprocessen i det gamla systemet pågår parallellt och obe-
roende av de innovativa krafterna. Det gamla faller sönder eftersom 
det redan överlevt sig självt. När det gamla inte längre har kraft att 
lösa de problem som det självt har skapat kan det nya bryta igenom. 

Det #nns dock en viktig skillnad mellan larvens omvandling till 
!äril och samhällsomvandling. Omställningen till ett rättvist och 
hållbart samhälle sker inte per automatik, eller så som hos !ärilen, 
genom en naturlig och förutbestämd process. För att ställa om sam-
hället från larv till !ärilsstadium behövs både föreställningsförmåga, 
aktiva ställningstaganden och medverkan av miljontals människor. 

HILLEVI HELMFRID FRÅN L ARV TILL FJÄRIL
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Inre omställning – en förutsättning
I samhället kan vi se att vissa personer tar rollen av imagoceller. Det är 
personer som bär visioner om en hållbar framtid och som redan bör-
jat bygga det nya i det gamla. De här personerna simmar inte längre 
med strömmen utan har en egen, oberoende ställning till det gamla 
systemet. Men en stark individualitet räcker inte för att förändra sam-
hället. Vad de dessutom behöver är en erfarenhet av förbundenhet, 
upplevelsen av sig själv som såväl medskapare som medskapad i livets 
väv. De behöver ha en synergistisk relation till andra, till samhället 
och till världen som levande helhet. 

Den inre omställningen hos personer som fungerar som samhäl-
lets imagoceller är en omställning i hjärtat, i vårt medvetande, i vårt 
sätt att tänka och i vår identitet. Utan förändring på denna nivå kan 
ingen kvalitativ förändring ske på det yttre planet. De sociala rörelser 
som idag bär fröer till framtiden behöver hitta synergier så att kontu-
rerna över det samhälle som ”vill växa fram” blir klarare.

Vi har många enfrågerörelser och individer som vill förverkliga sina 
idéer. Det som behövs är det arbete som imagocellerna gör inne i 
puppan. De kreativa nätverken behöver komma i förgrunden och vi 
behöver bättre förstå hur transformation går till. Vi behöver träna oss 
i att upptäcka dolda kopplingar och mönster som ännu inte blivit 
synliga, hjälpas åt att upptäcka hur de många olika delarna skulle 
kunna samspela i en levande helhet. 

Kärnan i analogin med imagoceller är att människan kan skapa 
framtiden här och nu. Vi behöver inte vänta på framtiden, vi bär 
den inom oss. När människor förstår det förstår de också att de kan 
förändra världen, och en vacker dag blir den nya verkligheten realitet.   

HILLEVI HELMFRID FRÅN L ARV TILL FJÄRIL

Texten är inspierad av en intervju med Nicanor Perlas skriven av den 
tyska frilansjournalisten Geseko v. Lüpke 2010. Nicanor Perlas är i sin 
tur inspirerad av Norie Huddles vackra bok ”Butter"y”. Hillevi Helm-
frids kontakter med experter på insekters anatomi och fysiologi har dock 
visat att Norie Huddles berättelse innehåller en del påståenden som 
saknar stöd i naturvetenskapen. Den här texten är ett försök att ge en 
mer korrekt bild, men samtidigt bibehålla den övergripande liknelsen.
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JONAS GREN NÄR JAG BLIR STOR SKA JAG HA ET T LED

När jag blir stor ska jag ha ett led 
Det ska vara ett långt led 
Det ska ha begynnelse 
Det ska ha slut 
I begynnelsen 
ska det vara jobb 
Jag ska gå efter jobb
Jag ska gå efter jobb i kalk
Det ska vara jobb i kalk
Det ska vara jobb på ga#el!bbla
Jag ska gå före ängshök
Jag ska gå före gotlandssnok
När jag blir stor ska jag gå först
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KG Hammar

Sånger som tystar
’skapelsens herre’

N 
är försvann sången från mellanrummet mellan män-
niskan och naturen? När försvann poesin ur beskriv-
ningen av människans relation till natur, skapelse 
och allt icke-mänskligt liv? När hamnade människan 

så i centrum av tillvaron att alla andliga dimensioner försvann när 
man sökte svar på frågan vem en människa är? När blev människan 
skapelsens krona så fullständigt att allt annat reduceras till medel och 
material för människans självförverkligande?

År 1967 publicerade den brittiske medeltidshistorikern Lynn 
White den första utgåvan av en artikel som startade en debatt om 
dessa frågor, $e historical roots of our ecological crisis.

Lynn White menar att människan alltid påverkar sin omgiv-
ning, sin miljö. Men naturens förmåga att anpassa sig har gjort att 
denna påverkan inte utvecklats till ett hot mot livet på planeten 
förrän något mycket avgörande inträ%ade: vad Lynn White kallar 
bröllopet mellan naturvetenskap och teknik. Detta inträ%ade inte 
förrän under senare delen av 1800-talet. Till detta kommer be-
folkningsexplosionen. Den funktionella föreningen av hjärna och 

Foto: K
ristina Strand Larsson
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hand (vetenskap och teknik) i kombination med en demokratisk 
strävan att göra allt&er delaktiga i utvecklingen och framstegen har 
gjort den ekologiska krisen helt akut. Både hjärnan/vetenskapen och 
handen/tekniken har en lång historia innan ”bröllopet” och denna 
historia är västerländsk, även om det #nns starka beroenden både 
från till exempel arabvärlden och Kina. 

Men vetenskap och teknik är i dagens värld utpräglat västerländsk 
och den är formad av den medeltida världsbilden i Europa, menar 
Lynn White. Människans förhållande till naturen förstås inom en 
teologisk världsbild och den styr oss fortfarande, hur sekulariserade 
vi än anser oss ha blivit. Vetenskap och teknik har i förening skapat 
krisen, och mer vetenskap och mer teknik löser inte de problem de 
skapat så länge detta sker inom samma tankestrukturer, menar Lynn 
White. Ett teologiskt paradigmskifte är nödvändigt, tänker han.

Kristendomens herre på täppan
På medeltiden styrdes människors sätt att tänka av den bibliska ju-
disk-kristna världsbilden. Till skillnad från nästan alla andra religio-

ner, som tänker tiden cykliskt utan början och utan slut, så är den 
bibliska, liksom den muslimska synen annorlunda. Tiden upprepar 
sig inte. Skapelsen har ett ursprung och ett mål. Människan har en 
uppgift inom denna färd mot målet, att som Guds avbild ta kontroll 
över allt annat liv och all materia för att tvinga detta att tjäna män-
niskan, som i sin tur är tänkt att tjäna Gud och Guds syften med sin 
skapelse. 

Detta gör, menar Lynn White, att kristendomen särskilt i dess väs-
terländska form är den mest antropocentriska religionen i världen. 
Detta är i sin tur ursprunget till det vetenskapliga tänkandet och vil-
jan att förstå och den teknologiska ivern att behärska och kontrollera. 
Här #nns spänningen och komplexiteten. Det handlar om ofattbart 
stora gåvor till mänskligheten. Men det handlar också om att vi håller 
på att förstöra den bas mänskligt liv och allt annat liv är beroende av.

Innan kristendomen blev den dominerande tankestrukturen i Väs-
terlandet var varje del av naturen besjälad. Det fanns en skyddsande i 
varje träd, varje källa, varje vattendrag, varje berg. Innan människan 
försökte bemäktiga sig naturen och tilltvinga sig dess krafter måste 
dessa skyddsandar bevekas. Det krävdes eftertanke före varje exploa-
tering. Den bibliska skapelsetanken ”sekulariserade” naturen, och en 
människa som var ”ensam herre på täppan” och glömde bort att hon 
inte var ägare utan blott ansvarig förvaltare blev livsfarlig för den öv-
riga skapelsen, vars yttersta konsekvenser vi upplever idag.

Behovet av en teologisk revolution
Som den forskare han är varnar Lynn White för att hans historiska 
skiss uppfattas som alltför ensidig och entydig. Både den bibliska ska-

KG HAMMAR SÅNGER SOM T YSTAR ’SKAPELSENS HERRE’

” Innan kristendomen blev den dominerande 
tankestrukturen i Västerlandet var varje del 
av naturen besjälad. Det fanns en skydds-
ande i varje träd, varje källa, varje vatten-

drag, varje berg.”
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pelsetanken och det han kallar kristendomen är alltför mångtydiga 
företeelser för att det ska kunna dras raka linjer och förenklade slut-
satser. Bara en jämförelse mellan östlig och västlig kristendomsform 
visar på skillnader. Där kontemplationen präglar den östliga orto-
doxa kristendomen är det handling som kännetecknar den västliga. 
Men det är ju också i Västeuropa som vetenskap och teknik gjort sina 
världsomvälvande framsteg!

Lynn White menade alltså att den västerländska vetenskapen i för-
ening med teknologin byggde på teologiska förutsättningar även där 
världsbilden förlorat sina religiösa dimensioner. Därför behövs en 
teologisk revolution, ett alternativt sätt att tolka människans förhål-
lande till naturen som saknade den antropocentriska karaktären hos 
det som allmänt uppfattades som biblisk skapelsetanke. Ett sådant 
radikalt annorlunda förhållningssätt fann han hos den helige Franci-
scus (1181-1226) från Assisi i Italien.

 
Broder Sol och syster Måne
1980 utnämnde påven Johannes Paulus II den helige Franciscus till 
skyddshelgon för djuren och ekologin. Förslaget att göra denna mar-
kering utgör avslutningen på Lynn Whites artikel $e historical roots 
of our ecological crisis från 1967. Lynn Whites argumentation är att 
ingen har så radikalt gestaltat ett annorlunda kristet förhållningssätt 
till naturen och andra levande varelser än den helige Franciscus av 
Assisi. Det #nns massor av legender om hans relation till djuren. Han 
predikar för fåglarna och utgår ifrån att dessa och alla djur är besjä-
lade och jämställda med människan i skapelsen. Mest berömt är hans 
möte med vargen i Gubbio som satt skräck i befolkningen där. Han 

möter vargen med vänskap istället för rädsla och hat. Vargen ångrar 
sig och lever därefter i fred med människorna.

Legender är en sak och de återger inte historiska händelser men 
återspeglar troligen väl kända förhållningssätt. Historiskt beva-
rad är däremot Solsången, ett stycke poesi som uttrycker inte bara 
vänskapliga relationer mellan människan och naturen. Vi är alla 
syskon i livets stora familj som också omfattar materien. Fran-
ciscus författade sången mot slutet av sitt liv och när sjukdom 
präglade hans dagar. Den är skriven på italienska och #nns i &era 
versioner. Här följer en svensk översättning (från Sven Stolpe). 

KG HAMMAR SÅNGER SOM T YSTAR ’SKAPELSENS HERRE’

Allra högste, allsmäktige, gode Herre,
din är all ära, allt lov och pris och all välsignelse,
dig allena, du den högste, tillkommer de,
och ingen människa är värdig att nämna dig!
Lovad vare du, Herre, med alla dina skapelser,
särskilt herr broder Sol,
som skapar dag, och du upplyser oss genom honom,
och han är skön och strålande med stor glans,
av dig, du Högste, är han en bild!
Lovad vare du, Herre, för syster Måne och stjärnorna,
på himmelen har du skapat dem, klara, kostbara och sköna.
Lovad vare du, Herre, för broder Vind
och för Luften och Molnen och gott väder och allt slags väder,
genom vilka du uppehåller alla dina skapelser.
Lovad vare du, Herre, för syster Vatten,
vilken är så nyttig, så ödmjuk och kostbar och kysk.
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Solsången återger alltså en livets stora väv där vi alla är del av en 
familj, ett närverk av bröder och systrar i ett enda stort med-
beroende. Den ursprungliga Solsången slutade så som ovan 
angetts. Men senare skrev Franciscus ännu en vers. Det var 
efter en lokal kon&ikt i Assisi som han tillfogade denna. 

En del av planeten och universum och allt levande
Solsången blev till på 1220-talet. Världsbilden var den antika med 
ett kort tidsperspektiv på några årtusenden, en platt jord i tillvarons 
centrum och Guds boning i himmelen ovanför. Sju hundra år senare 
blev en annan sång till främst i Kina och Mongoliet, Hymn av uni-
versum med den franske prästen och paleontologen Pierre Teilhard de 
Chardin som författare. Nu var världsbilden präglad av evolutionen, 
årmiljarder som tidsperspektiv och jorden som ett stoftkorn i uni-
versum. Gud ”bodde” ingenstans men Guds närvaro kunde skönjas 
överallt för den som hade ögon att se med. 

Teilhard de Chardin föddes 1881 och var förutom präst och je-
suit även geolog och paleontolog. Hans av evolutionsläran präglade 
teologi förde honom till tolkningar av arvsynden som förkastades av 
Vatikanen. Han gjorde många resor till Kina och Mongoliet, och då 
han kom åter till Paris 1924 efter en resa drabbades han av undervis-
ningsförbud och förbud att publicera sina skrifter. År 1929 var han 
med om upptäckten av Pekingmänniskan (Sinanthropus) några mil 
söder om Peking. Under andra världskriget var han förhindrad att 
resa och stannade därför i Kina under hela krigsperioden. Efter kriget 
återvände han till Paris och gjorde två år senare ett försök att förmå 
påven att upphäva publiceringsförbudet. Sina sista år levde han i 
USA och inom några få år efter hans död 1955 publicerades hans 
skrifter eftersom ett publiceringsförbud inom katolska kyrkan endast 
gäller levande personer.

Det är framför allt tre skrifter av Teilhard de Chardin som är bä-
rare av hans storslagna vision och genom vilka han vill inspirera till 
en andlighet som svarar mot denna evolutionsburna helhetssyn. Det 

KG HAMMAR SÅNGER SOM T YSTAR ’SKAPELSENS HERRE’

Lovad vare du, Herre, för broder Eld,
genom vilken du lyser upp natten,
och han är skön och livlig och kraftig och stark.
Lovad vare du, Herre, för vår syster, Moder Jord,
som uppehåller oss och bär oss
och frambringar alla slags frukter och färgrika blommor och gräs.
Loven och prisen och tacken honom
och tjänen honom i stor ödmjukhet!

Lovad vare du, Herre, för dem som för din kärleks skull förlåter,
för dem som bär smärtor och prövningar.
Lyckliga de som framhärdar i frid,
ty de kommer att krönas av dig, allrahögste.

Franciscus har alltså tidigt sett sambandet mellan vår förmåga att leva 
i fred oss människor emellan och att leva i fred med skapelsen, natu-
ren, ekosystemen och materien. Ett fredligt förhållande med naturen 
förutsätter fredliga människor, som bär på en inre fridsamhet. Freden 
växer inifrån och måste leta sig hela vägen till tillvarons yttersta gräns.

En mera lättillgänglig och modern variant av Solsången #nns i den 
svenska psalmboken (psalm nr 23), bearbetad av Olof Hartman. 
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handlar om Den gudomliga miljön, främst från 1920-talet, Fenome-
net Människan från slutet av 30-talet samt Hymn av universum som 
tillkommit i delar under decennier. Människan är ett resultat av evo-
lutionen och i alla delar förbunden med planeten, som i sin tur är 
beroende av hela universum. Allt liv är delat liv, inte bara med andra 
människor eller andra livsformer som djur, träd och växter.

Vi är också förbundna med och beroende av vattnen, sjöarna 
och haven, materien och atmosfären. Den planet vi bebor är en 
enda stor interdependent organism, där alla delar är beroende av 
varandra. Människan med alla hennes förmågor grundade i vår 
stora hjärna med språk, konst, musik, matematik, kultur och re-
ligion, är en evolutionär produkt av allt som gått före ända ner i 
materiens djup. Det är materien som bär allt och som är bärare av 
en potentialitet, möjligheter till liv och utveckling. 

 
Tillvarons riktning
Teilhard de Chardin varnar för att ställa materia och ande mot 
varandra. Redan i materien #nns en ”innersida” som förverkligas 
alltmer. Teilhard har därför den för de &esta evolutionsbiologer 
förhatliga tanken att tillvaron bär på en riktning. Materiens inne-
boende möjligheter till liv och medvetande, till insikt om med-
beroende och kärlek, förverkligas under process och evolution. 
Riktningen mot allt djupare kärlek måste #nna sitt uttryck i ett 
allt personligare uppfattat universum. Människan är inte proces-
sens slutmål utan processen leder mot ett överpersonligt stadium 
som ett resultat av nya nivåer av di%erentiering och sammansmält-

ning. Slutmålet då allt blir superpersonligt, kärlek, kallar han Punkt 
Omega.

Teilhard avser inte att ge en naturvetenskaplig skildring av uni-
versums utveckling utan en andlig vision fast förankrad i materien. 
Som kristen teolog tolkar han sin vision i det kristna språket, och han 
använder ”den kosmiske Kristus” som synonym för Punkt Omega. 
Från den historiske Jesus av Nasaret ser han en utveckling, evolution, 
över fornkyrkans Kristusbekännelser mot en alltmer kosmisk Kristus 
som i sig sammanfattar allt i ett överpersonligt kärleksrike, där allt 
och alla är ett.

Det handlar om förmågan att se, se Gud i alla ting och skeenden, 
se hela tillvaron som den gudomliga miljö där kärleken utvecklar sig. 
Teilhard de Chardin är poet i sin naturvetenskap och teologi, och 
har därmed gett upphov till sådana sånger från jorden som möjliggör 
tillväxten av den förundran inför våra liv på den här planeten, som 
kan lägga grunden till en helande tillväxt och en hållbar framtid för 
alla och allt.

I Hymn av universum #nns en Hymn till materien. Från den hämtar 
jag några strofer.

KG HAMMAR SÅNGER SOM T YSTAR ’SKAPELSENS HERRE’

Välsignad vare du, mäktiga materia, oemotståndliga marsch av 
evolutionen, verklighet hela tiden nyfödd; du som, genom att 
ständigt spränga våra mentala kategorier, tvingar oss att gå allt 
längre och längre i vår strävan efter sanningen.
Välsignad vare du, universella materia, omätliga tid, gränslösa 
eter, trefaldiga avgrund av stjärnor, atomer och generationer; 
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Två sånger från olika tider och med olika världsbilder som tolk-
ningshorisont. Men tillsammans bär de på insikten om ”en enda sång 
i allt som #nns”. Den insikten betyder att vi bryr oss om varandra 
och allt som #nns. Alla och allt är inte till för vår skull. Men vi är alla 
till för varandra.  

KG HAMMAR SÅNGER SOM T YSTAR ’SKAPELSENS HERRE’

du som genom att översvämma och upplösa våra trånga mått up-
penbarar för oss Guds dimensioner.
 Välsignad är du, dödliga materia, du som en dag ska genomgå 
upplösningens process inom oss och därigenom tvinga oss in i 
själva existensens hjärta.
 Jag välsignar dig, materia, och prisar dig: inte som vetenskapens 
påvar eller moraliserande predikanter framställer dig, förnedrad 
och vanställd – som en massa av rå styrka och föraktliga begär – 
men sådan som du uppenbarar dig för mig idag, i din totalitet 
och sanna natur.
 Jag prisar dig som den outtömliga möjlighetens källa till existens 
och förvandling, där den predestinerade substansen slår rot och 
växer.
 Jag prisar dig som den universella kraft som för samman och 
förenar, genom vilken mångfalden av monader länkas ihop och i 
vilken de alla strålar samman på Andens väg.
 Jag prisar dig som den gudomliga miljön, laddad med skapar-
kraft,
som oceanen som rörs om av Anden, som leran som formas och 
får liv inandat av det inkarnerade Ordet.
 Om vi någonsin ska nå dig, materia, måste vi, sedan vi först 
etablerat kontakt med totaliteten av allt som lever och rör sig här 
på jorden, steg för steg fyllas av insikten att de individuella for-
mer vi alla utgör smälter bort i våra händer tills vi till sist möter 
själva enhetens väsen som !nns i all existens och alla föreningar.
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EN HÄLSNING FRÅN DJUREN

HENRI GYLANDER är sverige#nsk serie-
tecknare och illustratör. Hans serier och sa-
tirteckningar utforskar såväl samhällets orätt-
visor som människas sökande efter mening. 
Henri har medverkat i diverse tidningar som 
Dagens ETC, Kamratposten, Galago och 
DN. Hans första svenska seriebok Livet före 
döden, med &era prisbelönta novelletter, kom 
ut hösten 2015.

Henri Gylander
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LOVISA BÖRJESON jobbar med omställ-
nings- och integrationsfrågor på Studiefräm-
jandet. Tycker om att leva kollektivliv, skrat-
ta, gå i skogen – gärna i gummistövlar. Tror 
egentligen att vi lever i en civilisation i sönder-
fall och försöker vara okej med det. Är nöjd 
med sitt lilla bidrag i det stora vimlet världen; 
det som just hennes händer kan ta hand om 
och skapa.

