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omställning enligt nic

Vi

befinner oss i en turbulent tid. En tid som
kanske är mer dramatisk och avgörande än vi vill tro. Det verkar som om
alla problem mänskligheten ställt till med
nu kommer ikapp oss och tvingar oss att på allvar göra
någonting åt dem.
Moder jord säger ifrån och visar att det finns gränser
för hur vi kan bete oss. I det antika Greklands föreställningsvärld straffade gudinnan Nemesis den människa
som överskrider måttet, metron, för hur vi ska leva. Det ser
ut som om vi nu drabbats av Nemesis ingripande.
Temperaturen höjs på jorden och enligt forskarna
beror det till största delen på oss själva. Skövlingen av
regnskog, utfiskningen av haven och miljöförstöringen
fortsätter medan makthavarna låter det ske – makthavare som vi själva röstat fram.
Hela det ekonomiska systemet håller på att braka
samman mitt framför våra ögon, utan att ekonomerna
kan göra något. Visst försöker de, men de gamla redskapen tycks inte längre vara funktionella; lika odugliga som
antibiotikan håller på att bli mot de resistenta bakterierna.
Vilsenheten i dagens samhälle kring hur vi ska leva
våra liv är stor. Kort sagt, allting är i gungning. Men mitt i
denna förvirring sker ett uppvaknande. Fler och fler inser
att allt detta hänger ihop, och att allt faktiskt kan lösas
samtidigt.
Svaret är inte längre att försöka lösa enskilda problem
var och en för sig. Nu gäller det att se helheten, att anlägga ett holistiskt perspektiv.
I detta nummer av Magasin NIC försöker vi ge det
breda perspektiv på omställning som vi tror är nödvändigt. Vi hoppas att det blir en spännande läsning och
samtidigt ett medvetandegörande; ställ om!
Stefan Karlsson, huvudredaktör
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denna tidskrift, bara ni säger att
det är från oss ni lånat.
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NIC är en icke-kommersiell

skrift som vill uppmärksamma
det som varit, det som nyss blivit
och det som ska komma.
I en värld då mediet blivit
synonymt med budskapet, har
innehållet hamnat i skymundan. Vi vill ta fram det i ljuset
igen. Vi ska vara en motvikt till
snuttifiering och relativisering,
vi uppmuntrar slow-reading
och vill stimulera till eftertanke
och handling. Vi gillar det som
bubblar under ytan och i underjorden, men vi tror inte att vår
tids tankar och idéer måste vara

viktigare än tidigare generationers. Vi söker ett sammelsurium
av högt och lågt, nära och fjärran,
och vi tror att det är folkbildning
i ny kostym.
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Mänskligheten står inför stora utmaningar:
klimathot, miljöförstöring, arbetslöshet,
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28–29 fler mannekänger 38–41 Festivalen som
ställde om!
Är det försvarbart att arrangera stora
30–31 Ställ om
festivaler som den i Roskilde? Visst, menar
ledningen.
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för att få det omtalade livspusslet att gå
ihop.
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nutida andliga lärare.
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nic-essän
Numera är det inte bara domedagsprofeter och
skarpsynta filosofer som varnar för mänsklighetens
undergång, utan även vetenskapsmän. Mycket talar
nämligen för att effekterna av människans påverkan
på natur och klimat kan bli ödesdigra. Frågan blir då
vad vi kan göra åt det.


text stefan karlsson foto helen johansson

Fotsteg som kan
bli vår undergång


Sida 6 Magasin Nic


"Utan växthuseffekten skulle
jorden inte vara
beboelig, temperaturen skulle
sjunka med mer
än 30 grader…"

 Situationen för värld och mänsklighet har förmodligen aldrig varit så
problematisk som nu. Det finns förstås
en rad positiva saker man kan peka på,
särskilt om man anlägger ett historiskt
perspektiv. Den moderna samhälls
utvecklingen i väst har lett till att
befolkningen höjts upp ur den absoluta
fattigdomen, fått politisk beslutanderätt, lagstiftade rättigheter även för
tidigare diskriminerade grupper och
så vidare. Dessa med mycket möda
och blodspillan förvärvade framsteg är
självklart något vi ska vara tacksamma
och stolta över. Men det kan inte undgå
en ärlig (samvetsgrann?) betraktare
att också se de stora utmaningar som
ligger framför oss, och det som kanske
är ännu värre – förnekelsen av att de
existerar.

Behovet av domedagsprofetior

Det som tycks vara mest akut,
bortsett från efterverkningarna av
finanskrisen ( jag återkommer till den
senare), är den klimat- och miljökatastrof vi står inför. Katastrof är ett
kraftfullt ord som inte bör missbrukas, men i det här fallet tror jag det är
berättigat att tala om katastrof – om vi
ingenting gör. Men inte ens om människan agerar kraftfullt på global nivå
är det säkert att vi kan undvika en temperaturhöjning på flera grader inom
en hundraårsperiod, vilket skulle vara
förödande för de livsformer som finns
idag. Det är i alla fall det besked som
många forskare ger och som basuneras
ut av media.
Men är det verkligen så illa ställt?
Är inte det här bara en i raden av alla
domedagsprofetior som människan har
sådan förkärlek för att tro på? De flesta
av oss minns väl ännu millenieskiftets
alla domedagsprofeter och den så kal�lade milleniebuggen. Rädslan var stor
för vad som skulle hända när gamla datorprogram inte klarade av att hantera
övergången till ett nytt årtusende. När
det sedan inte blev någon katastrof var
det många som tog det till intäkt för att
media och allmänheten blivit lurade av
datakonsulter som hade tjänat mycket
pengar på att rätta till felet (buggen).
Är det inte på samma sätt med hotet
om en framtida klimat- och miljökatastrof – att det finns många som tjänar
på att piska upp en hysteri? Men man
måste förstås i objektivitetens namn
ställa även den omvända frågan: vad
finns det för intressen som motsätter
sig åtgärder för att främja miljön och
klimatet? 

