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Professor Anne Spurkland om
munnbind, lock down, virusets
dødelighet, massetesting, om
flokkimmunitet og at for få settes i
karantene - og medisinen som
virker (noe).

Det er avgjørende å finne beskyttelse
mot flommen av inntrykk. Og mot alle
kravene man så lett stiller til seg selv.

Eller er det allerede «for mange
mennesker i verden»? Det grublet
firebarnsfar Kjetil Østli på under
et teaterstykke.

Lars Hertervig ble holdt utenfor
kunstfeltet på grunn av sin psykiske
sykdom, men fant trøst i naturen.

Anders Dunker bokdebuterer med en samling intervjuer av ti internasjonale «grønne

tenkere»; Gjenoppdagelsen av jorden. En opplysende og inspirerende leseropplevelse der

fremstående intellektuelle som Jared Diamond, Bruno Latour og Kim Stanley Robinson

utforsker vår tids store spørsmål: hvordan kan vi redde fremtiden?

Dunker, med lang fartstid som kritiker for blant andre Ny Tid og norske Le Monde

Diplomatique, fremsetter i bokens innledning en klassisk filosofisk problemstilling: hvorfor

finnes det hos mennesket så ofte en avstand mellom tanke og handling? Vi står overfor en

reell klimakatastrofe; ifølge FN har vi ti år på oss til å halvere utslippene. Så hvorfor har vi ikke,

som Greta Thunberg oppfordrer oss til, fått panikk? Hvorfor klarer vi ikke å reagere?

Riktignok har aktivistgrupper som Extinction Rebellion kommet på banen, men i det store og

det hele fortsetter vi å leve som før. Selv når vi innser at huset vårt virkelig brenner og at tiden

er ute, risikerer vi å bli stående rådville – for hvor skal vi begynne?

I det første intervjuet møter vi vitenskapssosiolog Bruno Latour, som utdyper bokens tittel:

ved å gjenoppdage jorden, vil vi kunne se den med helt nye øyne. Klarer vi å anerkjenne dens

egenverdi som forutsetning for alt levende, blir vi også nødt til å tenke mer økologisk om

menneskets rolle. Sivilisasjonen vi har brukt de siste årtusener på å bygge, var et forsøk på å

flykte fra naturen: vi ville klare oss selv, bli uavhengige. Nå har virkeligheten innhentet oss; vi

kan ikke rømme, for vi er selv natur. Vi må lære å leve i samspill med naturen; speile oss selv i

den. Da har vi sjansen til å rette opp feilen; ikke bare for å overleve, men for å skape et bedre

liv. En visjon med positivt fortegn kan gjøre at vi opplever forandringene som må komme, som

en berikelse, snarere enn et offer.

Filosofen Bernard Stiegler, som kommer til orde senere i boken, bruker begrepet entropi for å

beskrive en oppløsning av samfunn såvel som økosystemer: meningsløshet erstatter

kunnskap, og vi vet ikke lenger hvordan vi skal leve. I et digitalt samfunn, der det økonomiske

systemet vi tvinges til å stole på, er fullstendig abstrakt, er vi frakoblet den fysiske verden;

ingenting er håndgripelig lenger. Flesteparten av oss bor i byer, med ansiktene godt gjemt bak

lysende skjermer, ute av stand til å sanse svingningene i naturen. Så når nyhetene rapporterer

at vi befinner oss i en klimakrise, forstår vi det intellektuelt, men klarer likevel ikke å aktivere

kroppen til handling. Samtidens epidemi av depresjon forsterker handlingslammelsen, men

kanskje finnes det likevel håp? Utenfor Paris har Stiegler iverksatt et prosjekt som bekjemper

entropiens fremmedgjøring, ved at arbeid forstås som håndverk. Der har de også innført noe

de kaller deltakende inntekt, som betyr at folk mottar penger mot at de utvikler sin egen

kunnskap – en ny modell for menneskelig utvikling.

Slike eksperimenter kan motvirke den ambivalensen vi føler overfor morgendagens uvisshet

ved at de forløser virketrangen vår. Når kreativiteten våkner, ser vi plutselig muligheter vi før

var blinde for. Det psykologiske aspektet er viktig her: kollektiv handling i form av

frivillighetsarbeid kan lindre individets ensomhet, samtidig som langsiktige mål gir

enkeltmennesket en opplevelse av mening høyere enn seg selv. Hva om vi rett og slett kan

helbrede oss selv ved å helbrede planeten? Å samarbeide om et prosjekt – det viktigste

prosjektet i vår tid – kan både være en vei ut av krisen, og en start på noe nytt; en mal for

fremtiden. Fritatt fra lønnsarbeidets krav og regler, uten frykt for å miste jobben, kan folk yte

etter evne. Mange aktivister har verdifulle erfaringer fra annet humanitært arbeid, mens

forskere sitter på vitenskapelig kompetanse, lærere og pedagoger kan veilede, osv. Når vi

gjenfinner glede i fysiske og sosiale aktiviteter, bekjemper vi fremmedgjøringen som

kapitalismen lever av, og snur slik den ødeleggende trenden. Om det så gjelder urbane

grønnsakshager, kostnadsfrie sykkelverksteder, permakulturkonstruksjoner, treplanting,

dyrevern – alle monner drar; det vesentlige er å skape engasjement. Dèt opphever avstanden

mellom teori og praksis, idé og virkelighet, og befrir oss fra maktesløsheten.