Lovisa Börjeson

Ibland behöver man 
ett berg för att
förstå sig själv

N 
är jag går hem tar jag en omväg för att få stå en stund 
vid dig, knotiga björk. Det är något med dig som 
jag inte kan förklara, men som rör vid mig. Första 
gången jag såg dig blev jag stående där på gångbanan 

länge och bara tittade på din vildvuxna gestalt. Det var höst och du 
hade inga löv då. Spretiga grenar som sträckte sig mot himlen i en 
strävsam skevhet: Sån här är jag och jag har aldrig funderat över något 
annat, tycktes du säga. Jag vet inte varför jag tycker så mycket om dig 
men nu är det så. Jag kanske helt enkelt bara trivs med att vara med 
dig. Jag tycker om att prata med dig om min dag och följa din barks 
mönster med mina händer. Jag undrar ofta hur saker ser ut från ditt 
perspektiv. Hur är det egentligen att vara björk på den här platsen? 

Jag har börjat prata med träden.
Ja det låter kanske märkligt men det är som om det var 

dom som valde mig.
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*

Jag satt en gång vid foten av ett berg och lyssnade till vad som 
hände inuti mig. Jag trasslades med mig själv. Det var en stor 
utskjutande klippa, en bergskam som sköt genom skogen. Jag hade 
vandrat länge med trötta fötter den dagen och följt åsen en lång bit 
så jag satte mig där tillslut och bara satt. Hej berg, här sitter jag nu 
med dig. Jag tänker vänta ut dig. Jag sitter kvar. 

När jag vaknade igen såg jag bilden av mitt trassel. Jag såg det 
klart som utifrån; vad det kom ifrån och vad det var. Information 
som plötsligt blivit tillgänglig för mig. Ibland behöver man ett berg 
för att förstå sig själv. Tack berg för att du #nns. I evighetstider har 
du funnits. Din rörelse så långsam att jag inte har en chans med 
mina små sinnen att märka den. Jag kan bara känna dig. Massan. 
Tyngden i din varelse. Allt vad som har utspelats här under eoner av 
tid, allt det vet du!  Dela med dig en smula. Droppa en droppe av 
allt du vet i ett människobarn med trötta fötter.

*

Jag gick en promenad till strömmen nere där vägen kröker. 
Forsen är så stark där så man hör inte bilarna som kör förbi. Jag 
klättrade ner från brofästet och satte mig vid din sida och såg dig 
forsa fram i vild vår&od, galen av upptäckaranda och glädje! Sång 
kom till mig och jag sjöng dig. Sjöng tills du fyllde hela mig och allt 
som fanns var vatten och fors och vår och &od och pulserande blod. 
Du och jag &od. Nere där vägen kröker, man hör inte bilarna där 
för din ström är så stark.

LOVISA BÖRJESON IBL AND BEHÖVER MAN ET T BERG FÖR AT T FÖRSTÅ SIG SJÄLV

”Allt vad som har utspelats här under 
eoner av tid, allt det vet du!”
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MAX GUSTAFSON FOSSILT MISSBRUKSBETEENDE
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AMANDA MARTLING är samhällsvetare, 
kommunikatör och omställare. Hon jobbar 
med visioner och strategier för hur vi kan 
ställa om till fossiloberoende i Västra Göta-
land och resterande tid ägnar hon sig åt ideellt 
omställningsarbete och egna projekt, dricker 
ka%e i solen och går barfota så ofta hon kan. 
Bor i ett kollektiv i ett gammalt hus i Göte-
borg, lär sig lite mer om odling för varje år. 

Amanda Martling

Jag blundar och ser dig framför mig, jag ser din rundning,  
jag ser moln och hav, skogar och bergskedjor. 

Där är du, under mig och innanför mina ögonlock.  
Du är stark. Fast du är trött nu, så är du ändå stark. 

Du ger och ger. Du är förstås obeskrivligt vacker.  
Jag vill vara i relation med dig, viskar jag. 

Jag vill känna med dig, känna dina sår, känna din  
glädje och pirret på våren när träden slår ut. 

Vi är tillsammans i det här. Jag är med dig, vi är med dig.  
På din sida, på samma sida.

Inre bitar av 
omställningspusslet
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AMANDA MARTLING INRE BITAR AV OMSTÄLLNINGSPUSSLET

V 
i vet att vi behöver ställa om till ett mer håll-
bart sätt att leva. Det handlar om att radikalt 
minska vårt beroende av fossil energi och inte 
konsumera så mycket, att äta ekologisk och lo-

kalproducerad mat och alla de där andra konkreta pusselbitarna 
i omställningen. Vi är på väg dit, men många med mig menar att 
det inte går tillräckligt fort. Ett sätt att komma vidare och få mer 
fart på omställningen kan vara att gå djupare och titta mer på de 
inre processer som formar och formas av våra yttre handlingar. 
   Det handlar om att låta den konkreta och praktiska omställningen 
föregås eller ackompanjeras av inre perspektiv, av någon form av “inre 
omställning”. För det är väl som Albert Einstein lär ha sagt, att vi 
inte kan lösa de problem vi står inför med samma tänkande som 
skapade dem. Det faktum att vårt sätt att leva rubbar jordens klimat 
och orsakar den sjätte massutrotningen av arter beror inte främst på 
tekniken som gör att vi kan pumpa upp olja eller på laboratorierna 
där de miljöfarliga kemikalierna skapas. I grunden beror det på oss 
själva och på vilka värden vi sätter före andra. 
   Vad är då inre omställning? Många olika betydelser och perspek-
tiv kan läggas in i begreppet. Figuren på nästa sida visar på ett sätt 
att exempli#era vad uttrycket kan stå för. Den utgår från den ame-
rikanska författaren Ken Wilbers #gur där han delar upp yttre och 
inre perspektiv både för oss som individer och som kollektiv. Hillevi 
Helmfrid som är engagerad inom omställningsrörelsen har fyllt på 
med exempel på omställningens yttre och inre dimensioner. 

Ofta fokuseras våra insatser i den högra delen av cirkeln där vi 
hittar exempel på den konkreta yttre omställningen. Men ett alltför 
ensidigt fokus här kommer inte att ta oss hela vägen. De inre perspek-
tiven listade i den vänstra delen av cirkeln behöver också adresseras. 
Däremot kommer vårt gensvar förstås inte heller bli tillräckligt e%ek-
tivt om vi bara fokuserar på olika former av inre omställning. Dessa 
två perspektiv behöver gå hand i hand. Omställning i en del av #gu-

Omställningens inre och yttre dimensioner. Figuren är framtagen av Hillevi 

Helmfrid utifrån Ken Wilbers fyra kvadranter.

INDIVID

KOLLEKTIV

Y T TREINRE

Känslor

Livsstil

Konsumtion

Val, vanor och beteende

Energiförsörjning

Matproduktion

Transporter

Byggande

Tankemönster

Behov och önskningar

Attityder och värderingar

Drivkrafter och motstånd

Världsbild

Människosyn

Natursyn

Kultur och samhällets
  outtalade normer
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ren ger ringar på vattnet och påverkar på sikt även de andra delarna. 
     Vi har mycket att göra. Den inre karta som vårt agerande utgår 
ifrån kommer att få en avgörande betydelse för resultatet av våra an-
strängningar. Här följer fyra exempel som förhoppningsvis ger en idé 
om hur olika inre pusselbitar kan hjälpa oss att ställa om.  

Gamla och nya berättelser
I den inre kollektiva delen av #guren hittar vi ”berättelser” i form av 
kollektiva idéer, normer och världsbilder som formar vårt samhälle. 
Det kan vara berättelser om vad det är att vara människa, vad som är 
framgång och lycka, vad som är möjligt att förändra eller vilka vi är i 
förhållande till världen och naturen omkring oss. 

”When the stories a society shares are out of tune with its circum-
stances, they can become self-limiting, even a threat to survival. "at 
is our current situation”, skriver den amerikanske ekonomen och för-
fattaren David Korten. Det #nns många berättelser som varit grund-
läggande byggstenar i vårt samhälle, berättelser som kanske spelat en 
viktig roll men som idag ifrågasätts allt mer, inte minst på grund av 
vilka konsekvenser de får för oss och naturen omkring oss.

En sådan är berättelsen om att evig ekonomisk tillväxt är möjlig på 
en ändlig planet. En annan är den om att &er saker och mer pengar 
(även över den basnivå där våra grundläggande behov är tillfredsställ-
da) gör oss lyckligare. Berättelsen om att vi människor inte är en del 
av naturen är ett annat väsentligt exempel i det här sammanhanget. I 
den berättelsen är naturen något där ute, kanske till och med något 
farligt som vi ska bemästra. Jorden ses som en resurs som vi männ-
iskor kan ta av som vi behagar, snarare än som vårt hem. 

Hur vi ser på naturen och jorden – som en resurs som vi kan ta 
från eller som något vi är en del av – får förstås konsekvenser för vårt 
agerande. Om vi människor är en del av naturen, inte något annat än 
natur, då blir också den krigsföring vi för mot haven, luften, elefan-
terna och grodorna en krigsföring mot oss själva. Miljöförstöring blir 
en form av våldshandling mot vår gemensamma kropp.  

Att få syn på och ifrågasätta gamla kollektiva berättelser som stjälper 
snarare än hjälper oss menar många är en viktig del av en inre om-
ställning. Och förstås även att identi#era och börja leva andra berät-
telser. Detta för oss in på nästa exempel som handlar om visioner och 
hur vi ser på förändring. 

Vad som är möjligt för framtiden
I byn Sharamentsa i den ecuadorianska regnskogen bor människor 
som tillhör urfolket Achuar. De menar att drömmar formar verk-
ligheten på ett ytterst påtagligt sätt. När jag för ett år sedan besökte 
byn #ck jag ta del av deras morgonrutin – klockan fyra började vi 
dagen med att sitta tillsammans i en cirkel och gemensamt tolka vad 
vi drömt om under natten. När ungdomarna i byn är i sextonårsål-
dern går de ut ensamma i skogen i tre dagar för att söka en vision för 

”Vad händer när vi istället orkar stå
kvar och ta in situationens allvar? När

vi andas in och låter vetskapen
gå ända in i  hjärtat?”

AMANDA MARTLING INRE BITAR AV OMSTÄLLNINGSPUSSLET
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sitt liv. För det är bara så ett gott liv kan skapas menar Achuarfolket, 
genom att ha en tydlig vision att sträva emot. 

När miljö- och hållbarhetsfrågor diskuteras läggs ofta fokus på pro-
blemen som behöver lösas, vilket i och för sig inte är så konstigt. Men 
kanske är det så att vissa av oss får mer energi och handlingskraft av 
en tydlig framtidsbild att sikta emot, än den motivation vi får av pro-
blemen som vi ska arbeta oss ifrån. Det är nödvändigt att ställa om 
till ett samhälle och levnadssätt som är hållbart på riktigt – men hur 
vill vi att det samhället ska se ut? Om vi pratar mer om vilken slags 
framtid vi vill ha, om vi kan se den framför oss och dela gemensamma 
bilder av den, då ökar också förutsättningarna för att den ska kunna 
bli verklighet. 

Om du leker med tanken att du kan forma exakt den framtid du 
vill ha, om du får drömma helt fritt, hur skulle din dröm då se ut? 
Om du blundar och låtsas att du gör en resa femtio år fram i tiden 
och hamnar i en tid då miljöproblemen vi brottas med idag är lösta 
och vi har lyckats bygga något annat, något hållbart. Hur ser det 
samhället ut? Hur bor du, vad äter du till frukost? Hur känns det, vad 
fyller du dina dagar med? Vad pratar du om med de människor du 
möter, vad gör dig lycklig?

Vår inställning till framtiden handlar också om hur vi ser på för-
ändring, om vår uppfattning är att omfattande förändring är möjlig. 
Det är lätt att tänka att så som verkligheten ser ut just nu, så kommer 
den också förbli under en överskådlig framtid. Under apartheidstyret 
i Sydafrika intervjuade journalisten Catherine Ingram den då fängs-
lade Nelson Mandela och fascinerades av att han hela tiden sa ”när vi 
har besegrat apartheid”. Hon ville gärna tro att han hade rätt, att det 

skulle gå, men för sig själv tänkte hon att det inte skulle kunna bli 
verklighet inom en överskådlig framtid. Men det visade sig att Man-
dela hade haft rätt, två år senare föll apartheidregimen.

Att skapa förändring är inte på något sätt enkelt, men det är inte 
heller någon omöjlighet. Kanske är det inte så lätt att veta hur det 
hela började, men plötsligt har något hänt, bägaren har runnit över 
och det som verkade robust och konstant är det inte längre. ”Vad som 
framför allt präglat det senaste århundradet är dess oförutsägbarhet”, 
menar den amerikanske historikern Howard Zinn. Att människor 
och hela samhällen förändrar sina förhållningssätt och värderingar 
är något som har inträ%at många gånger förut och som kommer att 
hända igen. 

På ett individuellt plan tycker jag ofta det fungerar att tänka “jag 
provar ett tag” när jag vill förändra något men då det också av olika 
anledningar #nns ett motstånd inom mig. Sen blir det ofta ganska 
lätt att stanna kvar i det nya och till slut har det blivit en ny vana. Den 
positiva känslan av att leva på det sätt jag vill överskuggar det som jag 
tidigare såg som besvärligt med förändringen. 

Ett annat sätt att se på förändring är Joanna Macys begrepp ”aktivt 
hopp”. Macy menar att det #nns två slags hopp. Det första innebär 
att vara ”hoppfull”, det vill säga att tro att något kommer att gå bra. 
Om vi bara vill ta oss an uppgifter där vi känner oss hoppfulla be-
gränsas vårt agerande till sådant som det är troligt att vi kommer att 
lyckas med. Eller tvärtom: om något verkar för hopplöst så orkar vi 
kanske inte ens försöka. Den andra formen av hopp handlar om vad 
vi vill ska hända, oavsett hur sannolikt det är att det kommer att gå. 
Aktivt hopp är att agera i den riktningen, att aktivt vara med och 
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skapa det vi önskar, även om det inte är säkert att vi kommer att 
lyckas med det vi företar oss. Det är ett förhållningssätt vi kan välja 
att praktisera, något vi gör snarare än något vi har. 

Kraften i att låta hela oss vara med
Ibland kan det kännas som om vårt samhälle är uppbyggt kring oss 
som huvudfotingar, sådana där #gurer som små barn ritar förestäl-
lande bara ett stort huvud med två ben. Men vi är inte bara ratio-
nella varelser som tänker ut förnuftiga saker. Vi är människor, och 
det som händer omkring oss påverkar hela oss. Ytterligare ett exem-
pel på vad inre omställning kan innebära handlar om just detta, och 
kan relateras till den inre individuella delen av #guren på sidan 101. 

Det kan vara lätt att vilja värja sig inför information om miljö-
kriserna, stänga av och rationalisera bort. Men att istället acceptera 
situationen som den är kan vara ett viktigt första steg för att kunna 
göra något åt den. ”Med acceptans menas att välja att se, ha och stå 
ut med både den inre och den yttre verkligheten utan att &y, und-
vika, förvränga eller döma den och att handla utifrån denna verklig-
het e%ektivt och i enlighet med dina värderingar och mål”, skriver 
psykologen Anna Kåver. 

Ibland när vi stänger av det som är jobbigt gör vi det nog för att 
vi är rädda att vi inte ska kunna hantera de känslor som kan komma 
upp. Att känna oro, sorg, ilska, frustration eller maktlöshet är inte 
särskilt behagligt, men den här sortens känslor kan stjäla energi från 
oss även om vi inte släpper fram dem. Och när vi trycker undan 
dem förlorar vi också något av kontakten med vårt hjärta, med vår 
kraftkälla och vår drivkraft att vilja agera för förändring. 

Vad händer när vi istället orkar stå kvar och ta in situationens all-
var? När vi andas in och låter vetskapen gå ända in i hjärtat? Det kan 
göra oss uppgivna, men om vi kan se en väg framåt, då kan det också 
ge oss kraft. En kraft som kommer av att känna att vi inte vill ha det 
så här. Sorgen och smärtan över den förlust vi ser omkring oss är bara 
en annan sida av kärleken till det vi vill bevara, menar Joanna Macy. 
Det kan vara en skog, vår egen och andra människors hälsa, det myl-
ler av liv som #nns på det här klotet. För någonstans där under #nns 
den också, kärleken till livet i alla dess former, förundran och tack-
samheten. Joanna Macy menar att när vi utgår från tacksamhet stärks 
vår förmåga att ta in obehaglig information, istället för att vika undan 
från den. Tacksamhet är precis som aktivt hopp något vi kan träna på. 
Att fokusera på det vi har och är tacksamma för är också en motvikt 
mot konsumismen, som till stor del bygger på bristtänkande, menar 
Macy.

Fördjupade relationer
Som ett sista exempel kan inre omställning också sägas handla om 
fördjupade relationer till andra människor, till oss själva och till na-
turen omkring oss. Om att se att vi är del av något större, av ett sam-
manhang, och låta det perspektivet ta större plats i våra liv. 

En framtid mer i samklang med naturen kan ge oss så mycket mer 
än en friskare planet. Idag lever många av oss mer åtskilda från varan-
dra än vad människor någonsin gjort tidigare. Jag tror att många med 
mig längtar efter mer utrymme för kreativitet, enkelhet och social 
gemenskap. Den senaste tidens lyckoforskning visar också att det vi 
mår bra av inte i första hand är sådant med hög klimatpåverkan. Att 
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bo stort, köra bil, &yga eller äta kött – typiska klimatbovar – gör oss 
generellt inte lyckligare. Däremot kan omställningen till mer hållbara 
och livsbejakande levnadssätt ge oss mer tid till sånt som har störst in-
verkan på vårt välbe#nnande, vilket enligt lyckoforskningen framför 
allt är att vara med och göra saker tillsammans med andra människor.

För mig känns det självklart att vi behöver samarbeta mer och leva 
närmare varandra för att klara av de miljömässiga utmaningar vi står 
inför. Det kan handla om att lära känna sina grannar, att äga saker 
ihop eller låna av varandra för att undvika att köpa nytt, att odla 
tillsammans eller på andra sätt samarbeta kring hur vi får mat på bor-
det. En sådan samarbetande kultur förutsätter fördjupade relationer 
med andra i vår närhet, vilket förstås kan vara både utmanande och 
givande. Det förutsätter att vi verkligen möts, lyssnar på varandra och 
klarar av att hantera kon&ikter. Men det ger också utrymme för att vi 
lär av varandra, möts i meningsfulla sammanhang och har roligt och 
#rar tillsammans. Firar både det som går bra och det som går mindre 
bra, #rar att vi försöker! Kanske är det också dags att vi hittar nya 
ceremonier och högtider som verkligen betyder något för &er av oss? 

Inte bara relationer till andra människor utan också vår relation 
till oss själva påverkar våra förutsättningar att skapa hållbara avtryck. 
Till exempel vilken förståelse vi har för oss själva och varför vi agerar 
som vi gör, hur vi känner inför de utmaningar och möjligheter vi ser 
omkring oss, eller från vilken plats inom oss som vårt handlande ut-
går ifrån. Därför kan strävan efter att vara mer i kontakt med sig själv 
också vara en väsentlig del av omställningen. Olika former av stillhet, 
rörelse, kreativitet – ja, vi har alla våra sätt att fylla på med energi och 
skapa utrymme för en fördjupad kontakt. Tid för återhämtning och 

re&ektion kan vara en viktig del, eller att lyssna på kroppens signaler 
och att träna på att vara närvarande. För är det inte så att det som 
verkligen behövs nu är människor som är närvarande, lyssnande och 
i kontakt med sin inre djupaste röst? Människor som vågar testa sina 
idéer, trotsa vanans makt, strunta i vad andra tycker och börja gå 
andra vägar?

Att stanna upp och njuta av solen, känna vindens kraft eller sitta på 
en klippa och titta ut över havet. Vi kan också välja att ge mer eller 
mindre uppmärksamhet till naturen omkring oss och de relationer vi 
kan uppleva där. Om vi tänker på skogen, bergen och älven mer som 
subjekt eller mer som objekt påverkar förstås hur vi relaterar till dem. 
Att påta med händerna i jorden eller vandra i !ällen kan vara en slags 
kontakt och kommunikation, om vi väljer att se det så. Det kan också 
handla om att hitta platser att återkomma till, kanske en favoritglänta 
i skogen. Eller att varje dag påminna sig om hur naturen och den här 
planeten är en grundförutsättning för i stort sett allting som vi fyller 
våra dagar med. 

Det vi har en relation till vill vi skydda och ta hand om. Det kan 
vara andra människor som vi känner omsorg om, det kan vara djur 
eller en plats. Det kan vara den här jorden som vi bor på. 
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JIMMY ALM är dalslänning från 1983 och 
bor i Uddebo. Jimmy har provat sina vingar 
inom allt från industri till kommunal kul-
turverksamhet men slutade lönearbeta 2013. 
Ägnar nu dagarna åt att skriva och kvällarna 
till att dansa, samtala och elda i vedpannan. 
Tror på den ideella, kollektiva rörelsen och ett 
enkelt liv. Är ny#ken på vad det innebär att 
tillåta sig själv, sina tankar och känslor.