S
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Antropogen klimatförändring,
eller inte?
Det handlar som vanligt om att
försöka värdera den information och
kunskap som finns. Vi kan kanske inte
komma fram till någon absolut sanning
eftersom det förmodligen aldrig går
att göra det inom empirisk vetenskap.
Vi får istället nöja oss med att försöka
agera förnuftigt utifrån den kunskap
vi har.
Hur ser då situationen ut idag för
den yttre miljön på vår planet? Hur
kommer livsbetingelserna att se ut för
kommande generationer? Och vilken
påverkan har mänsklig aktivitet?
Det här är de stora ödesfrågor som
just nu upptar många människors
medvetanden, inte bara forskare och
experter utan även politiker, ekonomer
och allmänheten. Egentligen är det
otroligt vilket genomslag en viss fråga
kan få vid en viss tidpunkt.
Kännedom om de miljöproblem
som människan ställer till med och
framtida klimatförändringar är något
som har vuxit fram successivt. Under
1990-talet började växthuseffekten på
allvar att diskuteras. Med växthuseffekt menas att solstrålningen som
reflekteras från jordens yta hindras
att lämna atmosfären på grund av
växthusgaser, vilket får till följd att
temperaturen på jorden höjs. Utan
växthuseffekten skulle jorden inte
vara beboelig, temperaturen skulle
sjunka med cirka 30 grader. Det som är
problemet nu är att mängden växthusgaser ökar och därmed ökar även

Al Gores fil En obekväm sanning
blev en ögonöppnare för många.

foto paramount pictures
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temperaturen. Koncentrationerna i
atmosfären av koldioxid och metan har
ökat med 36 respektive 148 procent
sedan tiden före industrialiseringen,
omkring år 1750 (Wikipedia).
Sedan 1990-talet har det förts en
intensiv diskussion om huruvida den
konstaterade globala uppvärmningen
är antropogen, det vill säga om den
orsakas av människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Skeptikerna
menar att det finns andra naturliga
förklaringar, bland annat att det skulle
finnas ett samband med solens aktivitet. Men de flesta forskare verkar ansluta sig till FN:s klimatpanel IPCC och
deras konstaterande att den globala
uppvärmningen med stor sannolikhet orsakas av människans utsläpp av
växthusgaser.
Men det var egentligen inte förrän
en bra bit in på 2000-talet som miljöoch klimatfrågorna fick den plats i det
kollektiva medvetandet som det har
idag. Det går till och med enligt min
mening att fastställa tidpunkten – Al
Gores film ”En obekväm sanning”.
Från att ha varit perifera frågor förvandlades de nu till att bli ödesfrågor.
Alla förstod allvaret i utmaningarna vi
står inför. Plötsligt var så gott som alla
miljöaktivister, eller tyckte åtminstone
att miljö- och klimatfrågor var viktiga.
Det är möjligt att medvetenheten nu
håller på att sjunka, med tanke på att
frågorna lyste med sin frånvaro i valrörelsen. Men att dessa frågor är här för
att stanna (tills vi löst dem, om det går)
tror jag står klart för de allra flesta.

"…Det som
är problemet nu är
att mängden växthusgaser
ökar och
därmed
ökar även
temperaturen."

Hur illa är det egentligen?
Idag bedrivs det mycket forskning
där man försöker ta reda på både tillståndet för världen och vad vi kan göra
för att mildra konsekvenserna av det
som sannolikt kommer att ske.
Annika Carlsson-Kanyama, docent
vid avdelningen för industriell ekologi
på KTH, menar att sambandet mellan
konsumtion å ena sidan och resursanvändning och miljöpåverkan å andra
sidan är så starkt att om vi dubblerar
vår konsumtion (eller rättare sagt
utgifterna för vår konsumtion) så
stiger energianvändningen med runt
80 procent. Och hela vårt moderna
samhälle bygger på ett ständigt flöde
av billig olja, gas och kol. Största delen
av de antropogena utsläppen av växthusgaser kommer från förbränning av
fossilt bränsle.
Man har även räknat ut att det til�låtna utsläppet per person och år av
koldioxid är två ton om inte klimatet
ska förändras för mycket. Idag kan
vi spendera 3 000 kronor per månad
innan vi når det taket. Det är med andra ord svårt att vara rik och miljövänlig. Och det borde ge oss en tankeställare och en föraning om hur kraftigt vi
måste ställa om vårt sätt att leva.
Christer Sanne, docent i samhällsplanering vid KTH, menar även han att
det är viktigt att vi inser att konsumtion och utsläpp av växthusgaser
hänger ihop. Han befarar att världsekonomin i mitten av seklet kan vara
fyra gånger större och utsläppen av
växthusgaser tre gånger större än idag.
Och redan dagens utsläpp behöver
minska om vi säkert ska komma undan
en skenande uppvärmning av jorden.
Carina Borgström Hansson på
Världsnaturfonden pekar på beräkningar som visar att svenskens
ekologiska fotavtryck är 6,1 hektar per
person, ungefär 12 fotbollsplaner. I
beräkningen tittar man på den totala
mängden mat, textilier, virke, bränsle,
prylar med mera som konsumeras under ett år. Sedan räknas det om till hur
stora arealer åker, betesmark, skogsmark, havsyta med mera som behövs
för att täcka konsumtionen. Genomsnittet för hela världsbefolkningen är
2,2 hektar per person, alltså ungefär en
tredjedel av svenskens. Slutsatsen är
att om alla konsumerade som vi skulle
det behövas nästan fyra planeter.
Summa summarum visar det här,
och även andra beräkningar, att den
livsstil vi anammat i västvärlden i
längden inte är hållbar. Det materiella välstånd vi byggt upp det senaste
århundradet bygger på tillgång till
billiga fossila bränslen och ett närmast
gränslöst exploaterande av naturresur-

serna. Nu börjar avigsidorna alltmer
att göra sig påminda och vi kan inte
längre blunda.

Statens dubbla budskap

Men om läget då är så akut som
forskningen vill göra gällande, varför
görs det då inte mer för att avvärja
faran? Det är en intressant fråga.
Forskarna är tämligen överens
om att vi i västvärlden måste minska
våra utsläpp av växthusgaser och vår
konsumtion. Det är någonting som
börjar gå upp för allmänheten och
som politiker och nationalekonomer
är väl medvetna om. Men det verkar
som om det är väldigt svårt att ta de
avgörande politiska besluten. Klimatmötet i Köpenhamn var en besvikelse
för många miljöaktivister. Den visade
med all tydlighet vilka svårigheter och
låsningar som finns.
Men vi behöver inte gå längre än
till vår egen hemmaplan för att se svårigheterna. Miljöministern har sagt att

han inte tycker det är något problem
om privatbilismen ökar ytterligare,
trots att han vet att bilismen svarar för
en stor del av utsläppen av växthusgaser (och annat skadligt också för den
delen). Förutsättningen är förstås att
bilismen i framtiden ska bli så pass
miljövänlig att utsläppskraven kan
uppfyllas. Och dit är det långt. Många
kritiker menar istället att vi kan bli
invaggade i en slags falsk trygghet om
vi tror att problemen kommer att lösas
i framtiden med hjälp av ny teknik.
Risken finns också att den miljöeffekt
vi får av att bilarna blir bränslesnålare
äts upp av att vi kör längre. Om det
ska bli en påtaglig förändring måste
effektiviseringar kombineras med ett
förändrat beteende.
En annan bromskloss är att både
politiker och ekonomer säger att den
ekonomiska tillväxten i samhället
måste öka, trots att de vet att det leder
till ökad konsumtion, vilket förvärrar situationen. Christer Sanne talar

i det här sammanhanget om statens
Janusansikte. Å ena sidan uppmanas
vi att värna om miljön. Å andra sidan
uppmuntras ökad konsumtion. Den
ekvationen går inte ihop.