I India har forfatter og aktivist Vandana Shiva startet Earth

University for å bevare tradisjonelle naturmetoder.

Studentene lærer både praktisk jordbruk og Gandhis filosofi.

Hun påpeker at klimaendringene ikke er den eneste

bekymringen; det industrielle jordbruket «forurenser

nedover», til forskjell fra drivhusgassenes «forurensing

oppover».

Store selskaper som Monsanto-Bayer patenterer lokale planter og krever royalties for

genmanipulerte frø, mens giftstoffene fra kunstgjødselen og sprøytemidlene de bruker,

utrydder insektene og forsurer jordsmonnet. Private aktører har det Shiva kaller monopol på

livsbetingelser – gjennom å ødelegge jorden tar de bokstavelig talt livet av folk. Det holder

ikke å kutte utslipp; vi må også ta et oppgjør med hvem som eier naturen og hvordan

naturressursene forvaltes. Skal vi sikre grunnlaget for videre liv, må vi la bøndene dyrke

jorden på en økologisk måte som opprettholder naturens yteevne.

Kan teknologi redde oss fra økologisk kollaps? Teknologiens mål har alltid vært å forenkle

menneskenes liv, men til hvilken pris? Gradvis har vi latt teknologien ta kontroll over alt, mens

våre menneskelige evner og sanser er blitt svekket. Transhumanismens tilhengere inviterer

sågar teknologien inn i den siste skanse, kroppen, og vil helst at vi skal bli udødelige. Men skal

vi slutte å dø, får vi nye utfordringer – som økende ulikhet. Biolog Dag O. Hessen, som har

skrevet bokens etterord, mener såkalt «geoingeniørkunst» er en selvfornektelse; en naiv tro

på at teknologien vil berge oss uansett hva. Den eneste veksten vi burde tillate nå, er av

åndelig art, en empati for alt levende – og en nulltoleranse for maskinens rovdrift. Hessen spør

om vi bør skamme oss over vår egen suksess – men hvilken suksess sikter han til? En

sivilisasjon som innebærer en fullstendig ruinering av kloden som bærer den, kaller jeg en

fiasko.

Produksjonsnivået er drevet frem av falske behov, men vi kan lære

oss å gjennomskue manipuleringen. Om ambisjoner for eget liv

ikke strekker til, kan skammen vi vil føle overfor neste generasjon

være en nyttig drivkraft. Hva skal vi svare våre barn når de spør

hva vi gjorde mens isbreene smeltet – den gang de ennå eksisterte?

Holdningen vår har mye å si. McKibben påpeker at enkeltpersoner

gjerne føler deres handlinger betyr lite. Men hva om vi snur

konseptet og spiller på en fear of missing out? Mennesker søker

instinktivt innlemmelse i det gode selskap. Å inkluderes i et

fellesskap, å finne en tilhørighet, kan gi oss styrken til å bryte ut av

en selvdestruktiv livsstil. Følelsen av å være en del av løsningen, og

ikke problemet, kan danne utgangspunkt for en form for

miljøbrigader. Frivillig sysselsetting som setter mennesket i

direkte kontakt med verden og skaper en opplevelse av

sammenheng kan gi oss tilbake den verdigheten som

nyliberalismen tok fra oss. Å arbeide ikke fordi man må, men fordi

man vil. Ikke for penger, men for det største gode; en bedre verden.

Her er ikke mange om beinet, tvert imot er det jobb til alle – og i

lange tider fremover.

Det er mye vi kan gjøre på grasrotnivå, men vi trenger også en politisk ledelse som legger

forholdene til rette, slik som sekstimers arbeidsdag, borgerlønn og andre tiltak som lenge er

blitt diskutert. Da kan vi begynne på den store kulturelle omstillingen, der vi nøyer oss med

mindre, og deler på det vi har. Først må vi stanse selvskadingen; slutte å reprodusere det som

ødelegger det vi trenger for å leve. Det kunstige skillet mellom menneske og natur gjorde oss

til vår egen verste fiende. Gjenoppdagelsen av jorden er en oppfordring til å se krisen som en

læringsprosess: la oss ikke gjenta den samme feilen to ganger. Her er kimen til den

optimismen som, tross alt, preger enkelte av oss: dette er menneskehetens store sjanse.

Endelig kan vi legge hverdagen bak oss og gjøre noe viktig, for verden trenger oss – vi kan alle

bli helten i vårt eget liv.

Hvis du deler denne saken, enten ved å klikke på en av knappene under
eller kopiere lenken, kan vennene dine lese den gratis. Betalende lesere

får tilgang til alt nytt stoff og alle våre artikkelserier.
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Hva kan vi lære av ti internasjonale «grønne
tenkere»? Å se krisen som en læringsprosess: la oss

ikke gjenta den samme feilen to ganger.

Miljøaktivist og forfatter Bill McKibben hevder at menneskets

grunnleggende prosjekt nå bør være å bli mindre – ta mindre

plass – slik at andre livsformer kan komme tilbake.

Logisk sett er de viktigste egenskapene for overlevelse

solidaritet (vi trenger andre mennesker) og fleksibilitet

(evnen til å tilpasse seg). Materialisme og fortjeneste,

fundamentet for det moderne samfunn, er det motsatte.

Istedenfor å satse på et «grønt skifte» slik at vi kan

opprettholde dagens energiforbruk, bør vi vel redusere selve

behovet for energi?
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