Jimmy Alm

FALL A SAMMAN

utan början 
och utan slut
rör vi oss 
i ekot av våra fantasiers
bilder

i sorg, rädsla och längtan 
sträcker vi oss från mitten av allt
och vidare ut i rymden

med regn i våra händer
och vind i våra lungor
spänner vi ansikte och kropp
för att leta fel

tills vi ger upp allt vi känner till
och faller samman
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ROBERT NYBERG gör samtidskommen-
terande bilder i fack- och dagspress. Han med-
verkar regelbundet i bland annat Aftonbladet, 
Dagens Arbete, Publikt, Transportarbetaren och 
Kritiska EU-fakta. Roberts bilder i runt format 
för Kommunal är spridda i miljonupplagor. 
Han har också illustrerat ett stort antal barn och 
vuxenböcker, &era i samarbete med författaren 
Johan Altho%.

Robert Nyberg

Foto: Lena N
yberg

TRÄDET
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ÅSA SIMMA föddes in i en nomadiserande 
renskötarfamilj som &yttade mellan norra 
Sverige och Norge beroende på årstiden. Hon 
lärde sig traditionella samiska jojker under en 
tid då de var förbjudna och var en del av rö-
relsen för att upphäva jojkförbudet. Åsa har 
länge varit aktiv i den globala urfolksrörelsen 
och har turnerat bland aboriginer i Australien 
och levt med inuiter på Grönland och med 
nordamerikanska indianer. Åsa är skådespe-
lare, dramaturg och manusförfattare och idag 
verksam vid International Sami Film Institute. 

Åsa Simma

Att inga spår lämna

S 
ommarsolståndet har passerat, den natten då män-
niska, djur och allt levande talar samma språk, som 
min mor brukade säga. Den natten förstår vi varandra. 
Äntligen, brukade jag tänka när jag var barn.  

Jag gick in i björkskogen, väntade på de väsen som vi delar denna 
jord med, de varelser som inte alla ser. De som bor under marken, i 
stenar, i dubbelbottnade sjöar. De som hjälper oss och besitter enorm 
kunskap. Dem kan man också samtala med, just den natten. 

Var är de nu egentligen, hur är det med dem? Undrar hur de förhål-
ler sig till det faktum att människans framsteg gjort att det nu drop-
par gift på deras bord. Sjöar förkalkas och passagen till deras värld 
täpps till. Människans omättliga hunger efter mineraler, malm och 
guld, tillåter dynamit att förgöra berg och mark, deras hem. Är de på 
&ykt och vart har de tagit vägen? Har de lämnat oss och hur skall vi 
klara oss utan deras hjälp och visdom? Oron gnager i mitt inre, vad 
tänker de om oss? Försvarar de oss, de människor som en gång &yt-
tade till dem? De som valde att leva ett liv med dem. Kanske visste 
de vad som väntade.

Om några veckor &yttar min sameby och jag till vårt sommarviste. 
Långt ovanför trädgränsen, många timmars vandring från en bilväg. 



117116

där 
!nns vägar 
svarta vägar med vita streck 
där dödliga farkoster "yter 
där 
!nns väggar, täckta av  
tapeter, tyger, tavlor, tid 
 
här !nns bara en bäck som delar 
en bäck  
med livfullt vatten 
Varför är jag så annorlunda, min vän 
här 
så enkel 
där 
så komplicerad

ÅSA SIMMA AT T INGA SPÅR L ÄMNA

Varför är du så annorlunda, min vän 
här 
varm, okrökt 
där  
med nedslående blick 
 
här 
!nns bara en bäck  
som delar 
en bäck 
med livfullt vatten 
 

Jag längtar efter den stunden – att få stå högt uppe på kal!ället med 
vindens lena andetag i mitt ansikte. 

Den platsen är helig för mig, min samebys och min sista utpost, 
än så länge.

På den marken har bara mitt folk och våra förfäder bott. Inga bib-
liotek, skolor, kyrkor eller andra monument byggts. Vi har bott där 
i århundraden utan att lämna ett enda spår efter oss. Bara små stigar 
mellan boplatser, #skevatten och rengärden. Som blodådror slingrar 
de sig i den kala naturen, minnen skapade av fotsteg, generationer 
efter generationer.

När jag vandrar stigarna som ringlar sig i det nakna landskapet, 
tänker jag:
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CHARLES EISENSTEIN är amerikansk 
författare och föreläsare som beskriver sig själv 
som en ”nedväxtaktivist”. Charles blev en för-
grundsgestalt för Occupy-rörelsen i USA och 
har inspirerat många aktivister världen över 
genom sina visioner om en annan ekonomisk 
ordning och en värld som bygger på relation 
snarare än separation. Charles har bland annat 
gett ut böckerna Sacred Economics och $e More 
Beautiful World Our Hearts Know is Possible. 

Charles Eisenstein

Stå på  
barrikaderna eller 

blicka inåt?

M 
ånga engagerade inom sociala rörelser för omställ-
ning och hållbarhet är, med rätta, försiktiga med 
att släppa fram ”andlighet”. För det första vill de 
förena människor med olika religiösa och mora-

liska värdegrunder för en gemensam sak som berör alla. De grundläg-
gande frågorna för dessa rörelser – som klimatförändringar, resurs-
brist och ekonomisk instabilitet – påverkar alla oavsett vilken religiös 
eller andlig uppfattning de har.

För det andra tror jag få vill upprepa 1960-talets besvikelse då en 
stark folklig rörelse vände sig ifrån sin revolutionära potential till en 
politisk harmlös agenda av andlighet, självhjälp och New Age. Vi är 
med rätta skeptiska mot alla förslag om att det inre är överordnat det 
yttre. Vi har inte mycket tålamod för ”andliga övningar” som, när 
allt kommer omkring, bara sker i ett rum någonstans (medan världen 
står i brand).
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Alltså fokuserar många sociala rörelser på lokalt gemenskapsbyg-
gande snarare än karaktärsbyggande, på att odla grönsaker snarare 
än att odla sitt inre och på samhällsutveckling snarare än personlig 
utveckling. Medan endast en liten grupp skulle se senare nämnda 
strävanden som värdelösa, #nns det en allmän uppfattning, eller åt-
minstone en uttalad åsikt, om att dessa hamnar utanför rörelsernas 
huvudsakliga uppgifter.

Men trots detta upphör inte dragningen mot inre omställning för 
att balansera den yttre. Det är ganska uppenbart att en omställning 
till ett fossilfritt samhälle innebär stora förändringar i vår livsstil, vår 
psykologi, våra relationer och vår självbild. Men gäller detsamma 
även för det motsatta? Kommer inre förändringar också bidra till 
omställningar i världen omkring oss? Många av oss har en känsla av 
att så kommer bli fallet. Vi kanske inte vet riktigt hur, men vi anar att 
om vi ser oss själva som avskilda från allt annat omkring oss kommer 
vi oundvikligen att återskapa sådana separerande strukturer. 

Min vän Cynthia Jurs som är buddhistlärare frågade en gång en 
104 år gammal lama hur hon på bästa sätt kunde bidra till helande 
i världen. Laman lärde henne en uråldrig buddistisk tradition från 
Tibet som kallas för Earth Treasure Vase. Men innan han gjorde det 
berättade han att det räcker att endast en person på en plats håller 
en djup praktik för att hela området ska påverkas på ett läkande sätt.  

Det här låter kanske som ett recept för magiskt tänkande och för 
att undvika konkret engagemang i världen. Men så blir det bara om 
vi ser på ett inre andligt praktiserande som något som endast utspelar 
sig i en egen, personlig sfär. Även om en inre praktik kan innehålla 
delar som sker i avskildhet sträcker den sig också mycket längre än så.

Det beror inte bara på att meditation, ceremonier och liknande gör 
att en människa agerar skickligare och med större medkänsla, utan 
också på att viss slags förändring helt enkelt inte kan ske avgränsat. 
I relationer och handlingar kommer dolda delar av en person fram i 
ljuset. Inre och yttre omställning är förenad.

Men det är inte alltid okomplicerat, när det dolda träder fram. 
När jag, till exempel, kan se hur det blivit viktigare att vinna över en 
meningsmotståndare istället för att nå ett positivt resultat, när jag in-
ser att ekologiska principer, åtminstone delvis, blivit medel för själv-
bekräftelse, eller när jag upptäcker hur min egen trångsynthet och 
mitt eget dömande hämmar en e%ektiv kommunikation och !ärmar 
människor som inte be#nner sig i gruppens inre krets med liknande 
värderingar som jag själv.

Att lära sig från sådana stunder av smärtsam insikt är en typ av inre 
omställning. Och den kan påskyndas av andliga praktiker tillsam-
mans med andra, med lärare, eller på egen hand.

Till slut upptäcker vi att dessa två mål är sammanbundna: självut-
veckling till en gladare, mer medkännande och levande människa, 
och att vara en e%ektiv förändringsagent och tjäna en vackrare värld. 

”Få vill upprepa 1960-talets besvikelse 
då en stark folklig rörelse vände sig ifrån 
sin revolutionära potential till en politisk 
harmlös agenda av andlighet, självhjälp 

och New Age.”

CHARLES EISENSTEIN STÅ PÅ BARRIKADERNA ELLER BLICKA INÅT?



123122

CHARLES EISENSTEIN STÅ PÅ BARRIKADERNA ELLER BLICKA INÅT?

De är oskiljaktiga. De är inte bara två vägar till samma destination; de 
är som två strömmar i samma &od där den ena &yter in i den andra.

Dansen mellan det inre och det yttre följer sin egen rytm. Båda 
växer i sin egen takt och har sina inneboende utmaningar. I den inre 
omställningens namn är det möjligt att undvika det skrämmande i 
att ta praktiska steg för att förändra samhället. Omvänt kan en utåt-
vänd aktivist använda sitt politiska och praktiska engagemang för att 
undvika personliga problem. Resultatet av det förstnämnda är andlig 
stagnation, och det senare kan lämna förödande spår efter sig.

Vi be#nner oss mitt i en revolution som går hela vägen – en om-
ställning som sker samtidigt i samhället och i det mänskliga varandet. 
Myten om det separata jaget speglar bilden av mänskligheten skild från 
naturen. Striden för att kuva det främmande, den andre – oavsett om 
det rör sig om naturen, andra arter, annan härkomst, terrorister, bakte-
rier, ogräs, eller vår egen inre vildhet – frambringar samma fåfänga och 
våld i alla hörn av vår civilisation. Vår art har tagit den här striden så 
långt det går, och hotar nu grundvalarna för mänskligt liv på planeten. 
Vi står därför inför en omställning på alla plan.

Må denna bok hjälpa till att förena omställningens inre och yttre 
strömmar, så att vi bättre kan tjäna den vackrare värld som våra hjärtan 
vet är möjlig. 
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SARA GRANÉR NEJ TILL NATUREN
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CHRISTINE HELLQVIST

Medan du sov
Rann smältvattnet i allt bredare "oder 
kanaler i isen
och under

Medan du sov
brann Australiens gräs och träd till sot  

Medan du sov 
smög sig maktens rädslor in i din dator 
och lyssnade 
De lyssnar 

Medan du sov
slog vågor in över kusten
och in i huset 
förde bort din bil  
dränkte rosorna  

MEDAN DU SOV

Medan du sov 
"ög den förtorkade, förnedrade jorden 
bort ur bondens hand 
i en dammvirvel  

Medan du sov försvann bina från fruktträden
och en kontinent av plast
formerades i Stilla havet

Du sov
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Pella Larsdotter Thiel

PELLA LARSDOTTER THIEL är ekolog, 
småbrukare och naturvägledare verksam inom 
omställningsrörelsen i Sverige. Hon arbetar med 
lokala omställningsprocesser på Värmdö i Stock-
holms skärgård och med idéer för omställning 
såsom permakultur, naturens rättigheter och vär-
deringar för hållbarhet. Pella har under de senaste 
åren lyft idén om ecocide i Sverige inom ramen 
för nätverke t Lodyn.

När det ovärderliga
får en prislapp

N 
är jag pluggade systemekologi var det en idé som 
upprepades under i princip varenda föreläsning; det 
ekonomiska systemet som en delmängd av ett socialt 
system, i sin tur en delmängd av ett ekologiskt sys-

tem. Tanken brukar visas som en bröllopstårta med tre våningar. Det 
låter ju helt rimligt. Det går inte att tänka sig ett ekonomiskt system 
utan ett mänskligt samhälle, och förutsättningen för det mänskliga 
samhället är ekosystemen.

Desto mer fascinerande har det varit att under 2000-talets första 
år följa utvecklingen av tankarna om ekosystemen som leverantörer 
av nyttor till människan. För om det funnits ett dominerande svar 
på förstörelsen av livsmiljöer, från såväl forskarsamhälle, myndigheter 
som miljörörelse, så har det stavats ekosystemtjänster. Det är lätt att 
förstå lockelsen här, jag har också predikat ekosystemtjänstevangeliet. 
För att kunna påverka en utveckling som dödar livet behöver vi tala 
till dem som har mycket makt – låt oss använda ett språk de förstår!  
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Att ta plats i samtalet
Steget från att tala om naturens nyttor till att vilja kvanti#era dessa 
nyttor, att värdera dem, är ganska kort. Om problemet är att naturen 
inte har ett värde på marknaden, så att det i princip blir gratis att 
förstöra, då är lösningen att skapa en ”grön ekonomi” genom att in-
kludera ekosystemen i det ekonomiska systemet. Det måste kosta att 
skada naturen – alltså måste ekosystemen värderas i pengar.

Detta synsätt utgår från att det ekonomiska systemet, i form av 
en marknad, styr våra handlingar. Förstörelsen av livsmiljöer beror 
på att naturen ännu inte har prissatts och marknader inte etablerats. 
Det är inom denna ram vi måste agera för att förstå och förvalta de 
ekologiska systemen. Helt tvärtom alltså, mot budskapet under mina 
ekologistudier.

Gretchen Daily, professor i biologi på Stanforduniversitetet, är en 
pionjär inom fältet ekosystemtjänster. ”Om vi inte börjar kvanti#era 
naturens värden i dollartermer, när allt annat i vår värld värderas i 
dollartermer, riskerar naturvården att förbli en marginaliserad före-
teelse på små avskilda platser jorden runt”, sa hon i samband med 
att hon tog emot Volvos miljöpris år 2012. Dagspolitiken, menar 
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”När vi vill hantera unika, oersättliga 
värden har vi inte så stor hjälp av ekono-
min. Jag kan exempelvis inte köpa mig 
rätten att döda en annan människa.”

Gretchen Daily, utgår oftast från analyser av vinst och kostnad. Att 
värdera ekosystem enligt liknande logik handlar, som hon ser det, om 
att ta plats i detta samtal.

Inget hejdar förstörelsen
Låt mig dröja ett ögonblick vid var vi be#nner oss i relation till de 
levande systemen.  Det stora projektet för vårt nuvarande samhälls-
system, den ekonomiska tillväxten, bygger på ett systematiskt uttag av 
ämnen från jordskorpan. Detta är en verksamhet med ett högt pris i 
form av förstörda livsmiljöer. Behovet av råvaror rättfärdigar att hela 
bergstoppar sprängs sönder. Att hela landskap föröds. När de mest 
lättåtkomliga platserna har tömts letar vi nu i planetens skrymslen och 
vrår, på tidigare otänkbara ställen.

Ett kanadensiskt företag, Nautilus Mining, har fått tillstånd att 
öppna en gruva i Papua Nya Guinea. De ska borra efter guld, koppar 
och andra värdefulla metaller. Gruvan ligger på havets botten i ett 
område med hydrotermala källor där hett vatten med lågt pH ström-
mar ut i havet från Jordens inre. När detta vatten möter havsvattnet 
avsätts höga koncentrationer av mineraler; det är dessa man nu vill 
utvinna.

Mineralerna är också basen för rika ekosystem med bakterier som 
livnär sig av framförallt svavelväte. Av bakterierna lever kräftdjur, 
sniglar, maskar, #skar, bläck#skar och många andra varelser som bara 
#nns här. Det är unika samhällen som fungerar helt utan solljus. 
Kanske är det ur sådana betingelser som liv uppstod på Jorden.

Nationalparken Yasuní i Ecuador är en biologisk ”hotspot”, en 
plats med mycket stor mångfald, utropad till biosfärsområde av 
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UNESCO. Två urfolk utan kontakt med den moderna världen bor i 
Yasuní. Ecuadors regering har just beslutat att tillåta oljeborrning här, 
efter ett tappert försök att få rikare stater att kompensera Ecuador för 
att lämna oljan i marken. 

Regeringar och oljebolag gnuggar händerna över det smältande Ark-
tis och de nya handelsvägar och oljefyndigheter det öppnar för. Statoil 
skickar en oljerigg för borrningar vid Björnön i Barents hav, en av de 
mest sjöfågelrika platserna på norra halvklotet. Detta sker ungefär sam-
tidigt som forskare hävdar det tidigare närmast otroliga – att ismassorna 
på Västantarktis börjat röra på sig och smälta, vilket skulle innebära 
många meters havsnivåhöjningar.

Att det inte verkar vara möjligt att försvara ens dessa, de mest kän-
da, ovärderliga områdena säger något om vad vi kan hoppas på fram-
över. Det existerar egentligen inte någon mekanism som kan fördröja 
eller hindra vår framfart. Inget sätt att värdera de levande systemen 
högre än det ekonomiska systemet värderar de koncentrerade rikedo-
marna av fossila bränslen för att föda dess tillväxt. 

Den nyttiga naturens värde
I denna tid är alltså responsen att börja tala om naturens nyttor, eko-
systemtjänsterna. Naturen måste bli en del av ekonomin, eller som 
Dieter Helm, ordförande för brittiska regeringens Natural Capital 
Committee, säger att ”miljön är en del av ekonomin och behöver 
bli ordentligt integrerad i den så att tillväxtmöjligheter inte missas”. 

”Att rädda Östersjön – en lönsam investering” är rubriken när 
Stockholm Resilience Centre släpper en rapport om nyttan av och 
kostnaderna för att minska övergödningen i Östersjön. En rapport 

PELL A L ARSDOT TER THIEL

från Naturvårdsverket heter ”What’s in the sea for me?”. ”Ekosystem-
tjänster är business” säger hållbarhetsstiftelsen TEM vid Lunds uni-
versitet. ”Vi måste förmedla att det är lönsamt att ställa om” menar 
Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. ”Protec-
ting nature can be a pro#table corporate priority and a smart global 
business strategy”, säger Dows VD Andrew Liveris. Det som verkar 
viktigt här – det som räknas, drivkraften, motivationen – är alltså en 
växande ekonomi. Hur mycket mer lönsamt det vore att bevara na-
turen än att förstöra den. Vad naturen kan åstadkomma för dig eller 
ditt företag. 

Detta är förstås inte sant för de &esta som talar om ekosystemtjäns-
ter. Varför gör man då det? Jag antar att de &esta är som jag. Vi känner 
med träden och fåglarna, vi ser skönheten i vingarna hos en slända, 
vi uppfylls av doften av mossa. Fenomen och upplevelser som inte 
kan värderas i pengar. Att detta får #nnas är det viktiga. Vi gör det vi 
tror behövs av kärlek till den här planeten. Om makten inte verkar 
lyssna får man tala dess språk. Men begreppet ekosystemtjänster kan-
ske innebär att sälja sin själ till djävulen.

Värderingar på två sätt
Varje gång vi talar om hur lönsamt det är att bevara naturen stärker 
vi idén att det är detta som är viktigt. Varje gång vi beskriver naturen 
som leverantör av tjänster och resurser talar vi om att det är detta som 
är naturens värde. Ekosystemen i sig har inget värde – det är bara som 
resurs för oss som de räknas. Om vi inte kan mäta våra handlingar i 
en växande ekonomi så räknas de inte, eller saknar rent av mening.
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Ordet värdering är intressant. Det kan betyda att sätta ett ekono-
miskt värde på något, kvanti#era något i pengar, och därmed göra det 
utbytbart mot andra värden, kvanti#erade på samma vis. En värdering 
kan också vara en vägledande föreställning för att orientera oss i den 
värld vi lever i. Föreställningar om bra eller dåligt – om hur önskvärt, 
möjligt och meningsfullt något är. Man kan säga att dessa värderingar 
är våra guider i livet; de påverkar hur vi tänker, känner och agerar, hur 
vi röstar, vad vi köper, vad vi jobbar med.

Det #nns mycket ny spännande forskning om våra mänskliga vär-
deringar.  Särskilt intressanta för relationen mellan människor och 
natur är två grupper av värderingar: inre och yttre. De yttre värdering-
arna kan till exempel vara status, auktoritet, prestation och materiell 
rikedom, där bekräftelsen kommer utifrån. De inre värderingarna är 
sådana som rättvisa, relationer med familj och vänner, kreativitet och 
samhörighet med naturen, där bekräftelsen kommer inifrån, från oss 
själva.