Omställning med ökad
livskvalitet

Det finns förstås mäktiga ekonomiska intressen som inte vill att vi ska
slå in på en annan väg, att vi ska ändra
livsstil. Alltifrån producenter av varor
för lyxkonsumtion till oljebolag. Om vi
gick över till energi- och transportsystem som bygger på förnyelsebar energi
skulle oljeproducenterna bli av med
sin inkomstkälla. Och om vi alla drog
ner på vår konsumtion skulle vi börja
med lyxkonsumtionen, den som vi
egentligen inte behöver.
För allmänhetens del tror jag det
största motståndet är av psykologisk
art. Många är helt enkelt oroliga för
att den nödvändiga omställningen av
livsstil medför en sämre livskvalitet. 



illustration samira nassadjpoor
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"Så, om vi slutar att statustävla med
varandra och nöjer oss med den materiella standard vi för länge sedan redan uppnått, så skulle det inte vara
något problem med den nödvändiga
omställningen."
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Måste det vara så?
Det är inte säkert. Det kan till och
med visa sig att det är precis tvärt om.
Omställningen tycks gå hand i hand
med ett antal behov som är svåra att
tillgodose i dagens samhälle.
Många i etablissemanget av politiker, näringsliv och fackföreningar
håller fast vid att mer arbete är en
central fråga därför att tillväxt – med
ökad konsumtion – rent allmänt är bra.
Ändå visar många undersökningar att
vi inte har blivit lyckligare de senaste
decennierna, trots ökat välstånd och
ökad konsumtion. Minskad tillväxt och
minskad konsumtion behöver alltså
inte påverka lycka och välbefinnande
negativt.
I boken Jämlikhetsanden visar
Richard Wilkinson och Kate Pickett
på ett övertygande sätt att det går att
bibehålla hög livskvalitet trots minskad
tillväxt och konsumtion, under förutsättning att ojämlikheten minskar. Det
visar sig nämligen att en stor drivkraft
till att konsumera ligger i statuskonkurrensen i samhället. Det finns en
rädsla för att man av andra ska bli betraktad som en person som inte hänger
med i ”utvecklingen”. Man jämför sig
med sin omgivning och vill inte halka
efter. Dessvärre hjälper inte ökad
tillväxt, eller ökad privat konsumtion,
eftersom det bara höjer ribban för alla.
Ska vi kunna bryta den här spiralen
måste vi alltså komma ut ur statuskonkurrensen. Självvärdet måste fås på
annat sätt än genom konsumtion.
Det författarna till Jämlikhetsanden visar är att i ett samhälle som är
mer jämlikt och bygger på samarbete
behövs inte statuskonsumtionen.
Förmodligen är det så att i ett samhälle
där människorna har ett större utbyte
av varandra och samarbetar blir man
också bekräftad. Att bli bekräftad och
sedd leder till att självvärdet höjs och
man får en positiv självbild.
Det mest anmärkningsvärda är att
alla mår bättre i ett jämlikt samhälle,
alltså inte bara de som har mest att
tjäna på det, det vill säga fattiga,
diskriminerade grupper och så vidare,
utan även de rika. Alla tycks må bättre
i ett jämlikt samhälle jämfört med ett
ojämlikt.
Så, om vi slutar att statustävla med
varandra och nöjer oss med den materiella standard vi för länge sedan redan
uppnått, så skulle det inte vara något
problem med den nödvändiga omställningen. Och det som är ännu bättre
är att vi då kan gå ner i arbetstid och
frigöra tid till annat. Just tid verkar vara
en bristvara i vår tid, och är förmodligen den främsta anledningen till att
”livspusslet” inte går ihop för många.

Att arbeta för att leva istället
för tvärtom
Sedan 1970 har vi i Sverige haft
en normalarbetstid på 40 timmar per
vecka. Samtidigt har vi haft en stor
produktivitetsökning, det vill säga vi
får mer arbete utfört per tidsenhet, på
grund av stora effektiviseringar. Denna
produktivitetsökning har tagits ut i
form av ökade vinster och löner. Men
den skulle lika gärna kunna tas ut i
minskad arbetstid. Det var så många av
de gamla upplysningsfilosoferna trodde att det skulle bli och även nationalekonomen John Mayard Keynes, så
sent som på 1930-talet. Keynes menade
att vi snart hade löst ”produktionsproblemet” och att hans barnbarn bara
skulle behöva arbeta några timmar
om dagen för att tillgodose sina behov.
Men så har det ju inte blivit.
I realiteten är arbetstiden mycket
längre för många, särskilt dem i
högstatusyrken, samtidigt som vi
har stora grupper av människor som
antingen inte får en chans att komma
in på arbetsmarknaden eller inte orkar
med det uppskruvade tempot. Hur
förnuftigt är det? Vilken rationalitet är
det som styr?

Är vi redo för förändring?

Hittills har jag mest uppehållit mig
vid de miljö- och klimathot vi står inför och hur de sannolikt både skapats
och ständigt förvärras av mänsklig
aktivitet. Jag har även berört en del
av de mänskliga drivkrafter som lett
till problemen. Statuskonkurrensen
leder till krav på ökande konsumtion
och därmed ökande, eller åtminstone
bibehållen, arbetstid. Det senare får till
följd att stora grupper ställs utanför arbetsmarknaden med för dem allvarliga
personliga konsekvenser – misslyckade
samhällsmedborgare eftersom de är
otillräckliga konsumenter.
Slutsatsen kan inte bli annat än att
de problem och kriser vi nu ser, vilket

"Det som
krävs nu är
en verklig
förändring,
inte bara
av den yttre miljön,
utan kanske framförallt av oss
själva."