De inre värderingarna har alltså ofta att göra med företeelser som 
går utöver det omedelbara egenintresset. Det är med hjälp av dem 
vi har förmågan att bry oss om och agera för sammanhang större än 
oss själva. Starka inre värderingar är också mycket tydligt korrelerade 
med beteenden och attityder i hållbar riktning, till exempel ett min-
dre ekologiskt fotavtryck, ideellt arbete och stöd för miljöanpassade 
politiska styrmedel.

Spänningar mellan pengar och natur
Socialpsykologisk forskning om värderingar visar att de relaterar till 
varandra i ett dynamiskt system. Det är svårt att samtidigt hålla både 
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yttre och inre värderingar – i olika situationer tenderar vi därför att 
prioritera åt något håll. Om vikt läggs vid de yttre värderingarna så 
väger de inre lättare, likt en gungbräda. Ju oftare vi använder våra vär-
deringar, desto starkare blir de. Att anta att människor drivs av yttre 
värderingar och påminna om dem, är att stärka dem. 

En motivering som …det är mycket lönsamt att skydda biologisk 
mångfald. De tjänster ekosystemen levererar till oss människor är värda 
mångdubbelt mer än vad det kostar att förhindra att de skadas eller för-
störs1  kan alltså verka i rakt motsatt riktning mot den eftersträvade. 
Den gör oss mindre benägna att skydda naturen. Den förminskar 
människor genom att utgå ifrån att vi endast kan vilja bevara det som 
har ett ekonomiskt värde. Den speglar en bild av människan som 
ofta används inom nationalekonomin – den ekonomiske mannen, 
en rationell, nyttomaximerande egoist. Detta blir en självuppfyllande 
profetia; använd ett språk som förstås i ett system som prioriterar 
prestation och tillväxt, ett system där alltings värde är utbytbart, och 
du stärker detta system. 

Pengar som fenomen betraktar vi oftast som något värdeneutralt, 
bärare av endast värdet som är tryckt på dem med en si%ra. I själva 
verket är de starkt förknippade med yttre värderingar. När vi påminns 
om pengar kopplas våra yttre värderingar in och vi blir mindre benäg-
na att samarbeta, mer inriktade på konkurrens och mindre intresse-
rade av det större sammanhang vi ingår i. Att pengar har kommit att 
förknippas med tagande, egennytta och exploatering säger en del om 
det ekonomiska system vi har skapat och nu vill trycka in naturen i.

1 Sverige och Nagoyamålen. WWF och Naturskyddsföreningen 2012. 
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Det ovärderliga
Men hur ska en kultur som o%rar havsbottnar och bergstoppar på 
ekonomins altare kunna ställa om? Vad #nns det för alternativ till 
att prissätta naturen? Jag vill föreslå två vägar som båda utgår ifrån 
naturen som en oersättlig levande helhet som vi är en del av. Den 
ena handlar om att hejda förstörelsen. Den andra om att #ra vårt 
beroende av naturen.

När vi vill hantera unika, oersättliga värden har vi inte så stor hjälp 
av ekonomin. Jag kan exempelvis inte köpa mig rätten att döda en an-
nan människa. Den utbytbarhet som kännetecknar pengar gör dem 
sällsynt dåliga på att hantera värden som inte är utbytbara. Ekonomi 
är helt enkelt inget vidare redskap för det ovärderliga. Istället använ-
der vi juridiken, och det skulle vi kunna göra även när det handlar om 
förstörelse av livsmiljöer. Det #nns ett förslag om en ny internationell 
lag som skulle göra livsmiljöförstörelse, ecocide, brottsligt2.  

Lagen om ecocide bygger på idén om naturens rättigheter. Den 
skulle ge naturen rättslig status och utgöra en sanktion när naturens 
rättigheter kränks. Benämningen ecocide kombinerar grekiskans oi-
kos, hem, med latinets caedere som betyder att döda. Att ödelägga 
det egna hemmet. Ecocide de#nieras som ”omfattande skada på eller 
förstörelse av ekosystem eller livsmiljö inom ett avgränsat geogra#skt 
område”.

2 Lagförslaget och historisk bakgrund #nns på www.eradicatingecocide.com
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För att kunna förstå och börja arbeta med att hela relationerna 
mellan människa och natur behöver vi först benämna skadan. En lag 
om ecocide skulle hjälpa oss att göra det. Lagar föds ur och påverkar 
samhälleliga värderingar. En lag som förmådde säga: Stopp – hit men 
inte längre! till livsmiljöförstörelse skulle inte bara få en e%ekt på hur 
vi hanterar ekosystemen rent konkret, utan även hur vi ser på relatio-
nen till naturen. 

När vi kallar det människor får från ekosystemen för ”tjänster”, 
som eventuellt kan kvanti#eras i pengar och skapas marknader för, 
upprätthåller vi den separation mellan människa och natur som präg-
lar vår kultur. Den relation som #nns mellan en säljare och en köpare 
präglas av distans. Så snart köparen ersatt säljaren med det belopp 
man kommit överens om, har man inte med varandra att göra. Det 
#nns inga förpliktelser, inga band. Ekosystemen som a%ärstransak-
tion stärker illusionen av oberoende. 

Om vi istället skulle öva oss på att se allt vi får från naturen 
som gåvor, skapas en annan relation. När du får en gåva känner 
du tacksamhet, en vilja att ge något tillbaka. Gåvan knyter givare 
och mottagare till varandra; gåvor är, tillsammans med berättelser, 
relationernas och samhörighetens trådar. Att se naturen som en gi-
vare av gåvor istället för en leverantör av tjänster föder tacksamhet 
och känsla av sammanhang. Genom att #ra och uppmärksamma 
naturens gåvor stärker vi samhörigheten med de levande systemen. 
Det bidrar också till en världsbild som mer präglas av över&öd än 
brist: ömsesidighet snarare än konkurrens, delaktighet snarare än 
dominans, givande snarare än tagande. Detta synsätt #nns hos 
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många urbefolkningar, som också ägnar mycket energi åt att hedra 
och tacka för de gåvor man får från Jorden. 

Början på ett nytt samtal
Det är dags att sluta försöka ta plats i samtalet. Det är dags att börja 
föra ett annat samtal. När världens länder möttes i Rio 2012 för FN:s 
konferens om hållbar utveckling, krockade ekosystemtjänstbegreppet 
ganska rejält med urbefolkningars sätt att se på naturen. Såväl Bolivia 
som Ecuador, länder med starka urbefolkningar, har på olika sätt gett 
naturen rättigheter i lag. Bolivias förhandlare i FN:s konvention om 
biologisk mångfald, Diego Pacheco, kritiserar det gröna ekonomi-
paradigmet som han menar förnekar andra sätt att uppfatta världen.

I  dokumentet  Living-well in harmony and balance with Mother Earth –  
A proposal for establishing a new global relationship between human 
beings and Mother Earth (2013) förklarar han Bolivias position i för-
handlingarna om biologisk mångfald: att föra fram ett annat para-
digm för civilisationen. Bolivia föreslår en omställning från ett antro-
pocentriskt synsätt på världen till ett kosmocentriskt: 

Den antropocentriska synen på världen fokuserar på att uppnå mänsk-
ligt välstånd genom irrationell exploatering av naturen, som uppfattas 
som naturkapital: ett objekt som kan ägas, brukas, omvandlas och säljas 
på marknaden som en inkomstkälla utan begränsningar. Det kosmocen-
triska synsättet däremot baseras på urbefolkningars vision där levande 
varelser och naturen be!nner sig i dialog och på samma nivå. Med detta 
synsätt är Moder Jord en levande varelse och helig: hon är vår mor.
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Diego Pacheco sätter #ngret på vad detta handlar om – ett para-
digmskifte. En ny berättelse. Ekosystemtjänstbegreppet är ett sätt 
att hantera livsmiljöförstörelsen inom en berättelse som inte för-
mår hantera det ovärderliga. Den berättar om människans särställ-
ning, om makt och kontroll, om utveckling i form av expansion. 
Vi kan sparka och slåss inom ramen för denna berättelse – det 
kommer inte att hjälpa. Vi behöver berätta på nytt! Bolivias förslag 
&yttar gränserna för vad som är önskvärt, normalt och menings-
fullt. Det paradigm som förs fram här gör allvar av det som syste-
mekologerna pratade om under min utbildning, det sätter ekolo-
gin som ram för ekonomin. Det stärker våra inre värderingar och 
utgår ifrån att samhörighet med naturen, harmoni och skönhet är 
viktigare än status, makt och prestation. Det är en berättelse som 
förändrar samtalet. 
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MARIA WESTERBERG har bland annat 
gett ut böckerna Vildhjärta: en kär lek mel-
lan människa och skog och Hjärtklappning. 
Maria täljer sin självbiogra#. Pinnarna hittar 
hon längs sina vandringar i skogen, de liknar 
spillror av ett språk som hon får foga samman 
och leka med. Det är hennes anständighet 
som människa som hon #nner där i det vilda 
och det är den som försvinner i takt med att 
skogarna huggs ned och tar sina sagor med sig. 
Marias plockepinn är hennes ärliga försök till 
en bättre värld. Det är hennes sång till jorden.

Maria Westerberg
MODER SKOG

Moder Skog
som är på jorden. 
Helgat varde ditt väsen. 
Ske din vilja
så som i marken
så ock i människorna. 
Vår dagliga glöd
giv oss idag
och förlåt oss våra maskiner
så som ock vi förlåta dem
som aldrig lärt oss
rätt från fel. 
Inled oss inte i konsumtion
utan fräls oss
från vår rädsla. 
Ty naturen är din
i den makten
och härligheten
i evighet. 

Almen
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Elinor Askmar

ELINOR ASKMAR  är beteendevetare med 
kon&iktlösning som huvudämne och jobbar 
med folkbildning inom omställningsfrågor 
i Göteborg med omnejd. Elinor har initie-
rat och stöttat många gräsrotsinitiativ såsom 
tillsammansodlingar, cykelkök, omställnings-
verkstad för delandekultur och liknande, och 
intresserar sig mycket för de mänskliga fakto-
rerna i förändringsprocesser.

DNA för den nya
tidens rörelser

E 
n textrad från Aerosmith som ljuder i mitt huvud när 
jag ska sätta mig ner och skriva den här texten. Först för-
står jag inte varför just den textraden dyker upp i sam-
manhanget av vad jag vill förmedla, särskilt med tanke 

på att mitt Aerosmith-lyssnande är högst begränsat. Men jag låter den 
sjunga i huvudet om igen, och det slår mig att den ändå berättar nå-
got om var jag vill börja. $ere’s something wrong with the world today, 
I don’t know what it is…

Jag tror att många skulle hålla med om den första delen av strofen 
om de blev tillfrågade på gatan. $ere’s something wrong with the world 
today, och sedan skulle alla börja i olika ändar med att beskriva pro-
blemen. Det skulle handla om ekonomisk kris, välfärd i förfall, hö-
gerextremism, klimatförändringar, ”peak oil” och allmän resursbrist, 
den psykiska ohälsan, en del skulle prata om invandringen, några om 
Mellanöstern, Ryssland, ojämställdhet, att det gamla Sverige är ett 

$ere’s something wrong with the world today, I don’t know 
what it is… 
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minne blott, det politiska systemets förfall, korruption, våld, bristen 
på respekt för våra äldre och så vidare.  

Det skulle #nnas några som skulle knyta ihop de här kriserna med 
varandra, men de &esta skulle ändå tycka att deras fråga var viktigast, 
och &era skulle självklart mena att de själva hade lösningen på det 
hela. Om bara politikerna gjorde det och det, om vi bara tillsatte 
den här lagen, om vi bara slutade ta emot så många invandrare och 
så vidare.

Den andra delen i strofen är viktig: I don’t know what it is… Den 
förmedlar en oro, en öppenhet, en fråga inför platsen och tiden vi 
be#nner oss i. Det är ingen överdrift att påstå att den mänskliga civi-
lisationen är i en mer komplicerad situation än den varit någon gång 
tidigare. 

Mänskligheten har idag större kapacitet än någonsin att förstöra 
betingelserna för sin egen existens. Runt omkring oss ser vi bland 
annat klimatförändringar, kemikalier i naturen, resursbrist inom alla 
områden (energi, matjord, vatten, ren luft), krig och motsättningar 
mellan grupper, befolkningsökning och extrem ojämlikhet. Ändå be-
ter vi oss som om ”business as usual” är receptet. 

Det här är anledningen till att jag för några år sedan upptäckte och 
förälskade mig i den internationella Transition Towns-rörelsen, som i 
Sverige går under namnet omställningsrörelsen.  

ELINOR ASKMAR

”Vårt bästa bidrag är ofta något 
vi tycker är roligt att göra.”

Omställningsrörelsen
Grundtanken med omställningsrörelsen är att människor går sam-
man lokalt och börjar göra saker praktiskt för att möta de stora sys-
temkriser (ekologiska, ekonomiska och sociala) vi står inför. Rörelsen 
menar att behovet av att bryta vårt oljeberoende och radikalt minska 
pressen på våra ekosystem inte bara är något vi kommer tvingas han-
tera, utan också något som kan användas som ett tillfälle att skapa det 
samhälle och den kultur vi verkligen vill leva i. 

Istället för att lösa problemen ett och ett bör vi inse att kriserna 
ligger på systemnivå, och för att kunna designa ett nytt system behö-
ver vi se världen och kriserna som en helhet. Rörelsen som startades 
2006 i den lilla staden Totnes på den engelska landsbygden har spri-
dit sig snabbt. Idag #nns &er än 1400 omställningsinitiativ runt om 
i världen, och många andra grupper och initiativ som jobbar med 
liknande idéer.

Vanliga omställningsprojekt är kvartersodlingar, lokala energibo-
lag, gemensamhetsägda företag som a%ärer, bryggerier eller bagerier, 
andelsjordbruk, initiativ inom kollaborativ ekonomi (dela, byta, låna, 
ge, hyra istället för att köpa nytt), naturligt byggande, skogträdgårds-
odlingar, mentorskap för aktivister, inre omställning, att bygga ”tiny 
houses”, nya mötesformer och pedagogiska modeller och så vidare.   

Rörelsen syftar till att återskapa sunda relationer till planeten vi bor 
på, till oss själva och till varandra. Den vill försöka frigöra människor 
från inlärd passivitet och hjälplöshet och istället visa på att det enda 
som någonsin förändrat historien är när ett fåtal personer gått sam-
man för något de tror på. Rörelsen ser sig själv som ett socialt experi-
ment i stor skala där alla tar med sitt bästa till bordet, men där ingen 
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har alla svaren eller vet hur det kommer att gå, det är ett ”learning 
by doing”. Ett vanligt citerat uttryck inom omställningsrörelsen är:

”If we wait for the governments, it’ll be too little, too late. If we act 
as individuals, it’ll be too little. But if we act as communities, it might 
just be enough, just in time.” 

Underliggande kulturella sår 
Något som utmärker omställningsrörelsen och andra närliggande 
rörelser är att man utgår ifrån kunskap och idétraditioner om hur 
förändringsprocesser går till och hur människor blir motiverade till 
handling, snarare än från mer information, teknik och procentsatser. 
Det #nns många som inte alls vill kalla det för en miljörörelse utan 
snarare en rörelse för livet. Hur vill vi egentligen leva våra liv? Om-
ställningsrörelsen kännetecknas också av ett djupare sökande efter 
vad som egentligen är de grundläggande problemen under de reella 
problem vi ser omkring oss. Hur kan det komma sig att mänsklighe-
ten inte förmår att styra om ens under hotet om sin egen undergång. 

Sophy Banks, som också medverkar i den här antologin, är en av de 
som varit med och utvecklat de inre perspektiven inom den interna-
tionella omställningsrörelsen. Hon pratar bland annat om att vi som 
kultur bär på känslomässiga sår som gör att vi skapar en kultur och 
ett samhälle som är djupt ohälsosamt för oss. 

Sophy har tillsammans med många olika grupper undersökt vilka 
föreställningar som #nns underliggande i våra västerländska tillväxt-
baserade ekonomier. I grupp efter grupp har hon funnit liknande 
föreställningar och underliggande känslomässiga mönster. Hon kallar 
dem för känslomässiga grundkon&ikter och menar att de har både ett 
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ohälsosamt och ett hälsosamt läge. De kulturella sår eller föreställ-
ningar som Sophy Banks identi#erat är:

 Alienation/isolering (jag är ensam och jag måste kämpa för min 
egen överlevnad)
 Otrygghet
Maktlöshet (jag kan inte påverka min egen situation eller värl-
den omkring mig)
Värdelöshet
Brist (det #nns inte tillräckligt och jag kommer inte få mina 
behov tillgodosedda)

Många människor som upplever dessa känslor medvetet eller omed-
vetet utvecklar kompenserande beteenden som kan ta sig uttryck i till 
exempel överkonsumtion, många ytliga relationer, fokus på status-
symboler och överdrivet fokus på trygghet genom murar, larmsystem 
och kontroll.

Sophys förslag på motmedel är att försöka återskapa följande känslor:
Gemenskap och tillhörighet
Trygghet
Makt att påverka min situation och samhällets utveckling
Känslan av att vara värdefull
Känslan av att det #nns tillräckligt och jag får det jag behöver

Sophy menar vidare att om vi i förändringsprocesser inte hittar sätt 
att svara an på dessa grundläggande kulturella och mänskliga sår, 
kommer vi bara att återskapa samma typer av problem. Det här bety-
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der att våra lösningar på ’miljöproblemen’ även måste vara lösningar 
på de ’mänskliga existentiella problemen’. 

DNA för förändring?
Med den här texten vill jag inte bara försöka synliggöra vad som är fel 
med världen och de djupare rötterna till varför det är så, utan framfö-
rallt visa på att det #nns &er och &er initiativ och rörelser som skapar 
nya sätt att göra saker, och som faktiskt i sin form även kommer åt 
dessa djupt liggande mänskliga behov.

Det #nns ett antal organiserande principer inom omställningsrö-
relsen och närliggande rörelser, eller ett DNA som jag här valt att 
benämna det, som informerar projekt och initiativ på ett särskilt sätt. 
Om vi lär känna dessa kan det kanske hjälpa oss att navigera i hur 
vi kan göra saker för att nå förändring, och att vi även kan översätta 
dem mellan vitt skilda verksamheter. Här följer en lista av principer:

Gör det själv. Den här principen handlar om att inspirera männ-
iskor att gå från passivitet och känslan av att ”det är upp till 
någon annan” till att istället ta tag i saker själv. Praktiskt kan 
det innebära att lära sig att laga saker, att ta kontroll över teknik 
(till exempel genom att ibland använda enklare teknik) eller att 
inte vänta på makthavares eventuella ansvarstagande i frågorna. 
Förstå skala. Omställningsrörelsen menar att vårt samhällssys-
tem behöver förändras i grunden och att vi inte bara kan #njus-
tera genom att tillföra grön teknik. Det handlar också om den 
personliga skalan; att även små aktiviteter gör skillnad. Genom 
att dessa små aktiviteter sätts i sammanhang av en större inter-
nationell berättelse, blir en global förändringsrörelse synlig. 
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Arbeta lokalt. Detta bygger vidare på principen om att förstå 
skala. Många omställningsinitiativ är organiserade lokalt men 
med nationella och internationella kontakter. Det lokala är en 
mer överblickbar skala där det är lättare att bygga goda relatio-
ner och skapa tillit. Om vi gräver där vi står är det också lättare 
att se förändringar, och förstå de speci#ka betingelserna för att 
nå resultat. 
Konkreta manifestationer. Gemensamhetsodlingar, kläd- och 
prylgarderober, byggemenskaper och lokala energibolag. Vi behö-
ver se de konkreta lösningarna för att själva kunna bli kreativa och 
komma på även andra sätt att manifestera ett annat sätt att leva. 
Bygger på lust. Vårt bästa bidrag är ofta något vi tycker är roligt 
att göra. Någon älskar att bygga, en annan att ordna fest, en tredje 
att jobba med strategiska visionsdokument, en !ärde att medla i 
kon&ikter.  
Yttre och inre omställning. I omställningsrörelsen försöker man 
införliva förståelsen om växelverkan mellan det inre i individer 
och kollektiv och de yttre konkreta projekten. Detta för att förstå 
hur förändring fungerar, vad som får människor att må bra, vad 
som gör att de mobiliserar handlingskraft, hur vår världsbild på-
verkar den värld vi skapar och så vidare.  
Berättande och kopierbarhet. Omställningen sprids över världen 
till stor del genom berättandet av goda exempel och bygger myck-
et på kopierbarhet. Sociala medier spelar så klart en viktig roll här. 
Alla behöver inte upp#nna hjulet själva, utan genom ’att härma’ 
vad andra gör kan en lokalgrupp få en fungerande verksamhet på 
plats mycket snabbare. 
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Återta gammal kunskap. I det gamla bondesamhället fanns 
mycket kunskap om att tillgodose våra grundläggande behov 
som senare generationer har tappat, som att bygga och laga sa-
ker, konservera mat och så vidare. I dagens samhälle behandlas 
våra äldre ofta som en belastning snarare än en resurs. Inom 
omställningsrörelsen vill man istället hedra de äldre och belysa 
vikten av att ta vara på deras kunnande, för i framtiden kan 
dessa utdöende kunskaper visa sig livsviktiga. 
Samarbete. Traditionellt har sociala rörelser ofta haft en tendens 
att behöva en politisk #ende att mobilisera emot. Omställnings-
rörelsen vill däremot understryka att alla är potentiella samar-
betspartners och för att klara av den nödvändiga omställningen 
behöver vi mobilisera alla delar av samhället. 
Inkludering och gemenskapsbyggande. För att förbereda inför 
de förändringar som exempelvis en drastisk minskning av fossil 
energi innebär är det inte bara viktigt att ställa om vår matpro-
duktion. Vi behöver också bygga upp starka relationer och social 
gemenskap för att klara nuvarande och kommande kriser. Även 
våra sociala ekosystem behöver innehålla mångfald och vi behö-
ver se vikten av inkludering, hållbara relationer och att bygga 
tillit och samarbete. 
Positiva visioner. Detta är en nyckel till förändring. Om vi inte 
har något att längta efter som är bättre än det vi har nu, kom-
mer vi att ha svårt att mobilisera människors handlingskraft. 
Drömmen om folkhemmet var en starkt bild som banade väg 
för mycket av den svenska 1900-tals historien. Vi behöver hitta 
en ny gemensam dröm att sträva mot.
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 Fira! Att #ra är viktigt, både att #ra livet i sig och att #ra det man 
har åstadkommit. Vi är ofta allt för snabba att ge oss på nästa 
arbete och nästa projekt. Firande i sig är också ett sätt att leva – 
att umgås med andra, äta gott, spela musik och dansa kräver inte 
ohållbar konsumtion.