självklart även inkluderar finanskrisen
och dess efterdyningar, är skapade av
människan. Frågan återstår nu om vi är
förnuftiga nog och även villiga att lösa
dem? Vad krävs och hur gör vi det på
bästa sätt?
Det här verkar vara en vattendelare. Det finns dem som studerat allt
detta grundligt och blivit överväldigade av svårigheterna vi står inför. En
av dem var filosofen Georg Henrik
von Wright. Han förutsåg redan på
1980-talet de problem som idag blivit
akuta. Han blev av dåtidens etablissemang kallad för pessimist när han
tillät sig tvivla på människans förmåga
att reda ut det hon ställt till med. Och
tittar vi i backspegeln så finns det nog
inte mycket hopp. Det som krävs nu är
en verklig förändring, inte bara av den
yttre miljön, utan kanske framförallt av
oss själva. Men hur får man människor
att kämpa för en förändring om man
har ett sådant pessimistiskt-realistiskt
perspektiv? Hur kan man undgå att
förlora hoppet?
Farorna med en överdriven optimism är förmodligen ännu större. Den
låt gå-mentalitet som mänskligheten
tycks ha sådan förkärlek för är ju en bidragande orsak till att vi hamnat där vi
nu står. Nu måste skygglapparna bort.

illustration samira nassadjpoor

Vi kan inte längre skjuta upp det som
behöver göras till framtiden. Ju förr vi
handlar desto bättre.

Nya rörelser i en ny tid

Det som talar för att mänskligheten
trots allt ska lyckas vända skutan rätt
är att det nu har börjat hända saker på
många fronter samtidigt. Miljörörelsen
har sakta men säkert vuxit fram de
senaste decennierna och är numera
etablerad på västvärldens politiska
arena. Miljöpartiet i Sverige gjorde
till exempel nyligen sitt bästa val
någonsin. Det som kanske är ännu mer
positivt är att miljömedvetandet tydligt
ökat under de allra senaste åren. Som
jag nämnt tidigare finns både miljöoch klimatfrågor numera i människors
medvetande. Ett tydligt tecken är
den ökade efterfrågan på ekologiska
produkter.
En annan stor rörelse som vuxit
fram till att bli en mäktig politisk kraft
är kvinnorörelsen, det som idag kal�las feminism. Numera är det närmast
självklart att samma samhälleliga
rättigheter ska finnas för alla människor, oavsett kön. Kampen för lika
rättigheter tycks gå vidare till att gälla
alla tänkbara former av grupper. Även
djuren har sina politiska förkämpar. 
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Trots att vårt samhälle ännu inte
kan sägas vara helt jämställt så är
riktningen i alla fall tydlig – mot en
utjämning av makt och inflytande i
samhället.
Det som håller på att växa fram är
alltså ett nytt sätt att förhålla sig på,
inte bara till den yttre miljön, djur och
växter, utan även till varandra som
medmänniskor. Vi börjar förstå att
allting hänger ihop och påverkar vartannat. Allting vi gör får konsekvenser.
Ett finare ord för dessa insikter är
andlighet. Andlighet är för mig inte
att titta in i en kristallkula eller att
kontakta de döda. Det är förståelsen
att allt liv egentligen hänger ihop och
bildar en helhet. Allting vi gör, tänker
och känner påverkar andra livsformer,
och det på ett sätt som vi kanske ännu
bara kan ana.

Behovet av en ny rationalitet

Den nyandliga rörelse som på
senare år vuxit fram, i Sverige framförallt sedan 1990-talet under namnet
New age, har nu börjat bli rumsren.
Det är inte längre konstigt att meditera eller syssla med yoga. Det visar
på en ökad öppenhet för att saker och
ting kanske inte är så rationella som
vi trott. Åtminstone inte den typen
av rationalitet som har premierats i
västvärlden.
Hela vårt moderna samhälle har
byggts upp på den instrumentella rationalitetens grund. Det är en teknisk
rationalitet som intellektet använder
och yttrar sig framförallt i en behärskning av medlen för att uppnå olika
målsättningar. Den har lett till våra
uppfinningar och tekniska hjälpmedel
med vilka människan härskar över
naturen. Kritikerna mot denna typ av
rationalitet har varit många och nu är
de synliga konsekvenserna tydligare än
någonsin.
Den främsta invändningen handlar
om att den bortser från mänskliga värden, eller för den delen andra hänsyn
så som omsorg om djur och natur. Lite
förenklat skulle man kunna säga att
instrumentell rationalitet är ”hjärna
utan hjärta”. Vad sådana intellekt kan
ställa till med har vi sett alltför mycket
av och alltför ofta under världshistoriens lopp.
Det som behövs är alltså en
uppvärdering av hjärtats värden och
en förmåga att lyssna till hjärtat.
Traditionellt sett har dessa så kallade
”mjuka värden” setts som kvinnliga.
Men ska vi verkligen kunna bygga upp
ett hållbart samhälle så krävs det att
både män och kvinnor utvecklar denna
förmåga – och vågar stå upp för den.
Många andliga lärare talar också om
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"Att låta även hjärtat, samvetet eller
tystnadens röst bli en röst som vi lyssnar till, kan visa sig bli räddningen för
mänskligheten och alla livsformer på
vår planet."

att lyssna på hjärtats röst. Andra ord
för detta är samvetet och tystnadens
röst.

Det andliga perspektivet

Det förefaller alltså som att alla
de olika rörelser som i vår tid verkar
i riktning mot att lösa ödesfrågorna
sammanfaller i det största möjliga
tänkbara perspektivet – det andliga.
Det är det enda perspektiv som är
tillräckligt brett för att täcka in alla de
förändringar som behövs. De snävare
perspektiven är för fragmenterade
och riskerar att leda till motsättningar:
människa mot djur och natur, fattig
mot rik, man mot kvinna och så vidare.

Det hänger ihop med att vårt intellekt
(med sin instrumentella rationalitet) leder till dualism – motsättning
mellan det upplevande subjektet och
omvärlden. Denna egots upplevda
motsättning till allt och alla kan bara
upphävas genom att växla över till ett
annat medvetandetillstånd – en annan
rationalitet. Det innebär att om vi ska
lösa de problem som finns i yttervärlden måste vi först lösa dessa problems
upphov – vi själva. Vi behöver förändra oss själva innan vi kan förändra
världen till det bättre.
Det här är kärnan i många av de
gamla religionerna och har lärts ut
av andliga lärare i alla tider. Och det

verkar som att efter en lång period av
glömska i Västerlandet, så är det här
något som slår an en sträng hos många
människor idag.
Att låta även hjärtat, samvetet eller
tystnadens röst bli en röst som vi lyssnar till, kan visa sig bli räddningen för
mänskligheten och alla livsformer på
vår planet. Det är bara att hoppas att
tillräckligt många av oss vaknar upp
och ur detta nya medvetandetillstånd
gör vad vi kan göra. Då kommer vi
att vilja leva i samklang med naturen
och alla livsformer, och vi väljer att
samarbeta istället för att konkurrera.
Först då finns förutsättningar att skapa
ett verkligt jämlikt samhälle. 
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Vad betyder oms
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göran
svensson
Vad är
omställning?
– Något
som är nytt.
Förändring.
Är det viktigt
att vi ställer
om?
– Ja, om
det funkar
ekonomiskt.
Vad händer
med samhället
om vi gör det
respektive
inte gör det?
– Problemet
med soporna
till exempel.
Man kan ju inte
bara gräva
ner det. Men
man måste ha
resurser för att
kunna ta hand
om soporna.