Kvartersodlingen ger på många plan
För att få en tydligare känsla för hur detta DNA knyter an till de 
kulturella sår som jag skrev om tidigare, ska vi titta närmare på ett 
av de vanligaste och enklaste exemplen som kopieras i rasande fart 
runt om i världen – människor som odlar tillsammans i sitt närom-
råde. Detta kan verka gemytligt och harmlöst vid första anblick, 
men om vi undersöker djupare kan vi se hur det verkar på många 
olika nivåer samtidigt. 

Vi kan börja i såret alienation – att känna sig isolerad, ensam och 
utan sammanhang. Sverige är ett av de länder i världen med &est 
singelhushåll, och vi har också en hög grad av psykisk ohälsa. Vi 
har även en stor andel människor som står utanför arbetsmarknad 
och andra sociala sammanhang. En odling i kvarteret erbjuder ofta 
ett enkelt och kravlöst samtalsämne, även för den som inte deltar, 
och det skapar en plats där människor be#nner sig och gör saker 
tillsammans. För de som deltar skapas naturliga lokalt förankrade 
relationer som sedan kan översättas även till annat. 

Om vi går vidare till nästa sår så ökar också tryggheten genom att 
det skapas &er relationer i kvarteret och att &er människor är utom-
hus. Om jag känner dig så kanske jag håller ett extra öga på dina 
barn när du inte är i närheten. Genom att vara en del av en gemen-
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skap kan det också bli tryggare om man blir sjuk eller behöver hjälp.
Det tredje såret maktlöshet adresseras till exempel genom erfaren-

heten att man med små medel kan skapa saker i sitt område som gör 
skillnad. Jord, fröer och vatten är inte dyra eller svåråtkomliga resur-
ser. För många är det kanske första gången som de överhuvudtaget 
sätter någon som helst prägel på platsen de bor på. Känslan av att ha 
makt över sitt eget liv kan också stärkas genom att hitta tillbaka till 
gammal kunskap om hur man producerar sin egen mat, konserverar 
och tar hand om den. Att förstå grunderna i överlevnad och självför-
sörjning är ett stort steg mot att inse att man inte är utlämnad helt åt 
andras goda vilja. 

Känslan av värdelöshet kan motverkas av att man får en uppgift. 
Genom att hjälpas åt att planera, plantera, vattna och skörda så blir 
varje persons bidrag värdefullt för de andra. Också genom att vara 
med socialt och delta kan känslan av värde och att andra tycker om 
att man är med stärkas. 

Odlingen kan även bidra till en för&yttning från en känsla av brist 
till en känsla av över&öd och att få det man behöver. Många odlare 
får under säsong ett över&öd av åtminstone någon gröda som man 
inte hinner äta upp själv och ett enkelt sätt är då att dela med sig och 
ge bort till övriga odlare eller grannar och vänner som inte odlar. 
   Att ge gåvor utan förväntning om att få något tillbaka kan sätta 
igång en positiv spiral och den som får kanske känner att den vill ge 
tillbaka. En odling kan också ge upphov till annat typ av delande 
– av exempelvis verktyg, kunskap och tid. Detta kan hjälpa till att 
skifta fokus från berättelsen om att allt som jag behöver måste jag 
äga och ha för mig själv till berättelsen om att genom att dela med 
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andra får jag tillgång till det jag behöver när jag behöver det och 
mitt behov att prylar minskar. 

Alla behövs i omställningsäventyret
Om vi kan vara mer eller mindre överens om utmaningarna i världen, 
om vi kan öka förståelsen om de känslomässiga faktorerna bakom 
vårt destruktiva beteende, och om vi dessutom ökar kunskapen om 
hur vi kan komma åt dessa bakomliggande orsaker, kanske våra för-
ändringsstrategier kan trä%a lite mer rätt. Då kan omställningen gå 
lite snabbare och generera mindre motstånd. 

Det som krävs just nu tror jag inte är ensamma hjältar som o%rar 
sig för den stora sakens skull.  Det handlar inte heller om att livet 
måste bli torftigt och fattigt, att politiker och makthavare ska #xa 
det åt oss eller att problemen kommer att lösas om bara alla dum-
skallar i världen försvinner.

Jag vill istället veta vilken som är din gåva i den här stora omställ-
ningen – vad tycker du är fantastiskt roligt att göra och som skulle 
kunna vara en pusselbit i den här brytningstiden? Vad vill du ge 
som du mår bra av och som är i lagom skala i ditt livspussel, som du 
kan göra tillsammans med andra och som du inte behöver någon 
annans tillåtelse för att göra? Jag är säker på att du kan komma på 
något. Eller som Howard "urman sa: “Don’t ask what the world 
needs. Ask what makes you come alive, and go do it. Because what 
the world needs is people who have come alive.” 

Jag tror inte heller att det här är tiden för att ha alla svaren innan 
vi sätter igång. Vi kan bara lära oss i takt med att vi tar stegen.  
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A r i e l.

D 
et ska vara en alldeles stilla dag när vi sitter nedanför 
vattencisternen och räknar bilar på Essingeleden. Du 
räknar söderut. Jag räknar norrut.

Så vanlig ska dagen vara att vi räknar bilar. 
Så ironiskt ska det verka i efterhand.

Det ska vara så stilla att marken skakar i små små svängningar när 
jorden bågnar under våra fötter. 
Långtradare: 4 poäng
Buss: 2 poäng
Viss köbildning: 1/2 poäng
Och jag ska titta nedåt och se sprickan i berget. Det dova knarret. 

Men jag ska istället kommentera åskvärmen, fukten och du ska blun-
da och säga att du alltid känt dig lugn när du somnat till ljudet av 
bilarna. Ljudet av civilisation som breder ut sig i enorma vägnät. Lju-
det av ett system av Europavägar som varje år bara fylls mer och mer. 
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Det är bara när stormen biter som hårdast i höghusen uppe på berget 
som Essingeleden inte hörs. Så har det alltid varit.

Du ska säga att kom vi går ner till sjön istället och jag ska säga att gå 
du före. Du ska inte ana något, har du någonsin anat något i ditt liv? 
Du som somnat vid motorvägen varje kväll. 

Och du ska hasa nedför backen, skrapa upp knäna mot gruset när 
du ramlar och jag ska bara betrakta dig. En gång. Sen ska jag #xera 
blicken vid bilarna på Essingeleden. 

Och jag ska bara andas in den heta luften tills den bränner min gom. 

Och jag ska ropa åt dig att skynda dig innan jag inte längre minns all 
min sedvanliga ömhet för människosläktet. All den hänsyn jag en gång 
tog till dig. 

Jag ska snart glömma den.

*  *  *

FÖRSTA AKTEN

Kanske ska jag säga det; jag föddes i en tid när alla sa att det var över, 
när det inte fanns något att kämpa för, när allt hade blivit kallt.

Så jag valde att leva i dået istället. När det var varmt och vi hatade vår 
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gemensamma !ende mer än vi hatade varandra.

Där rörelsen började. Där har det alltid funnits ett jag, det blev jag.

Låt ridån gå upp. 

För jag ville ha ett värdigt liv så jag tog upp kampen. 

Jag ville inte leva i hopplöshet långt bort från makten och in"ytandet.
Mitt liv var värt mer än så. Vi var värda anständighet. 
Jag ville ha rösträtt så jag stred för den. 

De sköt, jag dog, några sörjde. 

Men jag reste mig igen. 

Jag ville ha samma rättigheter så jag tog över gatan, tog över staden, tog 
över landet och de lyssnade en stund. 

De sa att jag inte skulle ta ton så jag sjöng ännu fulare. 

*  *  *

Du ska försvinna i glömskan för jag har inte råd att känna dig längre. 

Du räknade bilarna söderut men i det som ska hända har du ingen 
plats.

A R I  E  L .
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Det är därför jag ska stå ensam när hon sänker sig ned.

Ariel, ska hon kallas.

Jag ska säga; ska jag blåsa upp till storm Gud? 
Och hon ska svara; ja. 
Hon ska svara; som aldrig förr. Så ska ditt sinne få frid.
För i mitt inre ska broar falla, berg stegra sig mot himlen och sko-
garna dansa i lågorna. 
Jag kommer sluta mina ögon innan jag ger mig av. 

Jag är Ariel och världens förstörelse ligger i mina händer. 

*  *  *

Jag var inte stolt över det här landet så jag bröt mig loss. 
Jag ville inte vara fången i det här samhället så jag bröt mig loss.

*  *  *

Jag ska cirkla över alltet. Alltings lugn innan alltings helvete. 

Som aldrig förr. Nu ska ingen skonas. 

Bilarna norrut. Bilarna söderut. Alla ska de vara lika inför under-
gången. 
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Gud ska svara; ja. 

*  *  *

Jag ville inte ha ett sjunket land och en fördriven befolkning på mitt 
samvete så jag stred. 

Jag ville inte bli tagen av polisen och jag var ung så jag "ydde. 
Men jag var ung så jag kom tillbaka igen.

*  *  *

Och jag ska se de stackars människorna. 

I skjul. I kontor. I källare. I trädgårdar. Bakom stängsel. På torg. På 
hav. I bakluckor på bilar. På två sidor av murar. I hemliga rum. I 

klassrum. I mötesrum. I små båtar. Längs långa vägar. 

De som inte något gjort. Men det är redan försent. 

Jag ska se dem på varsin sida om en väg. Skogen ska susa bakom 
dem och jag ska luta mig tillbaka inför deras sista skådespel. 

Ariel, ska hon säga, skratta inte åt dem. 

A R I  E  L .
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*  *  *

ANDRA AKTEN:

Scen för skådespelet: Väg 148 mot Fårösund. Lägret vid skogen.
Roller: Människan Em, Människan Jo och inkallad polis. (De kom 
också tillbaka.)
Positioner: Människan Em vid tältlägret i skogen, Människan Jo i 
demonstrationståget på andra sidan, polis patrullerande längs vägen.

Låt ridån gå upp. 

*  *  *

Människan Em: 
– Å en sommar stod jag på min sida av en landsväg och jag önskar att 

jag tittat dem i ögonen. 

Människan Jo: 
– Å jag stod på andra sidan och de jävlarna vågade inte ens titta oss i 

ögonen. 

Människan Em: 
– På vägen bakom mig skulle urskogen står kvar, det skulle jag se till, 

vi skulle vinna.
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Människan Jo: 
– På andra sidan vägen skulle jag få jobb i ett kalkbrott och skogen 

gav jag blanka fan i. 

Människan Em: 
– Det !nns inga jobb på en död planet, hade de inte hört det? Vilka 

trodde de att de var? 

Människan Jo: 
– Och vilka trodde de att de var att komma hit och ta vår värdighet?

Människan Em: 
– Jag tittade på deras patetiska skyltar, de kunde ju inte ens demon-

strera.

Människan Jo: 
– Å jag tittade på dem bredvid mig och vi skrek « jobb, jobb, jobb » 

och hon som gjort ett eget plakat viftade med det i luften. Jag tyckte mig 
se att de hånlog på andra sidan. Nu ska ni få se att det är på allvar era 
jävlar.

Människan Em: 
– Jag tänkte snart gå tillbaka för jag stod över det här. Jag behövde 

inte titta på deras pinsamma försök att röra oss i ryggen. Vi behövde 
inte dem. Så länge vi fanns här stod skogen kvar. Vattnet fanns kvar. 
Den här förbannade ön skulle få en framtid utan att se ut som en 
Schweizerost som utländska bolag gröpt ur bit för bit. Jag gav dem en 
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framtid, kunde de inte förstå det. Kunde de inte tänka långsiktigt. Vad 
skulle hända om de inte hade något dricksvatten? Vad skulle hända om 
vi bit för bit sårade jorden tills dess att allt det vi känner kollapsade. 
Vad kan vi då skydda om vi inte kan skydda detta? Jag gick undan in 
mot urskogen för att skaka av mig hopplösheten som kom smygande likt 
kväljningar. Jag ville inte leva i hopplöshet långt bort från makten och 
in"ytandet. Generationerna som kommer är värda mer än så. Så är det. 
Jag var övertygad. Deras slagord och osäkert stirriga blickar i julihettan 
äcklade mig. 

Människan Jo: 
– Hennes ryggtavla som försvann in mot skogen provocerade mig och 

jag skrek våra slagord tills jag inte längre visste vad jag sade. Kramade 
min dotters hand tills hon ville gå hem. Jag ville inte leva i hopplöshet. 
Vi var värda anständighet. 

Människan Em och människan Jo: 
Jag tog min dotter i hand och jag kräktes bakom ett träd. 
Å jag tittade på henne och jag tittade på honom.
Vi kände stanken av ett tungt ansvar i ett tomrum av makten vi aldrig 
hade. 

Vi lärde oss att sorg har en stank.

När vi inte längre hatade vår gemensamma !ende mer än vi hatade 
varandra.
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Och himlen dånade men vi tänkte att det kom inifrån våra huvuden.
 

*  *  *

Himlen ska dåna men ni kommer tro att det är era egna huvuden.

När jag långsamt stiger uppåt ska jag breda ut mina vingar. 

Så ska jag låta det blåsa för allt vad det var värt. 
Så ska jag låta det regna. 

Så ska jag göra värmen outhärdlig. 

Så ska jag blunda tills ingenting låter och först när tystnaden trycker 
mot mina trumhinnor ska jag öppna ögonen. 

Jag ska säga, vad nu Gud?

Hon kommer svara; nu #ck ni se att det var på allvar era jävlar.

*  *  *

TREDJE AKTEN

Kanske ska jag säga det; jag föddes i en tid när alla sa att det var över 
men allt fanns kvar att kämpa för. 

A R I  E  L .
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Så jag valde att leva där rörelsen börjar och jag valde att leva där 
rörelsen fortsätter. 

Och jag valde inte jag är tvungen att ta upp kampen. 
För ett värdigt liv så jag tar upp kampen. 
För alla er så jag tar upp kampen. 

Storma vägen. Ockupera makten. Historien ligger framför oss. 

Det har alltid funnits en !ende. 

Den blinda och döva !enden i den exploderande samtiden.

Vi lever i en tid där vi förlorat allt men allt !nns kvar att kämpa för.

Vi lever i en tid när vi räknar bilar.

Vi lever i en tid.

Där himlen dånar men tid !nns.

*  *  *

Du har varit en oumbärlig hjälp.
Ariel. 

ALVA SNIS SIGTRYGGSSON A R I  E  L .



171170

MAX GUSTAFSON FISKEN VAR SLUT
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Göran Gennvi

GÖRAN GENNVI har jobbat med utvecklings-
frågor sedan mitte n 1980-talet. Det har handlat 
om alltifrån samhälls-, organisations- och 
ledarfrågor till personlig utveckling, så ofta 
det varit möjligt med naturen som lärare och 
klassrum. Görans teorier och metode r är en 
kombination av den modernaste forskningen 
ifrån institut som MIT och Harvard och in-
spiration från tidlösa visdoms traditioner.

Naturkontakt för
företagsledare

D 
often av mylla, jord och humus eller doften av sol-
mogna, svarta vinbär! Vi är i augusti, en månad när 
smak och doft blandas och delar med sig av mustig-
het och rikedom. En frisk, lite kylig morgon omsve-

per mig när jag tidigt stiger ut på balkongen. Huden drar ihop sig 
och jag drar morgonrocken tätare mot kroppen. Jag dröjer mig kvar 
då de första solstrålarna börjar värma mig. Ännu signalerar huden sin 
längtan efter solens värme med en känsla av välbehag. 

Aspens löv börjar spela i den svaga bris som drar in ifrån sjön. Det 
speciella ljudet, trädens gemensamma kör når mitt öra och tar sig in 
till mitt inre universum och blandar sig i en resonans av behagliga 
minnen. Minnen av promenader i knallgula lövsalar där aspens, björ-
kens och lönnens blad brinner av guld i det låga höstljuset.

Min blick vilar sig i horisonten, i gränsen mellan trädens toppar 
och morgondiset som släpper sitt grepp om lövverket och stiger upp 
och upplöses mot den krispigt klara och djupblå himlen ovanför. 
Kroppen signalerar välbehag. Jag känner kontakten mellan foten och 
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underlaget, jag känner rörelse och balans och gläds över att jag allt 
mer vaknar upp i en medveten närvaro, i denna fysiska tillvaro som 
fyller livet med skönhet, njutning och mening, med det lilla i det 
stora.  

Naturen som klassrum
På 1990-talet skapade jag Naturakademin Learning Lab och pro-
grammet WiLD (Visdom, insight, Leadership and Dialogue), bland 
annat för att genom naturkontakt jobba med chefer och lednings-
grupper. Naturen har kraftfulla e%ekter på vårt mentala tillstånd. Vi 
är till 100 procent del av naturen och den upp#nningsrikedom som 
#nns där stimulerar till kreativitet och inre samling. Naturen under-
lättar för oss att se bortom det vardagliga bruset och få insikter som 
inte är möjliga någon annanstans.

”"is is the way you should feel when you make decisions that 
a%ects so many people now and in the future” sa en gång en högt 
uppsatt chef i ett stort företag som låg utsträckt på rygg och vilade 
i ripriset ovan trädgränsen på Mittåkläppens sluttning. Alltsedan 
dess har detta citat varit en bärande balk i Naturakademins pro-
gram.

GÖRAN GENNVI

”Naturen underlättar för oss att se bort-
om det vardagliga bruset och få insikter 
som inte är möjliga någon annanstans.”

Naturen har all tid i världen. När du är ute och utför uppgifter 
som att packa din ryggsäck, vandra, sätta läger eller #ska in#nner 
sig något som kan liknas vid en ”alert vila”. Väder och vind, ljus och 
mörker, hunger och törst är faktorer som tonar in oss i en naturlig 
tidsuppfattning och dygnsrytm. Naturakademin arbetar därför med 
upplevelsebaserat lärande som skapar utrymme inte bara för intel-
lektuell förståelse utan också för praktisk erfarenhet. Vårt mål är att 
hela människan – kropp, sinnen, intellekt, känslor, ande och livskraft 
– ska få näring och energi för att kunna utvecklas på ett optimalt sätt.

Vikten av att känna sig själv
Alla förändringsprocesser startar med individen där självkännedom 
är en fundamental förutsättning för utveckling. Under en stjärnklar 
himmel, till ljudet av en falnande eld, efter timmar av stillhet med en 
paddel i handen, långt ifrån det hektiska vardagslivet, har du en chans 
att möta sig själv och dina djupaste önskningar. Därute i vildmarken 
blir den tröttsamma kampen mellan det du vill, och det du tror att 
du måste, synlig. 

När du vilar mot ett träd utan att röra dig eller tala kommer du 
snart att höra de djur, som du skrämde bort när du kom till platsen, 
sakta återvända för att återta sitt territorium. Minnen och tankar från 
barndomen kan nu komma tillbaka. Och kanske dyker den speciella 
känslan av att allting hänger samman upp, och att det som betyder 
något är att använda tiden här på jorden till det som betyder något 
fullt ut. 