NIC-mannekäng # 1

ställning för dig?
Wanja Zeilon,
Johanna Wennerström 
och Liv Klevje
Vad är omställning?
– Att man måste ändra
sig. Tänka annorlunda.
En stor förändring. Nåt
som påverkar livet.

Är det viktigt att
vi ställer om?
– Absolut.Vi måste
öka medvetandet hos
folk. Till exempel mer
information i brevlådan.
Man måste visa olika
möjligheter. Alla kan dra
sitt strå till stacken.
Vad händer med samhället om vi inte gör det?
– Det går inte att fortsätta
som vi gör idag. Jag tänker på småsaker som till
exempel stekpannor och
sånt. Teflon håller ju inte
så länge och man måste
slänga och köpa nya,
och det försvinner ju inte.
Man borde satsa på saker
som går att återanvända.
Sen allt elektroniskt,
som alla nya mobiler
som kommer. Behöver
vi verkligen dem?
– Ja, fast vi ska ju inte gå
tillbaka och leva som
man gjorde på 1800-talet.
Det ska ju ändå vara
ett modern samhälle.

mannekängintervjuare samira nassadjpoor foto jenny ljunggren

NIC-mannekänger # 2
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ställ om ekologiskt
Vårt nuvarande sätt att leva har nått vägs ände. Vi
förbrukar mer resurser än vad planeten klarar av och
riskerar en allvarlig klimatkris. Dessutom kan oljan
komma att sina snabbare än vi tror. Omställning Sverige
vill hjälpa oss att göra en mjuklandning istället för en
kraschlandning in i framtiden.
text stefan karlsson

foto helen johansson

Omställning Sverige på turné i Tomelilla:

Framtiden finn
lokalsamhällen
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ns i
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"Det är alltså det här
som Omställning
Sverige
menar med
omställning; vi
måste alla
ställa om
till en livsstil där vi
inte tar ut
mer resurser av vår
jord än vad
den klarar
av."

Seminariedagen
ger utrymme för
stunder av
reflektion och
eftertanke, och är
även ett tillfälle att
bilda nya arbetsgrupper.

Mycket

pekar åt fel rats många gånger av våra filmskapare
håll
idag. – alla kämpar desperat för att överleva
Homo Sapi- och så småningom inträffar större konens gör vad den kan för att ta kål på Mo- flikter och krig.
Den fjärde kurvan visar, menar
der Jord. Man kan till och med beskriva
den mänskliga arten som en sjukdom Jan, den ansvarsfulla utvecklingen: en
som drabbat jorden. Och det är precis kurva som visserligen går nedåt (minsvad Jan Forsmark gör, en av grundarna kad tillväxt och konsumtion) men där
mänskligheten inte blir offer för en kaav rörelsen Omställning Sverige.
– Går vi samma väg som Påskön, vars tastrof.
– Ekonomi betyder hushållning av
invånare skövlade de ändliga resurserna så att kolonin gick under, frågar han resurser. Vi hushåller inte idag, säger
Jan.
med en provocerande glimt i ögat.
Men ingen i församlingen tycker att
frågan är det minsta konstig. Och ingen det är alltså det här som Omopponerar sig mot de hotbilder och ställning Sverige menar med omställframtidsscenarier som snabbt svischar ning. Vi måste alla ställa om till en livsförbi under Jans overheadpresentation. stil där vi inte tar ut mer resurser av vår
jord än vad den klarar av. Det innebär
vi befinner oss på Österlens folk- också en omställning av vår energihögskola i Tomelilla. Ett fyrtiotal mil- användning till något annat än fossila
jömedvetna har en alldeles vanlig sön- bränslen. Flera experter varnar numedag sökt sig till Omställning Sveriges ra för att oljan kan komma att sina snabendagsseminarium. Engagemanget är bare än man tidigare trott. Vissa menar
brett; allt ifrån stadsodling till byalag, till och med att oljeproduktionstoppen
energifrågor och politik. Alla har de – Peak Oil – redan inträffat. Det betyder
det gemensamt att de vill göra vad de att oljeproduktionen nått taket, trots
kan för att leva på ett hållbart sätt – och att efterfrågan på olja ständigt ökar.
– Vi måste lämna oljan innan den
samtidigt hjälpa till att öka medvetenlämnar oss. Oljan kommer inte helt att
heten hos allmänheten.
– Här har vi några möjliga framtids- ta slut, men den blir mer svårtillgängscenarier, säger Jan och pekar på fyra lig. Det leder till konflikter som handlar
om att kontrollera oljan, säger Jan.
kurvor.
Vad innebär då den nödvändiga omDen ena visar ”business as usual”,
det vill säga vi fortsätter som vanligt ställningen för vår livsstil? Lösningen,
med ökad tillväxt och ökad konsumtion. enligt Forsmark, stavas: hållbara lokalDen andra illustrerar den illusion samhällen. Det innebär samarbete och
som Jan menar att dagens politiker, utbyte av varor och tjänster på lokal
ekonomer och makthavare anammat: nivå, kanske till och med införande av
att vi kan förhindra den förestående ka- en lokal valuta.
– Äppelmustmaskinen visar att det
tastrofen genom att använda miljöbilar,
kan bli bra i framtiden, säger Jan och
klimatkompensera och så vidare.
Den tredje visar en kurva som pekar pekar på de maskiner som vi under darakt neråt. Katastrofen slår med full gen kommer att testa.
kraft och vi får ett samhälle som skildåtersvinnlarna (en kurs på Glokala folkhögskolan i Malmö) har engagerat lokalbefolkningen i att göra äppelmust av fallfrukt, alltså frukt som
annars inte tas tillvara. De har gjort
samma sak med fläder som vuxit i deras närområde. Den här typen av lokala
initiativ är något som Omställning Sverige stöttar, bland annat i form av råd,
utbildning och seminarier.
Just den sociala biten är viktig, menar Jan.
– Det är något som ibland glöms bort,
särskilt av män som ofta är fokuserade
på fakta och siffror. Men det är viktigt
att man träffas regelbundet och till exempel fikar för att skapa gemenskap.

levande och hållbara lokalsamhällen är något som den ideella föreningen Hela Sverige ska leva strävar
efter. Omställning Sverige uppstod ur
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Liv Zetterling från Glokala folkhögskolan och Återsvinnlarna visar hur man kan göra äppelmust av fallfrukt.