Under själva vistelsen ute vill vi inte störa människors direkta upp-
levelse med vetenskapliga förklaringar om serotoninhalter eller hjärn-

NATURKONTAKT FÖR FÖRETAGSLEDARE
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vågornas förändrade rytm. Istället vill vi att de bara ska kunna sitta 
och låta livets mirakel ske framför deras ögon. Att upptäcka skön-
heten i det stora och det lilla genom att vara fullständigt närvarande 
i och njuta av naturen till fullo genom alla sinnen. Därigenom kan 
man träda in i ett öppet sinnestillstånd i mötet med andra och ha en 
öppen, autentisk dialog om mening och framtiden på ett sätt som 
man kanske aldrig har upplevt förut. 

Ett nytt slags ledarskap
Vår nuvarande tidsanda kännetecknas av en allt snabbare takt av ökad 
globalisering, klimatförändringar, #nansiell osäkerhet och en framtid 
som är allt mer oförutsägbar. Det är en tid då nya lösningar behöver 
skapas för att möta utmaningar och tillvarata nya möjligheter.

Det #nns många olika uppfattningar om vad som är och inte är 
hållbar utveckling. Kunskapsutvecklingen inom området sker snabbt, 
men frågan är komplex och rymmer många olika perspektiv. Hållbar-
hetsfrågan kan inte längre negligeras, men kunskapen om hur en om-
ställning till ett hållbart samhälle ska ske i praktiken är däremot mer 
ofullständig och splittrad. Detta kräver mer än någonsin ett medve-
tet, kollektivt ledarskap som möter utmaningarna på ett avsiktligt och 
strategiskt sätt. Utvecklingen av denna kapacitet ger oss möjlighet att 
skapa den framtid vi önskar. Mitt arbete inom Naturakademin syftar 
till att tillhandahålla metoder för att utveckla detta ledarskap. Vårt 
fokus är därför att stärka förmågan till ett transformativt lärande, och 
att mobilisera människor och organisationer i önskvärd riktning.

Orsakerna till våra kollektiva misslyckanden är inte minst att vi är 
blinda för den djupare dimensionen av ledarskapet där vi kan nå en 

GÖRAN GENNVI

transformativ utveckling. Den ”blinda &äcken” existerar inte bara i 
vårt kollektiva ledarskap utan också i våra vardagliga sociala interak-
tioner. Vi är blinda för de djupa, inre drivkrafter från vilka e%ektivt 
ledarskap och sociala åtaganden kan komma till stånd. Genom forsk-
ningen vet vi en hel del om vad ledare gör och hur de gör det. Men vi 
vet mycket lite om den inre platsen, den inre drivkraften från vilken 
de verkar. 

Att återknyta kontakt med naturen
Vår vision är att kunskapen om de grundläggande processerna i livet 
och naturen blir lika självklart att lära sig för alla människor som 
alfabetet och matematik är för barn, och som lönsamhet, ledarskap 
och politik är för beslutsfattare. I vår vision lär sig människor i och 
från naturen. Vi låter människor bli inspirerade av genialiteten i livets 
processer och naturen för att kunna bidra till utveckling för sig själva 
och i de sammanhang som de verkar. Med den attityden börjar vi 
respektera, vörda och vara tacksamma för livet på planeten och att det 
ska #nnas kvar för de generationer som ska komma. 

När du möter naturen så möter du också dig själv. Skönheten i 
naturen berör alla människor och skapar mening och innehåll i våra 
liv. Djupt inom oss känner vi släktskap med naturen, och upptäcker 
att allting hänger ihop, att vi alla till slut är en och samma organism. 
Eller som Albert Einstein uttryckt det: 

”A human being is part of the whole called by us universe, a part 
limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and 
feelings as something separated from the rest, a kind of optical delu-
sion of his consciousness. "is delusion is a kind of prison for us, 

NATURKONTAKT FÖR FÖRETAGSLEDARE
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restricting us to our personal desires and to a%ection for a few persons 
nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by 
widening our circle of compassion to embrace all living creatures and 
the whole of nature in its beauty.”

Människor som kan göra just detta – ”widening our circle of com-
passion to embrace all living creatures and the whole of nature in its 
beauty” – tar bättre beslut och blir bättre ledare. 

GÖRAN GENNVI NATURKONTAKT FÖR FÖRETAGSLEDARE
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ALLIS RUTH, tidigare Ruth Alice, är scen-
konstnär och poet, en veteran inom poetry 
slam och Sveriges bästa improvisationspoet 
2014. Hon är född 1982, utbildad journalist 
och samhällsvetare och ett gränsbarn mellan 
Sverige och Finland och nationalism och uni-
versalism. Som medlem i nätverket Artister för 
miljön verkar hon för att med kulturens hjälp 
höja medvetenheten bland barn och vuxna om 
att allt är förnyelsebar kraft, inuti oss och ut-
anför. Hon förutspår en underhållbar framtid 
med plats för underverk, då vi förstår att sam-
hället #nns inuti oss och världen går bortom 
vår världsbild.

Allis Ruth

Foto: Lars M
agnusson

JAG VILL LEVA MED DIG -  AT T FRIA (TILL )  JORDEN

Det började så oskyldigt
Jag låg på marken i parken
Plötsligt var du där
Och viskade i mitt öra
Vibrationerna var mjuka och starka
på samma gång
Jag föll direkt
Trots att jag redan låg ner
 
Jag vill leva med dig
för jag vill alltid vara nära dig
När jag lämnar dig och "yger upp
i moln av mentala föroreningar
då blir jag rädd
Jag känner inte igen mig själv
tappar fotfästet
Allting blir som smog omkring mig
Jag ser inte klart

Men när jag får ligga nära dig
då känner jag mig hemma
Jag vill alltid kunna berätta mitt
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hjärtas hemligheter för dig
Och alltid !nnas där för dig
när du vill tala med mig
Tala till mig
Även när jag är ute på äventyr
Du har alltid mitt öra!
Jag vill gifta mig med dig
Jorden

För du är den perfekta partnern
Du både ger och ser
På mig och igenom mig
Det enda du önskar är min ärlighet
Att vi leker tillsammans och inte
skadar varandra
I en kär lek
Och i leken kan ju många få plats!

 Jag vill vakna upp med ditt grus i ögonen Jorden
Och äta frukost från din obesprutade trädgård
Jag vill tvätta dig ren från all skit
du drar på dig varje dag

ALLIS RUTH

Och få inspiration från hur du jobbar på
dag och natt
Erbjuder härbärgen åt folk
som till och med vänder dig ryggen
Och jag vill !nnas där när de kommer mitt i natten 
och kräver dig på all din olja och allt ditt guld
Då vill jag säga:
Nej! Jorden är med mig nu
 
Och jag vill ligga oskyddat med dig Jorden
Jag vill ha din sand i mina bikinitrosor och veta att 
den inte innehåller oljespill
Och jag vill att du ska vara trygg med att jag
inte kommer ge dig några otäcka virus
 
Och jag vill få bråka med dig Jorden
För jag vet att det inte är lätt
när en människa och en jord ska leva samman
På riktigt
Det går inte i en handvändning

JAG VILL LEVA MED DIG -  AT T FRIA (TILL )  JORDEN
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Jag har vanor som du
kanske inte är så förtjust i
Jag lever över mina tillgångar
Jag vet det
Men du har också dina orkaner och åskmoln som 
skrämmer mig ibland
Men jag vill våga stå kvar
För att jag vet de bedarrar, stormarna
Och jag hoppas och tror
Att om kärleken mellan oss är stark nog
Så kan vi klara av att leva samman Jorden
få stil på våra liv ihop
Du och jag
Jag vill leva med dig
Jag vill gifta mig med dig
Jorden, här har du mig!

ALLIS RUTH JAG VILL LEVA MED DIG -  AT T FRIA (TILL )  JORDEN
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ANDERS PERSSON är illustratör, serieteck-
nare och konstnär bosatt i Söderhamn. Teck-
nar sedan ungefär 25 år tillbaka serie#gurerna 
Lilla Fridolf och 113 Bom. Har även bidragit 
med illustrationer till den svenska utgåvan av 
John Seymours klassiker Självhushållning – En 
handbok för realister och drömmare, utgiven av 
Skörda förlag 2014. Förutom tecknandet ar-
betar Anders med folkbildning inom hållbar 
omställning samt grönsaksodling i ett småbruk. 

Anders Persson

PAPPA OCH SON KLIMATRESONERAR
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Lasse Berg

LASSE BERG har sedan mitten av 1960-talet 
beskrivit världen för oss i böcker och TV-#lmer. 
Han är hedersdoktor vid Lunds universitet och 
en uppskattad berättare och &erfaldig sommar-
pratare. 1960- och 1970-talen ägnade han åt 
Asien. Mellan 1984 och 2008 var han huvud-
sakligen bosatt i Afrika. Hans senaste böcker är 
den &erfaldigt prisbelönta Kalaharitrilogin om 
människans evolution. Den följdes våren 2015 
av Vårt inre Afrika. Upptäcktsresor – en fotobok 
tillsammans med fotografen Carl Douglas.

Delar av följande text är tidigare publicerad i 
Lasse Bergs bok  Ut ur Kalahari: Drömmen om 
det goda livet.

Foto: Sam
ir H

adj-Abderrahm
ane

Den mänskliga
naturen

E 
n märkvärdig art är allt Homo sapiens. Men den forskare 
från ett annat solsystem som skulle rapportera hem om 
Tellus djurvärld för bara 70 000 år sedan hade troligen 
inte ägnat oss ens en fotnot. Då fanns det bara 10 000 

exemplar av vår art, spridda i Afrika. Vi hade då sannerligen inte ut-
märkt oss. 

Annat är det nu. Något hundratal av oss lämnade Afrika och spred 
sig över världen, började för några årtusenden sedan bruka dess jord 
och gjorde om planeten efter egna behov. Växterna ersatte vi med 
några grässorter vars frön vi kunde äta. Däggdjuren #ck maka på 
sig för de 14 arter stora växtätare som hade tillräckligt mycket kött 
eller dragkraft för att passa oss och som vi kunde domesticera (inget 
av dem var från Afrika vars djur haft 6 miljoner år på sig att lära sig 
undvika våra släktingar). Vi uppfyllde jorden. På 10 000 år gick vi 
från färre än en miljon till 7 miljarder. Så dominerande blev vi att 
den samlade vikten av alla människor idag är 8 gånger så stor som alla 
vilda däggdjurs biomassa. Inte så obetydlig längre.



191190

Vi må ha gjort om all natur runt oss, men vår inre natur är i 
stort sett oförändrad, den hyser en förvirrad samlare från Afrikas 
vidder. Jordens alla Homo sapiens lever idag ett liv vår art inte är 
gjord för, inte anpassats till under homininernas årmiljoner sen vi 
skildes från schimpansers och bonoboers förfäder, eller de drygt 
2 miljoner år vårt släkte funnits, eller de 200 000 år som passerat 
sedan vår art föddes. 

Idag vet vi så mycket mer än så sent som på 90-talet om alla 
dessa anpassningar som gjort oss till en helt avvikande primat. 

Vi vet vilket evolutionärt tryck som under årmiljonerna mejslat 
fram det som idag är vi. Det handlar om ett rent paradigmskifte 
i synen på vilka vi är. Det är tack vare nya insikter från genetik 
och neurovetenskap, men också alla färska fossilfynd som gjorts 
på 2000-talet.

Den nya syntesen som det talas om i fackpressen består av 
vetskapen att vi alla härstammar från Afrika. Nu pekar genetik, 
språkvetenskap, samt fossila och arkeologiska fynd dessutom åt 
samma håll även när det gäller vår egen art: också den uppstod 
där. Vi har dessutom fått veta att vi blev tvåbenta långt innan vi 

L ASSE BERG

”Vi må ha gjort om all natur runt 
oss, men vår inre natur är i stort sett 
oförändra d, den hyse r en förvirrad

samlare från Afrika s vidder.”

kom ut på savannen och medan vi fortfarande var duktiga på att 
klättra i träden; att de första stenverktygen kom innan vårt släkte 
#ck sina stora hjärnor; att den moderna hjärnan med språkförmå-
ga och symboliskt tänkande fanns redan innan vi lämnade Afrika. 
Samarbetet har varit viktigare för vår evolution än den ensamme 
aggressive krigaren.

Ett vinnande leende och två tomma händer gjorde oss till männ-
iskor, till jordens snällaste apa. Inuti oss har vi alla en samlare från 
Afrika som vill andra väl, och har ett behov av de andras trygghet. 

Hur skall man då leva? I samband med utgivningen av de två 
tidigare böckerna i Kalahari-serien om vår djupa historia har jag 
återkommande fått den frågan av journalister. Jag har undvikit 
att försöka besvara den, eftersom jag inte tror att det #nns någon 
genetisk envåldshärskare i vårt inre som bestämmer över oss. Vi är 
&exibla, man kan göra vad som helst av en människa, vilket också 
innebär att vi kan leva ett gott liv och bli lyckliga under ytterst 
varierande omständigheter. Men det måste ändå vara på samma 
sätt med vårt psyke som med vår fysik. Vi är gjorda för en speci#k 
livsföring. Avviker vi alltför långt från den kan vi få problem.

En av dessa frustrerade journalister, Victoria Lagercrantz på Ex-
pressen, bestämde sig för att göra en egen lista baserat på vad jag 
skrivit tidigare. Den var smart och kul. Den har inspirerat mig till 
att trotsa min skepsis och sätta upp tjugo punkter för hur man 
uppnår det goda livet, baserat på vad man kan veta om männis-
kans natur. Jag inser när jag läser igenom denna lista att min tidi-
gare misstro är befogad; det är en salig blandning av självklarheter 
och sådant som är fullständigt omöjligt att genomföra. Och ändå.

DEN MÄNSKLIGA NATUREN
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Tjugo vägar till det goda livet
1.  Promenera sex kilometer om dagen tillsammans med några vänner. 

Jogga någon gång då och då lite längre mot horisonten.
2.  Sitt också och kontemplera i naturen, totalt avslappnad men med 

alla sinnen öppna, som en vråk i en trädtopp. Lyssna på tystnaden, 
känn dofterna, njut av grönskan, titta på det som rör sig.

3.  Lapa sol. Låt tallkottkörteln producera melatonin och göra dig 
lycklig.

4. Jobba inte mer än ett par tre timmar om dagen.
5.  Använd resten av tiden till att prata och ha trevligt med folk i din 

omgivning. Sociala medier är bra men glöm inte att livet består av 
mer än bokstäver, att andra sinnen är minst lika viktiga som synen: 
att ta på varandra, rösterna, betydelsen av att läsa ansikten, känna 
den andres doft, feromonerna. Mer snack och mindre verkstad.

6.  Jobba i arbetslag med en handfull medarbetare, ska%a dig ett nära 
nätverk på en trettio vänner, ha en bekantskapskrets på runt 150–
200 personer.

7.  Se till att dessa grupper är blandade av olika personligheter. Försök 
att jobba och umgås med folk som inte är precis som du själv.

8.  Gå in i musiken och sjung, gärna i en kör. Dansa och rör de stora 
musklerna i takt med andra människor. Känn oxytocinet strömma 
till. Byt medvetandenivå.

9.   Skratta och le, visa vilka små trubbiga hörntänder du har.
10.  Träna skönhetssinnet. Vackra smycken, kläder, konst är bra för 

både själsro och självkänsla.
11.  Hjälp andra. Dela med dig. Ensam är svag.

L ASSE BERG

12.  Laga mat, ät och njut med andra, både i familjen och med vän-
ner. Knytkalas.

13.  Satsa på slow food, mat som inte springer sin väg. Ät varierat. 
Eftersträva att regelbundet få näring från något hundratal olika 
vegetabilier. Ät så ofta som möjligt mat som levt i vatten. Fåglar, 
smådjur, vilt. Kött från större däggdjur då och då. Undvik stort 
beroende av spannmål och mjölkprodukter.

14.  Håll dig borta från stöddiga typer, sky psykopater och ojämlikhet. 
Kör inte med folk. Sök dig till platta sammanhang. Ha inte chef, 
var inte chef.

15.  Förakta ingen, lämna aldrig någon människa utanför, mobba ald-
rig någon. Du är märkvärdig, men det är de andra också.

16.  Var tacksam att du kan känna skam. Den kan vara ett stöd.
17.  Diskriminera inte. Inte heller kön eller åldrar. Låt ungarna lära sig 

genom att vara med. Ta hand om barnen tillsammans, både inom 
familjen och bland vännerna. Dagis är bra. Dutta med småbarnen. 
Har du inga småttingar att kela med sök dig till andra arter: klappa 
katter eller hundar.

18.  Lös problem i första hand genom att skämta om dem, i andra 
hand genom att snacka om dem på ett sådant sätt att ingen förlo-
rar ansiktet och känner sig förödmjukad.

19. Bonobon har rätt – make love, not war.
20.  För din egen lyckas skull, för dopaminkickens skull: gör en män-

niska glad nu!

DEN MÄNSKLIGA NATUREN
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Lina Ekdahl

ET T STRÅ VASSARE ÄN L AS VEGAS

På sommaren bor jag vid havet, vid en %ord,
på ena sidan horisonten, på andra sidan ett
oljera#enaderi.
Det brukar går bra.
Bara vinden blåser åt rätt håll. Bara man håller 
blicken riktad. Mot horisonten.
På kvällarna lyser det. Värre än Las Vegas.
Bättre än LasVegas.  
Det ger jobb. Det !nns arbete. Människor har jobb. 
Samhället dör inte ut. Där !nns tre
matvarua#ärer, en hårfrisörska, två pizzerior
och en rondell.

Det glittrar i %orden. Vi hittar en egen vik, min syster 
och jag. Min syster är först i. Vinden
blåser åt rätt håll. Vi håller blicken riktad.
Det går bra, det här går riktigt bra, tänker jag.

Min syster är först upp.
Vad är det, frågar jag. 
Vad är det här, frågar hon.
Hon borstar på sina armar.
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Det går bra, säger jag, det är alger.
Det är sot, säger hon.
Är det, säger jag.
Det är olja, säger hon. 
Olja, säger jag.
Vi tvättar oss med tång och skrapar våra ben
med musselskal.
Håller blicken riktad och säger att det går bra, det ger 
jobb. Det !nns arbete. Människor har jobb. Brödros-
tar. Pengar. Jobb. Bensin. Jobb. Välfärd. 
På kvällarna lyser det. Ett strå vassare
än Las Vegas.
Tänk om det blir krig, säger min syster. Undrar i 
vilken %ord de släpper första bomben.
Om de vill vara riktigt e#ektiva alltså.
Det blir inte krig, säger jag.
Inte här.
Inte nu.
Inte på sommaren.
Det kommer att gå bra. Här !nns tre matvarua#ärer, 
en hårfrisörska, två pizzerior och en rondell.

LINA EKDAHL

Min bror kommer på besök. Hans son har just lärt sig 
simma. Han simmar hellre under vattnet
än över. 
Det ser bra ut, säger min bror.
Vinden blåser åt rätt håll, säger jag.
Va, säger min bror.
Håll blicken riktad, säger jag.
Kolla, han simmar, säger min bror. 
Det är bra, säger jag. 
Titta, det lyser, säger plötsligt min brorson.
Det är Las Vegas, säger jag.
Det glittrar i vattnet, säger min bror.
Grönt, rött, gult. Det skimrar.
Det är välfärden, säger jag.

ET T STRÅ VASSARE ÄN L AS VEGAS
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Naturens värden och 
människans värdighet

A 
ftonsolen målar Virihaures isälvsvatten i säregna färger 
och smeker långa skuggor ur de tusenåriga baobabträ-
den på Östafrikas torra slättmarker. Den skiner från 
norr till söder sedan urtiden och lever kvar långt efter 

vi alla har lämnat jordelivet. Den är som vattnet en omistlig del av 
vårt universum och ingen kan dra en gräns mellan människan och 
resten av naturen. Även om vi inte förstår naturens alla hemligheter 
vet vi att människan börjar och slutar djupt i det gröna, biologiskt 
och kulturellt, alltsedan vi reste oss över savannen.

Utifrån den insikten blir dagens gargantuanska miljöförstöring en 
skövling av förutsättningarna för mänskligheten på sikt, på vår resa 
genom kosmos och årmiljoner, en resa som kanske är en universell 
engångsföreteelse. Det är svårt att inte anse det som fullständigt ovär-
digt att tillåta en förlängning av de trender som nu tar oss bortom vad 
man på akademiska kallar planetära gränser, bortom det tillstånd som 
tryggar vårt samhälle. Varför undergräver vi vår existens?
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För den som är biocentriskt lagd, en hållning som jag sympatise-
rar med och som inte motsäger att människan sätts i främsta ledet, 
är massutrotningen av våra medarter på planeten ännu ett utmärkt 
skäl för att tala om en mänsklighet ovärdig de &esta ädla epitet med 
pre#xet miljö. Varför agerar vi som hade vi en given rätt att göra vad 
vi vill med resten av naturen?

Ovärdigt är också att acceptera att miljarder medmänniskor, inte 
minst barn och kvinnor, lever i djup fattigdom. Trots viktiga framsteg på 
många håll i världen är det ännu långt kvar till en värld i fred med livs-
medelstrygghet för alla. Än svårare är det att säkerställa en meningsfull 
välfärd åt alla – med trygghet, jobb och en frisk miljö, utan intolerans 
och diskriminering. Dessbättre är fattigdomen i huvudsak omotiverad. 
I vår tid är möjligheterna att utrota detta gissel stora, om bara viljan 
omsätts i den solidariska handling som inte sällan applåderas men ofta 
stannar vid en dröm. Varför är mänskligheten inte mer medmänsklig?

Frågorna är besvärliga, kanske utmanande även för dem som är vana 
att fånga verkligheten i data och diagram om planetgränser, missade 
målsättningar eller annan teknisk jargong. Visst behövs vetenskaplig 
precison, men jag tror att orden bättre manar till självinsikt och hand-
ling, även om visan går i moll. 

MIKAEL KARLSSON

” Det är svårt att inte anse det som fullstän-
digt ovärdigt att tillåta en förlängning av 
de trender som nu tar oss bortom vad man 
på akademiska kallar planetära gränser.”

Själv är jag optimistisk. De jobbiga orden blir nämligen inte fata-
listiskt svarta om man ser till de stora möjligheterna till förbättring. 
Lösningskatalogen är synnerligen tjock och väntar på att nötas hårt. 
Men för att hitta rätt i den behöver vi bättre förstå varför det ser ut 
som det gör. Jag kan inte svara på alla frågor men tänker resonera 
om saken, främst med fokus på miljöfrågorna.

Att veta, vilja och verkställa
Den mest basala förklaringen till de miljöproblem som människan 
orsakar är brist på kunskap, att vi inte vet följderna av våra hand-
lingar. Användningen av de kemikalier som bryter ned ozonskik-
tet runt jordklotet pågick i &era decennier innan forskare började 
förstå konsekvenserna. Vad som hände i stratosfären fanns tidigare 
inte ens på den mentala kartan. När studier började visa på e%ekter 
tog det sedan något decennium eller två innan e%ektiva åtgärder 
sattes in. 

Än längre tog det att inse problematiken med globala klimatför-
ändringar. Även om det fanns tidiga varningar så släpptes mycket 
koldioxid ut under lång tid innan problemen blev allmänt kända 
och började åtgärdas. Det är förstås viktigt att fråga sig när kunska-
pen om ett miljöproblem är tillräckligt omfattande för att åtgärder 
ska vidtas, men ingen kan rimligen anse att de fossila bränslena 
skulle setts som ett problem på 1800-talet, när koldioxidens be-
tydelse för klimatet först identi#erades. Idag är dock läget ett helt 
annat. Nu #nns god kunskap om en rad miljöproblem, och i många 
andra fall går det att på god vetenskaplig grund sluta sig till att pro-
blem sannolikt kan uppstå.

NATURENS VÄRDEN OCH MÄNNISKANS VÄRDIGHET
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I detta läge #nns en andra grundläggande förklaring till att mil-
jöproblem uppstår – att alltför många inte tar ansvar för att åtgärda 
problemen. Miljöproblem uppfattas inte sällan som något som drab-
bar någon i en annan tid och på en annan plats, och att ansvaret 
därför vilar på andra. Ofta värderas andra arter, ekosystem, planeten 
och framtiden lågt – ibland inte alls – jämfört med den upplevda 
nyttan av en miljöförstörande aktivitet. Kortsiktig vinst är populärt. 
Om kunskapsbrister är en första förklaring så är alltså snäva etiska 
perspektiv en andra.

Men idag #nns både kunskap och en hög värdering av miljön. Mål, 
principer och krav i politik och lagstiftning uttrycker ambitioner om 
hållbar utveckling, hänsyn till kommande generationer och andra 
arter, och krav på fridlysning, miljökvalitet, utsläpp och produkter. 
Ett helt alfabet med miljöredskap är i bruk. Parallellt arbetar allt&er 
företag och andra organisationer med miljöledning, produktutveck-
ling, hållbar upphandling och lika många andra koncept. En alltmer 
upplyst allmänhet nosar runt i butiker efter produkter som är mil-
jömärkta, rättvisemärkta, allergianpassade, ekologiska, säsongsanpas-
sade, närodlade och avgiftade. Prylar som är vintage, second hand, 
återbrukade eller återvunna uppskattas allt mer. Det odlas på täppor, 
tak och i parker och talas om långsam konsumtion och samägande.

Den svåra frågan och det enkla svaret
Frågan blir nu svårare: Om det #nns kunskap, vilja och handling, 
varför fortsätter &era miljöproblem att förvärras? Varför sker det till 
och med i vissa fall då lösningar är både tekniskt tillgängliga och 
lönsamma, och när de &esta berörda är positiva till att vidta åtgärder?

MIKAEL KARLSSON

Olika vetenskaper bjuder på olika svar. På ekonomiska sägs att det 
råder icke-utestängbarhet, så att rationella aktörer orsakar externa 
kostnader och överutnyttjande av naturresurser. På juridiska påtalas 
att reglerna som satts upp är för vaga och svaga. I andra discipliner 
pekar man på sociala och psykologiska mekanismer, såsom beslutsdi-
lemman och informationsbrister.

Lösningar föreslås också. Miljöekonomen säger att det gäller att 
sätta ett pris på miljöskador, så att de externa kostnaderna synliggörs 
på marknaden, så att hushållningen förbättras. Juristen föreslår nya 
regler. Alla har sina recept men ändå är det långt kvar till de mål som 
folkvalda har lagt fast. Det #nns två skilda svar på detta dilemma som 
ofta dyker upp i debatten.

Den första argumentationslinjen, som präglar rådande miljöpo-
litik, säger att utvecklingen är på rätt väg. Vetenskap och teknik, 
lagstiftning och budget, subventioner och miljöskatter, företagens 
och förvaltningarnas miljöarbete, civilsamhällets engagemang – allt 
detta räcker för att nå målen, om inte förr så i alla fall senare. Det 
som återstår är mest att utveckla och #nslipa be#ntliga strategier och 
styrmedel. Synsättet, som ibland kallas ekologisk modernisering, är 
starkt optimistiskt. De marknadsekonomiska systemen omhuldas, 
med kostnadse%ektivitet som mantra och win-win som frukt.

Gott så, allt detta behövs och det är väl belagt att lagstiftning och 
miljöskatter är e%ektiva, och att exempelvis miljömärkning är ett bra 
komplement. Förutom att demokratiska system har ett värde i sig är 
de överlägsna för att värna allmänna tillgångar. Marknadsekonomi 
ger med rätt förutsättningar hög e%ektivitet i miljöarbetet. Miljö, 
jobb och konkurrenskraft går hand i hand.

NATURENS VÄRDEN OCH MÄNNISKANS VÄRDIGHET
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Men det är inte skrivet i stjärnorna att allt detta räcker. Tvärtom 
#nns ett stort gap mellan många miljömål och miljötillståndet, och 
dagens politik och frivilliga arbete visar sig sällan räcka.

Ett kompletterande synsätt
Mot denna bakgrund har en andra argumentationslinje växt fram, 
ibland kopplad till teorier om re&exiv modernisering. Här #nns in-
sikten att vetenskap och teknik förvisso gör mycket gott för mänsk-
ligheten, men att konceptet även ligger bakom företeelser som ger 
globala miljöproblem långt fram i tiden. Det är därför rimligt att 
fråga i vilken grad vetenskap och teknik räcker för att hantera de 
utmaningar som vi står inför. Finns risk för nya tekniska inlåsningar? 
Och hur mycket kunskap om ett problem behövs innan åtgärder kan 
sättas in; måste vetenskaplig konsensus om orsak och verkan alltid in-
väntas? Vilka ska förresten få delta i beslutsprocessen vid tekniska ris-
ker – enbart experterna med sina värderingar eller även allmänheten?

En annan insikt är att många &öden av resurser och varor numera 
sker på globala marknader, medan politiken i hög grad är nationell. 
Kan då nationalstaten verkligen hantera miljökrisen? Är rent av hela 
det ekonomiska systemet kontraproduktivt, med ett ränteinstrument 
som gör att konsumtion idag värderas högre än i morgon, och med 
tillväxtmål som förutsätter evig värdeökning på många resurser som 
inte kan tillväxa särskilt mycket mer? Och hur långt räcker konsum-
tion med aldrig så många märken, när e%ektivisering ger nytt kon-
sumtionsutrymme?

Frågorna visar på behovet av synvändor. Det är viktigt att pröva sy-
nen på vetenskap och teknik och det vore bra att bedöma risker med 

MIKAEL KARLSSON

nya produkter och system parallellt med forskning och utveckling. 
Även förhållandet mellan vetenskap och politik bör utvecklas, så att 
försiktighet med omvänd bevisbörda blir ledstjärna vid vetenskaplig 
osäkerhet. Beslutskriteriet att maximera förväntad nytta kan ibland 
behöva kompletteras med eller ersättas av strävan att minimera risk.

Eftersom experter inte bara tillför kunskap utan även egna värde-
ringar inför beslut så är det värdefullt att underlätta allmänhetens 
delaktighet, så att beslutsfattare får ett rikare underlag att förhålla sig 
till. Eftersom kvinnor på alla sätt tar större ansvar för miljön än män 
är jämställhet inte bara av värde i sig utan även instrumentellt för 
hållbar utveckling. Makt måste fördelas mer jämt även mellan Nord 
och Syd på klotet, och mellan den rike och den som lever i fattigdom.

Reformbehovet gäller även institutioner. EU är en mer relevant 
arena i många miljöfrågor i Europa än vad nationalstaterna är. Regio-
nalisering vore värdefull även på andra håll, med global samverkan 
som avgörande komplement. Även koncept som ränta och tillväxt 
bör omprövas.

Vad detta innebär behöver diskuteras. Det är svårt att ge entydiga 
och slutliga svar och analysen bör därför vara re&exiv och utvecklingen 
anpassningsbar. Förenkling leder inte långt. Samtidigt som den ekolo-
giska moderniseringens förespråkare förenklar bär vissa systemkritiker 
på en syn där naiva modellrevolutioner har egenvärde. Frågan om till-
växt förenklas ofta.

Att växa eller inte – är det frågan?
Först kan det slås fast att biofysisk tillväxt i ett öppet system långt 
ifrån jämvikt, som jordklotet, inte är ett problem så länge vi inte 

NATURENS VÄRDEN OCH MÄNNISKANS VÄRDIGHET
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undergräver fotosyntesen och de planetära förutsättningarna. Med 
hållbar hantering av ekosystemens tjänster och med smartare resurs-
användning och rättvis fördelning så räcker den sant gröna tillväx-
ten med råge för tryggad livsmedelsförsörjning. Och om solenergin 
nyttjas e%ektivt och miljöanpassat så räcker energiresurserna under 
överskådlig framtid. Denna möjliga biofysiska tillväxt ska skiljas från 
ekonomisk tillväxt.

Ekonomisk tillväxt innebär inte nödvändigtvis kvantitativ fysisk 
tillväxt. Även om tillväxten ofta skett och ännu sker till följd av ökad 
materialomsättning som ger miljöskador, så handlar den per de#ni-
tion om värdetillväxt. En sådan kan följa även vid minskad materiell 
omsättning, som vid ökad produktivitet eller när tjänsteproduktionen 
tar ökad plats i ett ekonomiskt system. På så sätt kan aktiviteter som 
ger ekonomisk tillväxt öka resurserna för exempelvis &er platser i vård 
och skola utan särskilt stor miljöskugga, så länge miljöskadlig produk-
tion som följd inte &yttar till annan plats. Samtidigt är det centrala i 
exemplet inte tillväxt utan mer vård och skola.

Tillväxtjaktens herrar framför ofta detta försvarsargument, att till-
växt kan vara kvalitativ. Visst, men resonemanget blir löjligt i förläng-
ningen – om vi exempelvis tillskriver sömn ett högt värde så kan ökad 
tillväxt ske utan nämnvärd miljökostnad, men då blir tillväxt ihåligt 
inte bara som mål, utan även som medel. Det leder till frågan om 
vilka samhällsmål som är viktiga och vad de miljömässigt får kosta 
runt om i världen; behoven varierar stort mellan Nord och Syd.

Det #nns alltså klara problem med idén om ekonomisk tillväxt. Än 
värre är BNP. Det är ett bristfälligt produktionsmått och ännu sämre 
välfärdsmått. Indikatorn BNP är moraliskt blind; skadlig konsum-

MIKAEL KARLSSON

tion mäts som värdefull, naturresurser utan pris mäts inte och resurs-
uttömning antas överlag positivt. För tjugo år sedan hade jag tjugo 
år gamla läroböcker som trä%säkert smulade sönder BNP men ännu 
hyllas indikatorn utan insikter om dess brister. Och försöken sedan 
länge att justera BNP att bättre beakta exempelvis miljöaspekter har 
hittills inte lyckats.

På grund av bristerna argumenterar vissa för nerväxt som mål. Men 
om BNP är felaktig så blir nerväxt lika vansklig som tillväxt; en lös 
ratt går inte att styra med åt något håll. Det är bättre att formulera 
mål och strategier för det önskvärda, som jobb, skola, miljö. Om 
BNP visar sig öka eller minska med måluppfyllelsen är på sin höjd 
sekundärt. Det vore konstigt att inte vilja gå från oljesamhället till 
solsamhället om den ekonomiska tillväxten skulle visa sig öka som 
konsekvens...

Frågan om tillväxtens vara eller inte vara är alltså på sin höjd för-
enklad. På samma sätt är frågor om institutioner, ränta, försiktighet, 
konsumtion, vetenskap och teknik komplexa. Men de måste proble-
matiseras, vi klarar inte klotet med enbart ekologisk modernisering.

Det behövs därför reformer längs båda de linjer jag beskrivit, både 
nya värden på marknaden och nya värderingar, både e*ciency och 
su*ciency, inom samhällssystem och av system, det senare självfallet 
på demokratisk grund, allt annat vore fel i sig och dessutom inef-
fektivt.

Parallellt med att på det viset institutionalisera en respekt för na-
turen och stimulera besinning av våra behov – det senare är också en 
inre resa, även om nog aldrig så goda intentioner räcker för att rädda 
klotet – behöver vi diskutera respekten för människan.

NATURENS VÄRDEN OCH MÄNNISKANS VÄRDIGHET



211210

Det är du som avgör om jag är naiv
Det är både fel och ovärdigt att vi tillåter massfattigdomen i världen, 
och det är fel och ovärdigt att tigande acceptera diskriminering, into-
lerans, främlings#entlighet, rasism, hat och våld. Världsfattigdomen 
rör tusentals gånger &er människor, men den utbredda acceptansen 
av den sorgen är inte ens nära hur ruttna de empatilösa värderingar 
är, som föder hat mot människor.

Den gemensamma medicinen heter empati, eller solidaritet. Jag är 
övertygad om att den #nns inom oss alla, det är den som i grunden 
gör oss mänskliga. Det är den som vi uttrycker i kärlek till männis-
korna och till naturen, men den är också något som ständigt måste 
värnas och odlas.

Naturkärlekens mylla ligger till grund för ett miljöengagemang. 
En profan eller annan kärlek till medmänniskan, kombinerad med 
kunskapen om orättvisorna och mörkret i världen, kan göda detta 
engagemang ännu mer, till en kamp för en hållbar, kosmopolitisk 
och tolerant värld.

Insikten om att en sådan långt bättre värld är fullt möjlig kan få de 
tusen blommornas frön att spira till en kraft som inget kan stoppa. 
Det såg vi i Gandhis Indien, det såg vi när Berlinmuren föll och un-
der den arabiska våren.

Det är inte jag utan ni som läser detta som avgör om jag nu blivit 
en naiv drömmare eller inte.

Men överallt i alla drömmar och tankar om världen och framtiden 
#nns människans och mångfaldens mysterier i det myller som växer 
när naturen bygger på sig själv.

MIKAEL KARLSSON

Vi kan ana Virihaures hemlighet, baobabträdets själ och den 
mänskliga kärlekens grunder. Men inte mycket mer. Vi förstår verk-
ligen inte allt. Men det behövs inte. Inte så länge vi förstår att bevara 
naturens värde och människans värdighet. 

NATURENS VÄRDEN OCH MÄNNISKANS VÄRDIGHET
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Viktoria Klint
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Hej Viktoria,
Ett av de mest knepiga begreppen i vårt språk, inte bara i miljödis-
kursen, är ansvar. Vad betyder det? Jag tror att vad som oftast menas 
är något i stil med att den som tar ansvar är villig att bära konse-
kvenserna av sina och kanske även andras handlingar. Det låter väl 
bra, men varför känns det då ofta så tungt, olustigt och emellanåt 
vanmäktigt? Regler och färdiga mallar för hur en gör miljöansvar 
#nns ju: sopsortera, konsumera krav- och rättvisemärkt, cykla istäl-
let för att ta bilen och så vidare. Men trots detta tycks vi gå både 
bakåt och framåt. Somliga problem blir lösta, nya seglar ständigt 
upp. Miljöfrågan visar sig ha förgreningar överallt och kan svårligen 
isoleras från problem som fattigdom, arbete och hälsa, och utmanar 
våra föreställningar om till exempel mening och kunskap.  

Att ta ansvar -
eller att svara an

En (e)korrespondens inspirerad av 
eko!losofen Sigmund Kvalöy Setreng 

(1934-2014)

PIA SKOGLUND & VIKTORIA KLINT

Det verkar alltmer handla om ett stort och djupt fält av relationer 
människa/samhälle/natur och hela dilemmat framstår emellanåt 
som ett olösligt kulturproblem. Trots vår villighet att ta individuellt 
ansvar för separata problem så tycks vi vara inne i en eskalerande 
nedåtgående spiral vad gäller biologisk och kanske också social 
resiliens. Jag tror att vi måste ta det på allva r – och kan det vara så 
att själva ansvarsbegreppet är en del av probleme t? 

Vad måste hållas för sant för att ansvarstagande ska vara menings-
fullt?  Eller – hur måste en anta att världen fungerar för att ansvar 
ska vara möjligt ?

Till att börja med måste en väl anta att det #nns någon som tar 
ansvar för någon annan som blir ansvarstagen för – och att det 
måste vara en (åt-)skillnad mellan dem. Det måste #nnas ett subjekt 
som antas ha omdöme, kunskap, erfarenhet och överblick och vara 
förutseende nog att förstå hur saker och ting fungerar och dessutom 
makt och kontrollmöjligheter nog att styra över objektet som inte 
har dessa egenskaper eller möjligheter. Detta liknande den biologis-
ka och psykologiska skillnad som #nns mellan vuxna och ungar hos 
många djurarter. Eller den skillnad som länge antagits #nnas mellan 
män och kvinnor, vita människor och svarta, över- och underklass. 
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”Det storskaliga, mekaniska och statiska
skapar alienation, och livet kan inte leva

eller levas – bli levt – där.”
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Som den skillnad som vi fortfarande antar #nns mellan människa 
och natur.

Det innebär också att vi förutsätter att det är möjligt för subjektet 
att veta allt det vi behöver veta för att kunna förutsäga konsekven-
serna av våra handlingar. Men om vi accepterar det vi vet (eller bor-
de veta) om levande, organiska och komplexa processer så förändras 
bilden! Om vi accepterar att liv innebär ofattbar mångfald i ständig 
förändring så uppstår frågor. I vilken grad kommer vi någonsin att 
ha kunskap nog att förutsäga och ta ansvar för de konkreta konse-
kvenserna av våra handlingar? Hur storskalig/småskalig, långsiktig/
kortsiktig kan en handling vara för att jag ska kunna ta ansvar för 
dess konsekvenser?

Och om vi accepterar att biologiskt liv handlar om just detta: 
process, &öde, improviserad problemlösning, mångfald – då tvingas 
vi ifrågasätta grunden för det mekaniska tankearvet. Om 1600-talets 
föreställning (med rötter i antiken) om världen som en målstyrbar, 
harmonisk maskin bestående av standardiserade utbytbara delar är 
felaktig så måste väl också ansvarsbegreppet granskas? Det kanske 
inte kan #nnas någon maskinskötare eftersom det inte #nns någon 
maskin!

Att vi i vår kultur tenderar att hantera organiska processer som 
om de vore mekaniska system är kanske den viktigaste av de un-
derliggande orsakerna som driver oss mot olösligt kaos. Och detta 
oavsett vår goda vilja att ta ansvar. Ansvarsbegreppet i sig och de till-
gängliga sätten att ta ansvar tenderar ju att vara inskrivna i den karta 
som vi rör oss efter. Begreppet ansvar kanske inte bara konserverar 
kartans beskrivning av separationen subjekt/objekt och den ojämna 

PIA SKOGLUND & VIKTORIA KLINT

och orealistiska maktrelationen mellan människa och natur, det 
kanske till och med bidrar till att upprätthålla en i grunden felaktig 
föreställning om vad levandet innebär? 