Hela Sverige ska leva för två och ett
halvt år sedan för att arbeta mer aktivt
med omställningsfrågorna. Inspiration
hämtade man bland annat från Transitionrörelsen. Det är en folkrörelse som
startade i Totnes, England, 2006 utifrån insikten att klimatkrisen och energikrisen hänger ihop och därför behöver lösas tillsammans.
Omställning Sverige har tagit fram
ett arbetsmaterial ("Ställ om Sverige") där man lägger stor vikt vid den
12-stegsmodell som vuxit fram inom
Transitionrörelsen. Där ges vägledning
i hur man kan starta en lokal omställningsgrupp och få den att fungera.
Tanken är alltså att omställningen
måste ske underifrån, från engagerade
medborgare. De politiska partierna och
politiker i allmänhet kommer inte att
vara drivande. Varför inte?
Många miljödebattörer menar att
allmänheten, däribland politiker och
ekonomer, fortfarande sitter fast i ett
önsketänkande om att allt kommer att
lösas av sig självt, bara vi låter marknaden regera. Miljöbilar, nya klimatsmarta uppfinningar med mera är enligt
dem lösningen. Men det kommer inte
att räcka, menar kritikerna. Dessutom
är opinionen fortfarande negativ till


Sida 18 Magasin Nic


"Det finns
många
som företräder särintressen
som till exempel näringslivet,
och de är
inte intresserade av
omställning."

en omfattande omställning, den nödvändiga insikten finns ännu inte om
allvaret i situationen. Och politikerna
vågar inte utmana opinionen, inte ens
miljöpartiet.

lotta hedström, tidigare miljöpartistiskt språkrör, är med på seminariet. Idag är hon kommunpolitiker i
Tomelilla. Vad tror hon om politikens
möjligheter?
– Jag har en dubbel syn på det. Å ena
sidan handlar det mycket om vilka som
finns i de demokratiska strukturer vi
har; hur medvetna de är och hur villiga de är att ta emot civila initiativ från
medborgarna. Och det som sägs här är
fortfarande nyheter för många.
– Å andra sidan finns det kontraintressen. Det är inte så att alla politiker
företräder allmänintresset. Det finns
många som företräder särintressen
som till exempel näringslivet, och de
är inte intresserade av omställning. Det
som krävs för förändring är en kraftfull
opinion. Men det är inte kört.
alltså – insikten saknas ännu hos
många, och det finns starka intressen
som motarbetar en omställning. Men
det finns hopp om en kraftfull opinion

som kan vända utvecklingen rätt.
Detsamma kan kanske sägas om tillståndet för planeten. Patienten är sjuk,
men ännu inte död. Det var med den
inställningen, och förhoppningen om
ett snart tillfrisknande, som vi tillsammans avslutade dagen med att pressa
äpplen och dricka purfärsk must.

Miljöpartisten Lotta Hedström tror
att politiken kan ha en roll att fylla
i omställningarbetet, men att det
förutsätter en medvetenhet hos
politikerna.

Livet efter oljan

Forsmark om varför ingen vill prata om Peak Oil

 Omställning Sverige har ställt upp
två skäl till att mänskligheten behöver
ställa om sitt sätt att leva: oljeproduktionstoppen (Peak Oil) och klimathotet. Bägge ifrågasätts av en del forskare
och allmänheten. Hur kan de då vara
så säkra på att tillgången på olja
verkligen kommer att minska och att
människan kan påverka klimatet?
Frågan går till Jan Forsmark från
Omställning Sverige.
– Vi tror ju att huvuddelen av IPCCrapporten (gjord av FN:s klimatpanel)
stämmer. Och samtidigt ser vi många
exempel på klimatförändringar. FN:s
senaste rapport beskriver miljöförändringar orsakade av människan, och
både det som senast hände i Ungern
och Deepwater Horizon (oljeplattformen som exploderade i Mexikanska
golfen) är direkt orsakade av oss. Hur
mycket detta påverkar klimatet vet vi
inte än. Forskarna säger att översvämningarna just nu i Pakistan är ett av
bevisen på vår klimatpåverkan.
– När det gäller Peak Oil (att oljeproduktionen nått taket) så skulle inte
Lloyd´s försäkringsbolag gå ut och varna
för konsekvenserna om de inte hade belägg för det. Och diagrammen jag visade
förut kommer inte från Greenpeace utan
är framtagna ur de oljeproducerande
ländernas statistik. Tidigare har man
dolt det här eftersom det får så stora effekter på marknaden och även politiskt.
Men vi måste börja prata om det. Och
svenska forskare som Kjell Aleklett
studerar oljekälla för oljekälla. En nyligen publicerad doktorsavhandling vid
Uppsala universitet visar även den på att
tillgången på olja minskar.
Det känns fortfarande som att man
inte tar de här frågorna på allvar i
det offentliga samtalet...
– Konsekvenserna är ju sanslöst
stora. Där vi har en spärr, om vi går till
oss själva: ”Jaha, betyder det här att jag
måste ändra livsstil” eller ”Måste vi ta
andra politiska beslut”. För det handlar
om både en annan livsstil och helt
andra politiska beslut.
Hur stor förändring av vår livsstil tror du att vi måste göra för att
uppnå ett hållbart samhälle?
– Vi är tvungna att radikalt för-

energipriset att öka. Men även den
befintliga konsumtionen gör att priset
stiger, och det är på väg upp mot 100
dollar fatet. Och jag är glad ju längre
tid det tar innan systemet brakar ihop,
för då har vi mer tid att bygga upp
alternativ.
– Det vi vill är att ge exempel på
hur man kan tänka om, ställa om, byta
livsstil, ta nya politiska beslut och så
vidare, innan vi tvingas göra det därför
att oljepriset skjuter i höjden.

illustration samira nassadjpoor

ändra vårt sätt att
transportera oss.
Vi kommer inte
att kunna ersätta
bensinen med
andra energislag
fullt ut. Därför
kommer biltät
heten att krympa.
foto helen johansson
Jämför man med
buss eller tåg så blir
det helt andra siffror både vad gäller
energiförbrukning och utsläpp per
individ. Vi behöver alltså transportera
oss mycket mer smart.
Det finns redan en massa kunskap
och information om det här. Men hur
lätt är det att få tag på den?
– Det är det som är problemet. Det
skrivs nästan inget i svensk media
om det här. Jag har försökt få in en
debattartikel om framförallt Peak Oil
före valet, men det gick inte. Då är det
inte konstigt att det inte går att få igång
en debatt.
Hur kan det komma sig att det är så
tyst om de här frågorna i media?
– Dels finns det dem som tvivlar eller
inte tror på att det är sant. Men sedan
finns det starka ekonomiska intressen
som inte vill ha ett sånt här samtal.
När tror du att oljepriset kommer att
skena i höjden?
– Vi håller på att diskutera det.
Om ekonomin fortsätter att gå sakta
på plus, vilket vi inte tror, så kommer

IPCC?
FN:s klimatpanel
IPCC arbetar
med att fastställa ”risken för
klimatförändringar orsakade
av mänskliga
aktiviteter”.
De anser det
vara klarlagt
att den pågående globala
uppvärmningen
till största delen
beror på mänsklig
verksamhet.
IPCC:s slutsatser
har nyligen blivit
ifrågasatta efter
att man kunnat
påvisa felaktigheter i deras
rapporter.

Peak Oil?
Många forskare
menar att vi redan nått oljeproduktionstoppen
(Peak Oil). Även
om efterfrågan
ökar så kommer
inte produktionen
att kunna göra
det, vilket medför
kraftiga prisökningar.
asposverige.se

Hur ser du på de dubbla budskapen
som basuneras ut från staten? Både
tillväxten och konsumtionen ska
öka samtidigt som man säger sig
värna miljön och vill ha ett hållbart
samhälle.
– Göran Greider sa på en konferens
i våras att den som börjar ifrågasätta
tillväxten ställer sig utanför planen,
och har ingen att prata med. Men vi
måste diskutera det. Vi har varit på
konferenser i Spanien och Österrike
som handlade om ”degrowth”, som det
heter på engelska. Österrikes regering
diskuterar tillväxtfrågan och likaså gör
forskare i Spanien. Nu funderar vi på
att skapa ett seminarium i Sverige där
vi diskuterar tillväxtbegreppet.
Vad krävs tror du för att vi i Sverige
ska få en verklig diskussion om de
här frågorna?
– När det är tillräckligt många som
för det här samtalet. Magasin NIC
skriver om det nu och det finns andra,
till exempel tidskriften Effekt. Så småningom tar det skruv; den här debatten
går inte att tysta. Och inom ett år tror
jag vi kommer att ha en diskussion om
Peak Oil och tillväxtfrågor.
Känner du dig hoppfull inför framtiden?
– Ja, nu tycker jag att det börjar
hända saker. Medvetenheten är större
idag. Förr blev man ju ifrågasatt om
man använde tygblöjor till barnen, och
när jag tidigare var ekologisk bonde
gick det knappt att sälja varorna – och
man fick definitivt inte bättre betalt.
Idag är det brist på ekologiska varor. Så
visst har det hänt något.

text stefan karlsson

S




ida 19 Magasin Nic

Omställning i
Carl Piper om långsiktighet i ett kortsiktigt samhälle

Vi kan fortfarande rädda världen, även om tiden håller på att rinna ut.
Genom ”gammaldags” värden som solidaritet och långsiktighet kan vi
vända utvecklingen i ett samhälle som alltmer fjärmat sig från naturen.
Det hävdar i alla fall Carl Piper.
 Carl Piper bläddrar i sina papper.
Bland publiken klirrar armband och
vinglas. Det är varmt och trångt i restaurangkällaren i centrala Malmö när ”den
röde greven” gästar ABF:s samtalsserie
Tredje rummet, för att prata om biologisk mångfald. Och om sin syn på tid.
Carl Piper är den skånske godsägaren som gjort sig känd för sina radikala
åsikter. Han bedriver ekologiskt jordbruk och är aktiv i Heaven or Shell,
nätverket som vill stoppa alla planer på
utvinning av fossilgas i Skåne. Och trots
att han äger en och en halv procent av
Skånes yta tror han inte på att jord kan
ägas.

den här kvällen har han åkt från
gården på Österlen till La Couronne i
Malmö. Han berättar att tågresan från
Ystad fått honom att fundera över förändringarna i det skånska landskapet;
ett landskap där vindkraftverk samsas
med mobilmaster, och där jordbruket
allt mer formas av EU-direktiv.
– Det påminner mer och mer om andra länder, konstaterar han och målar
upp en bild av ett jordbrukslandskap
som hotas av klimatförändringar och
marknära ozon.
Sanden håller på att rinna ur timglaset och Carl Piper är frustrerad över att
så få verkar bry sig.
– Kanske saknas en stark ung röst,
funderar han och blickar ut över en publik där få ser ut att vara under 40.
Någon har till och med nickat till vid
sin shoppingvagn. Kanske bedrivs den
unga kampen på andra arenor.
i restaurangkällaren fortsätter
Carl Piper att prata om tid som rinner
ut och om olika sätt att se på just tid.
Han konstaterar att företag bara räknar
till nästa kvartalsrapport och politikerna fyra år framåt, men för den som odlar skog handlar det om att planera 150
år fram i tiden.
– Vi lever redan nu på nästa års resurser. Vi i den rika delen av världen
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Tre före
bilder för
Carl Piper
1. Wangari Maathai: kenyansk
miljöaktivist som
belönades med
Nobels fredspris
2004.
– Eftersom kampen för miljön och
kvinnors rättigheter hör ihop.
2. Adolf Nordenskiöld: finlandssvensk upptäcktsresande som
ledde flera polarexpeditioner.
– Vad hade han
tänkt om han
sett hur isarna i
dag håller på att
smälta?
3. Connie Hedegaard: dansk
politiker och EU:s
klimatkommissionär som ledde
klimatkonferensen i Köpenhamn
2009.
– Vi måste tro på
att det går att
ändra färdriktning.

måste konsumera mindre och dela med
oss, säger han och fortsätter:
– Här häller vi ut det vatten som blir
över när vi kokat kaffe, men i fattiga
länder är tillgången till rent vatten en
fråga om liv och död.