Om nu levande komplexa processer, där även människan är en 
delprocess, präglas av ett ständigt improviserande mångfalds&öde så 
kanske vi borde fundera mer på hur vi deltar i än hur vi tar ansvar 
för? Kanske är frågan om och hur det är möjligt att skapa möjlighe-
ter att svara an på det ständiga tilltalet från vår omgivning viktigare 
än frågan om hur vi blir bättre på att ta ansvar? Men, Viktoria, vad 
innebär det att vara en människa som svarar an?

Hälsningar, 
Pia

Hej Pia,
Ja, vad innebär det att vara en människa som svarar an? Det första 
som slår mig är att när ”att ta ansvar” blir ”att svara an” så händer 
något med vår roll i förhållande till omvärlden. Den individ som 
”tar ansvar” förutsätts vara aktivt handlande, målinriktad, en ”doer” 
med koll på läget som vet precis vad hens handlingar ska leda till. 
Inte mycket tid och utrymme för och behov av att stanna upp, 
lyssna in, re&ektera. För hen menar sig veta precis vad som ska 
göras, så det är bara att sätta igång med ansvarstagandet. 

När det däremot handlar om att svara an blir den plats vi utgår 
ifrån en helt annan. För den som ska kunna svara an måste först ha 
lyssnat in, med hela sitt varande och på många nivåer. När vi svarar 
an får mångfaldsmänniskan utrymme att medskapa i den oändliga 
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rad processer och i alla de organiska &öden som världen består 
av. Om att ta ansvar kan sägas vara mekaniskt och målstyrt, så är 
svarandet an organiskt och en del av det ständigt pågående utbytet 
mellan allt levande i komplexitet. Exakt var påverkan sker eller hur 
den kommer att vidarebefordras kan inte överblickas utifrån någon 
konstruerad modell. Svarandet an sker i kontinuerlig kommunika-
tion och kreativt utbyte med omvärlden.

Du skriver att liv innebär mångfald i ständig förändring. Dessa 
förändringar kan vi inte nödvändigtvis överblicka eller förstå, utan 
det enda vi kan veta är att vi är delaktiga. Något vi helt enkelt inte 
kan undvika att vara. För oavsett hur mycket vi försöker styra eller 
ska%a oss grepp om och kontroll över det ena eller andra, så kom-
mer sådant att hända som vi aldrig kunnat förutse – och detta kan 
hända vartsomhelst i den organiska helhet i vilken allt och alla är 
del. När vi svarar an är vi medvetna om det förhållandet och om att 
vi aldrig kan avskiljas från något som helst sammanhang vi be#nner 
oss i.

Det sker en kontinuerlig påverkan på ett okänt antal nivåer. När 
vi erkänner oss själva som mångfaldsvarelser i en mångfaldsvärld kan 
en frigörelseprocess påbörjas, tänker jag, i vilket svarandet an utgör 
en del av deltagandet i, som du nämner. Vilken lättnad!

Och här uppstår improvisation. Något inträ%ar, och det i grunden 
improvisatoriska svarandet an vägleder oss i deltagandet och medva-
randet. En process som också upphäver det fokus på individen som 
vi är så vana att förhålla oss till.

”Det #nns inga individer”, sa Sigmund Kvalöy Setreng, och me-
nade det. Vi må uppleva oss som sådana, men den upplevelsen och 
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föreställningen (som förstås #nns på någon eller några av alla nivåer, 
men som vi håller för sann ”all over the place”) för oss lätt in på 
idén om ett personligt och individuellt ansvar. Vilket kanske leder 
oss in i den nedåtgående spiral du nämner?

Improvisation förutsätter närvaro och öppenhet. I ett slutet system 
kan improvisation aldrig hända, eftersom allting sker enligt ett 
fastslaget mönster. Men det slutna systemet är en konstruktion. 
Min tanke är att så länge vi utgår från att världen (och vadsomhelst 
i den, inklusive oss själva) fungerar som en målstyrbar och linjärt 
verkande förutsägbar maskin, enligt tankearvet från antiken, så kan 
ingen återhämtning (resiliens) ske, eftersom ingen input i form av 
improvisation, något nytt och annat, kan tillföras systemet.

Men hur ska vi då leva för att svarandet an och improvisationen 
ska få plats?
 Viktoria
 

Hej Viktoria,
Ja, det är ett sätt att ställa frågan. Men för att undvika att det åter 
kommer att uppfattas som individens ansvar/plikt att leva på ett 
visst sätt, är det kanske bättre att fråga inom vilka kulturella ramar 
svarandet an och improvisationen kan vara möjlig? 

Jag tänker alltmer på avstånd. I det mekaniska rummet möjliggör 
fragmenteringen och standardiseringen att avståndet mellan världen 
och det vi kallar individen kan sträckas ut oöverskådligt långt både i 
tid och rum. Avståndet mellan produktion och konsumtion blir allt 
längre. Med den digitala maskinens intåg är det inte bara varor som 
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kan fraktas långväga i tid och rum. Även relationer och erfarenheter 
för&yttas in i en mekanisk sfär där avståndet och hastigheten ökar 
genom att de reduceras till tecken som dessutom kan frysas i en 
statisk evighet. Och avstånd och abstraktion är ömsesidigt beroende 
av varandra.  Det abstrakta – tankarna, beräkningarna, föreställning-
arna om till exempel ”miljön”, ersätter alltmer det konkreta – de 
levandes kroppsliga erfarenhet av det levande.  

För att vi ska kunna svara an måste vi nog leva på ett sätt som är 
anpassat till vår korta räckvidd. Till exempel sätt att vara och re-pro-
ducera som är mer kortsiktiga och nära våra kroppar (det vill säga 
småskaliga) och ger möjlighet till direkt mening, förståelse och att 
snabbt, här och nu, rätta till sådant som går fel. Nära re-produktion 
istället för produktion-konsumtion över stora avstånd i tid och rum 
begär något av oss – det behövs både kropp och tanke, kreativitet 
och samarbete, förmåga till praktiskt arbete och tröstande sång. 

För ett samhälle och en kultur måste väl, som allt skapat, fungera 
på ett någorlunda likartat sätt som det levande och självskapa(n)
de för att fortleva? Så länge samhället är beroende av det levande 
är det en funktionell, konkret del av det hela och kan inte fungera 
diametralt annorlunda hur länge som helst utan att allvarliga skador 
uppstår. De alltmer omänskliga och övermäktiga ansträngningarna 
att handskas med det levande, inklusive människorna, som om det 
vore en abstrakt maskin, ett slutet system (som ska utnyttjas och tas 
ansvar för), förstärker nedbrytande tillstånd som bristande &exibili-
tet, alienation och enfald i ökande takt och med konsekvenser långt 
in i processens framtid. 

Kan det vara så att miljöfrågans lösning handlar om frigörelse för 
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både människor och natur, det vill säga allas reella möjligheter till 
direkt delaktighet, svarande an, lyssnande, ömsesidighet och impro-
visation? Att ta ansvar och rädda naturen kanske ligger utanför vår 
makt? Att svara an, delta och låta oss räddas är kanske både nödvän-
digt och rentav fullt möjligt?  

Om så – ”vilken lättnad”! En helt annan väg att gå... även om det 
krävs ett rejält hopp för att komma på den stigen. Men kompass-
riktningen blir sannerligen en annan!
 Pia

Hej Pia,
Instinktivt och intuitivt känner jag att just så måste det vara, att 
miljöfrågan handlar om frigörelse för allt och alla. När en tänker på 
det är det logiskt också. Och – för att knyta an till det du skriver 
ovan: kanske är något som vi då behöver re&ektera kring, prata om 
och söka förstå, detta med själva livets varande och fungerande? Hur 
livet så att säga lever sig och #nns till. Hur det hänger samman och 
konkret erfars, hur alla de olika aspekterna – som kropp och tanke 
och kreativitet och samarbete, som du tar upp, med &era aspekter – 
samverkar.

”Som jag ser det – i detta famlande ögonblick – är livsproces-
sen att likna vid ett halvblint snubblande i en ständigt skiftande 
terräng – en terräng en aldrig kommer tillbaka till”, skrev Sigmund 
i sin bok Mangfold og Tid. Här blir svarandet an centralt. Vidare 
skrev han att ”livet upphör om det pressas in i ett mönster avsett för 
matematiskt, mekaniskt eller statiskt beskrivande”.
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Om vi nu ska ta honom på orden (och det tycker jag absolut!) 
och se att livet är just sådant; organiskt, dynamiskt och ständigt 
skiftande, så följer kanhända att det bara kan levas småskaligt, icke-
hierarkiskt och nära? Andra alternativ är kanske egentligen omöjliga, 
eftersom de tar själva livet ur livet och medför vad som skulle kunna 
kallas icke-liv? Det storskaliga, mekaniska och statiska skapar aliena-
tion, och livet kan inte leva eller levas – bli levt – där. Vi reduceras 
till enfaldsvarelser, intvingade i maskinen.

Skulle det kunna vara så, att om vi frågar oss vad som behövs för 
att leva ett gott liv, där alla möjliga uttryck för det mångfaldsmänsk-
liga kan komma till stånd, så skulle vi börja närma oss en lösning 
på miljö-, ansvars- och befrielsefrågan,  som då i grunden är en och 
samma fråga? Att om vi tar det mångfaldsmänskliga på allvar och 
undersöker dess förutsättningar, så är vi något helt avgörande på 
spåren?

Skulle det vidare kunna vara så, att när mångfaldsmänniskan till-
låts verka genom arbete och lek, improvisation och an-svarande, i 
ett sammanhang som tillåter och möjliggör detta, så växer en kultur 
fram, inom vilken det är möjligt för oss att just låta oss räddas? En 
”process-kultur” av verklig samhörighet och delaktighet på många 
nivåer?

Och kanske vore detta en sann revolution? En revolution där det 
också #nns utrymme att ligga i gräset, spana på molnen och lyssna 
till fågelsången…
 Bästa hälsningar,
 Viktoria

PIA SKOGLUND & VIKTORIA KLINT

Hej Viktoria,
Viktiga frågor! Det ser stort och märkvärdigt ut men är inte särskilt 
konstigt i ett historiskt och brett kulturellt perspektiv. Det #nns och 
har funnits många olika sätt att leva livsdugligt – helt utan behov 
av att ”ta ansvar” på det sätt vi så ofta möter i diskursen idag. Så 
inspiration behöver vi inte sakna! 
 Allra bästa hälsningar till dig  
 och din familj
 Pia  
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Stefan Sundström

STEFAN SUNDSTRÖM har lirat musik sen 
han var 15 år och är nu 54. Han har gett ut 
18 skivor och spelat runt i Skandinavien år ut 
och år in. En morfar som skriver &er och &er 
böcker istället för att spela, nu senast Stefans 
Stora Blå som kom ut 2014.

Utanför den nordnorska kusten, ett dygns 
resa från Stockholm, ligger ön Træna. Stefan 
Sundström gjorde en resa dit och stannade 
ett helt år. Texten som följer är tidigare pu-
blicerad i boken ”Stefans stora blå” som han 
skrev i Træna. Det är en kokbok men också 
en berättelse om att kliva av en stund och bara 
våga vara. 

Det är bara att välja

M 
an kommer till en sån här ödslig plats, sätter sej 
och glor.

Känner rastlösheten vibrera som en &addrande 
pundare i ens själ.

Det bästa är att sätta igång att göra nåt då.
Man måste liksom anstränga sej för att bli ett med sin omvärld 

och få frid.
Man kan ta ett jobb, man kan #ska eller hugga ved.
Eller ordna festival.
Det tar alltid tid.
Och man måste sen stå ut med sin egen inre ödslighet illustrerad 

av allt runtom en.
Den öde ön man sitter på.
Det tomma !ället man ligger på.
Den tomma landsvägen som leder rakt norrut utan kurvor.
Men till slut så upptäcker man att det #nns fullt av liv, överallt.
Religiösa grubblare har funderat över hur Gud ser ut, jag tror att 

det är precis så här Gud ser ut.
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Vi har Gud framför ögonen.
Det här !ället, den här björken, den här bäcken.
Så satt jag och tänkte under norrskenet.
Jag tänkte mörka tankar också, jag tänkte på framtiden vi också 

har, framför näsan.
Det kommer att borras till sista droppen.
Det kommer att ske olyckor.
Olja kommer att frysa fast i !ordarna.
Det kommer att hurras i styrelserummen.
Fiskarna i havet kommer att försvinna.
Människor här oppe kommer inte ha nåt att leva på, kanske blir 

det som för arbetslösa #skare i Somalia, bara piratlivet återstår.
Kanske jag inväntar undergången här uppe i detta vackra land – 

Erling, Svein Håkon och jag kan leva som pirater.
Jag satt och försökte dela med mej av mina tankar till Erling, min 

vän. Men han dricker inte sprit. Han sa till mej att allt kommer att 
ordna sej.

Darya och Månskensorkestern hade tagit av sej sina tangokosty-
mer och tjoade och tjimmade nu i bastun.

Från tältplatsen hördes någon traktera en ghettoblaster som 
dånade av Olavi Virta; Guarda Che Luna. Bergen låg mörka och 
släppte ner minusgrader i !älldalen vi satt och #losoferade i.

 Vi satt i brasans sken och berusade oss. Med en fantastisk Pirates of 
the Caribbean-fantasi om sjöröveri!

Inte den somaliska verkliga och fattiga piratverksamheten, där pirater 
inte alls är nåt charmigt utan bara kallas terrorism.

Nej, vi skulle vara sexiga pirater i balla kläder, överleva här ute i mar-

STEFAN SUNDSTRÖM

”Man kommer inte kunna leva själv, vi 
måste samarbeta med varann. Vi måste 

!xa nya Konsumbutiker, nya folkparker att 
spela i. Nya facebookar. Själva. Nya sätt

att odla mat tillsammans.”

ginalen av Europa, ett Europa sönderslaget av sin egen girighet.
Där man smällt upp köplador på dom platta gamla slagfälten och 

försökt att förtränga sin blodiga historia i en gigantisk köpfest som nu 
slutat i bakfylla och tomma hyllor.

Då ska vi överleva här uppe, vi kapar oljebaronernas lyxyachter, dom 
som &ydde från kaoset med sina miljoner i tron att dom var utvalda att 
överleva.

Moahahaha.
Vi sitter här i natten och fantiserar om framtiden, vi hoppas att Golf-

strömmen inte stängs av nu när Grönland kalvar av all sin is och kyler 
ner havsströmmen från Karibien så att den stannar av, om den fortsätter 
att värma oss kanske vi kan överleva västvärldens undergång häruppe.

Men det är ju bara fantasier.
Klart vi #xar det här.
 Jag tror det kan vara en bra idé att ge sej av från centrum, från 

galleriorna och köpladorna. Och börja leva ute i marginalen.
Kanske kan man stanna i stan, rent fysiskt i alla fall, i innanför-

skapet dom byggt runt oss.
Den här boken har handlat mest om att ge sej av till periferin 

DET ÄR BARA AT T VÄLJA
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rent geogra#skt, men det jag vill säja är att det som nu kallas för 
centrum, city, det som kallas för inne, är jävligt ute.

Därmed inte sagt att man inte kan vara där.
Jag tror man måste ge sej av ut i tystnaden för att hitta framtiden.
Eller in i tystnaden. Stå ut med att musiken inte längre dränker 

vad vi tänker.
Inte ensam såklart.
Man kommer inte kunna leva själv, vi måste samarbeta med 

varann.
Vi måste #xa nya Konsumbutiker, nya folkparkeratt spela i.
Nya facebookar. Själva.
Nya sätt att odla mat tillsammans.
Den gamla svenska socialdemokratiska välfärdsstaten gjorde ett 

misstag när dom i samarbete med storbolagen tog över tänket om 
att allt ska organiseras uppifrån.

Man kan ju säja att det var vårt fel också, eller våra föräldrars fel 
kanske, det var skönt att slippa sitta på möten och trassla ihop kom-
promisser och att ständigt ha med grannarna att göra.

Det skulle vara rent och rationellt, stämplar på maten att det var 
bra och nyttig mat.

Nu sitter vi med resterna av en gammal ordning som gör att det 
är jävligt svårt att starta upp livsmedelsproduktion i glesbygden.

Storbolagens och stordriftens mallar ligger som en våt #lt över vad 
som skulle kunna vara en blomstrande landsbygd som försörjer oss 
med mat.

Kraven på stora investeringar i maskiner, en massa märkliga 
hygienkrav gör att en massa initiativkraft aldrig kommer till skott, 

STEFAN SUNDSTRÖM

man måste vara nån slags företagsekonom för att vara bonde eller 
#skare i Sverige.

I Norge är det lite bättre, där #nns fortfarande småbönder och 
småskaliga #skare kvar.

  
Människans auktoritetstro är hennes värsta #ende. Man vill så 

gärna tro makten om gott.
Doktorn, lärarn och prästen vill oss så väl.
Och bekvämt är det.
Det var bara det att doktorn hade sina egna lojaliteter.
Ni vet ju hur det var, läkare och professorer betalades av tobaks-

industrin för att sprida osäkerhet om rökningens skadeverkningar. 
I vissa fall är det nu samma personer som på samma vis sprider 
osäkerhet om klimatförändringarna.

Hela den där gamla goa tilltron till auktoriteter har fått sej en rejäl 
knäck och det är bra.

Vi måste bara dra konsekvenserna av det och börja agera själva, 
inte vänta på Jesus som ska komma och styra upp saker och ting.

Det är vi som måste göra det.
 
Våra handlingar kommer att få konsekvenser och leva vidare, som 

spöknät här utanför, i Nordatlanten.
Eller; Som nya möjligheter för människan att leva och frodas.
Nya mejerier, nya #skodlingar, näringar som är bra för oss och 

planeten.
Det är bara att välja.
Tänkte jag under norrskenet.

DET ÄR BARA AT T VÄLJA
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Sen somnade jag.
 Nu far jag hem mot Stockholm, jag har fått ett andra hem här-

uppe.
Det är ju både och sånt där, att man har platser man längtar till.
Man vill ju vara där man är så att säja, inte ständigt vara på väg 

nån annanstans.
Jag gör så gott jag kan, försöker ha rösten och hjärtat i mikrofo-

nen när jag är ute och spelar.
Försöker ha #ngrarna och hjärtat i jorden när jag rensar ogräs här 

i trädgården.
Jag har fått till trädgården här tycker jag, jag är väldigt fäst vid 

den.

Jag stod vid havet i Norge och kände mej så liten.
Havet var så stort!
Jag förstod att livet är så jävla kort och att livet kommer att fort-

sätta mej förutan.
Oss förutan.
Det är så obegripligt att man ska försvinna från den här världen.
Jag hörde en historia om 2 vågor som var ute på havet:
– Å nej, titta där på klipporna, vi är ju på väg mot dom, pep den 

ena lilla vågen.
– Jamen det där har ju vi vart med om förr tusen gånger, sa den 

andra vågen.
Sen sa dom inget mer för dom var vågor, men framförallt var 

dom del av ett stort, stort hav.
Precis som vi.

STEFAN SUNDSTRÖM

 
Spelar det nån roll vad man har för sej under sitt korta jordeliv?
Jo, jag tror det. Om man upphäver sin ödslighet genom att sätta 

sej i kontakt med andra, på riktigt.
Om jag faktiskt vågar inse att vi angår varandra, att det inte är 

som man kan tro när man tittar på Idol, att vi är varandras vargar 
som hugger varandra i strupen, på jakt efter en förstaplats.

Elin Wägner sa:
”Därför att &ertalet människor tror att tillvaron måste vara en 

evig kamp där den starkaste segrar, blir den det också.”
Vi kan välja hur vi vill ha det.
Vi kan välja att hoppa av rovdriften på varandra och den här 

planeten.
Då blir det en mening med att vi går här, som små strandskator, 

vid detta oändliga hav.
Då kan vi tillsammans göra kartor här i sanden, som dom som 

kommer efter oss har nytta av.
Till slut blir det viktiga vad vi lämnar efter oss, sen när vi sjunkit 

tillbaka ner i det stora blå som vi en gång kom ifrån. 

DET ÄR BARA AT T VÄLJA
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Tack alla som stöttat framväxandet av den här boken genom att 
bidra med tankar, åsikter och idéer, alla hejat på och som läst och 
korrekturläst. Ni vet vilka ni är!
   Tack Stellan Tengroth för den är lunchen för nästan två år sen 
då vi bestämde oss för att köra på den här idén och tack Joachim 
Stormvall på Skörda förlag för att du trott på den lika mycket som 
vi gjort. Tack Bengt Palmgren för support av olika slag och tack 
Jennifer Caneva, Josef Molin och Fredrik Larsson för allt ni gett till 
bokens form och uttryck. Och förstås ett oerhört stort tack till alla 
er som utan ekonomisk ersättning bidragit med texter, seriebilder 
och dikter – utan er hade det inte blivit någon antologi.
   Och slutligen, tack alla som är en del av den världsomspännande 
rörelse som på olika sätt verkar för en läkt relation mellan jorden 
och oss människor. Alla ni som envist protesterar, odlar, klurar, 
skriver, samarbetar, bygger, sjunger och lever fram en vackrare värld 
– tack för all inspiration och framtidstro ni sprider.

Tack
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