rätten till vatten och en rättvisare fördelning av jordens resurser är
viktiga frågor för Carl Piper. Han har
en bakgrund som aktiv socialdemokrat
och har vunnit flera priser för sitt miljöarbete, som pågått på de egna ägorna
sedan 1970-talet.
Nu oroas han över hur det ska gå för
barnbarnen som växer upp i ett mer
och mer urbaniserat samhälle:
– Dagens urbana människor har
fortfarande en koppling till landet, men
nästa generation kommer inte att ha
det. Och man kan inte äta betong.
Det glimrar till i Carl Pipers ögon
när han pratar om barnbarnen. Själv
beskriver han hur han fortfarande drivs
av samma nyfikenhet som när han var
pojke. För en skogsägare kan det innebära att våga vandra okända stigar för
att se vad som döljer sig bakom nästa
buske. Både rent konkret, och som en
metafor, för hur Carl Piper ser på miljöarbete.
– Vi måste komma ihåg de små stegens betydelse, säger han. Att ställa bilen och äta vegetariskt en gång i veckan
är ett exempel på det. Och att inte låta
sig ryckas med i dagens stress och tidshets.
– Och varför går tiden så mycket
fortare när man blir äldre, undrar han.
Publiken nickar igenkännande.
kvällen börjar lida mot sitt
slut. Carl Piper uttrycker oro över det
han kallar ”urban tidsvärdering”: ett
24-timmarssamhälle där allt finns tillgängligt dygnet runt. Han undrar var
hjärtat finns i all ny teknik, och vart
värderingar som solidaritet tagit vägen.
Ordet släpps fritt. Från publiken
kommer frågan om vi är mogna att stäl-

text karin olsson
foto stefan karlsson

grevens tid...
la om samhället i den miljövänliga riktning som Carl Piper förespråkar.
– Vi behöver tänka de otänkbara
tankarna, svarar han och tillägger att
ingen förändring är möjlig utan starka
politiska beslut, i en annan riktning.
Mikrofonen skickas runt, publiken
visar sig vara såväl pratglad som bildad. Ofta blir frågorna längre än svaren.
Själv bestämmer jag mig för att ställa
den ”givna” frågan för en kortklippt tjej
i luvtröja och näspiercing.
Hur ser du på köttproduktion?
– Vi har valt att bedriva ekologisk

Carl Piper i korthet
Ålder: 63 år
Bor: På Högestads slott, mellan Ystad och Tomelilla.
Gör: Äger Högestad & Christinehof Förvaltnings AB,
det storbruksföretag som förvaltar Högestads gods
och driver Christinehofs ekopark, som är öppen för
besökare året runt. Även aktiv i nätverket Heaven or
Shell.
Vision: Att driva framtidens landsbygd, som ska hållas
öppen och levande för kommande generationer.

köttproduktion, för att hålla betesmarkerna öppna. Och djuren äter bara
grovfoder som produceras på gården.
Jag hinner inte ställa följdfrågor
innan ordet skickas vidare. På restaurangen fortsätter diskussionen en stund
till och avslutas av rungande applåder.
I en annan del av Malmö beger sig
miljöaktivister snart ut för att dumpstra mat ur stormarknadernas sopcontainrar. Och urbaniserade guerrillaodlare planerar vårens odlingsprojekt,
mitt i den oätliga betongen. Hade Carl
Piper gjort samma sak om han växt upp
idag?

"Dagens urbana människor har fortfarande
en koppling till landet, men nästa generation
kommer inte att ha det. Och man kan inte äta
betong."

S
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debatt!
Den nödvändiga samhällsomställningen kan bara ske om
vi förändrar våra normer och värderingar. Här har speciellt
landets kommuner en stor uppgift och ett ansvar. Och det
behöver inte vara någon uppoffring, det kan vara så att
just dessa blir de mest attraktiva och framgångsrika
kommunerna i framtiden. Det skriver Christer
Nylander från Glokala tankesmedjan.

”Hur ska vi egentligen ha det med livet, framtiden och vår jord?” Det undrade Glokala tankesmedjan på Malmöfestivalen, där de även gav allmänheten
foto glokala tankesmedjan
möjlighet att rösta på olika slagordsliknande värderingar.

"Politiker – skapa
vår nya värdegrund!"
Nu är det dags att västvärlden tar
sitt ansvar att reformera sin värdegrund och sina normer, och erkänner
alla de samhällsproblem som vår
tidigare utvecklingsstrategi medfört.
Många fattiga länder har fått lida
oerhört genom plundring av natur
resurser, avskyvärda arbetsförhållanden, miljöförstöring och minimilöner
för vår skull.
Samtidigt som vi upplever vår mest
omfattande ekonomiska och sociala
kris någonsin växer bland annat Kinas
och Indiens ekonomier så det knakar.
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I många avseenden kopierar de den
västerländska levnadsstilen och kommer förr eller senare att få uppleva ett
liknande scenario. Vi är sannerligen
skyldiga både oss själva och framför allt resten av världen ett värdigt
agerande.
Skall vi lyckas med en massiv omställning av Sverige, och även globalt,
måste vi förstå varför mänskligheten
har misslyckats så katastrofalt inom så
många områden. Det finns en omfattande forskning inom värdegrund,
normer, socialpsykologi och socio-

logi som pågått sedan 50-talet som
stödjer tesen att hur vi tänker, beslutar
och agerar beror på värdegrund och
normer. Detta gäller allt från hur vi
bemöter en medmänniska på gatan till
hur vi beslutar i kärnvapenfrågor.
I takt med att denna kunskap blir
accepterad blir också betydelsen av
att skapa en positiv värdegrund och
normer allt mer viktig för att en genomgripande omställning av samhället skall komma till stånd. Samhället
och staten måste skapa en motvikt till
de tusentals marknadsbudskap som

"Självklart kan vi förändra människors
värdegrund och normer till det ädlare
slaget och därmed förändra kapitalismen till något positivt. (...)
Att försöka radikalt förändra
samhälletinnan befolkningen uppnått
avsevärt mer positiva värderingar och
normer än idag är lönlöst."

varje dag möter en människa, och som
primärt anspelar på ökad konsumtion
och statustänkande, men som också
indirekt skapar bland annat girighet,
begär, vrede, avundsjuka och fåfänga.
Vilka är då de värderingar och
normer som vi bör sprida i samhället för
att uppnå den omställning vi behöver. Detta är givetvis en demokratisk
fråga men i praktiken kommer ett fåtal
politiker starta processen med en initial
värdegrund som senare revideras. Men
utifrån mitt eget perspektiv anser jag att
värdegrunden, som kan betecknas som
ett samhälles övergripande etiska grundvalar, måste spegla solidaritet, rättvisa,
ansvar, långsiktighet och inre värden.
Några av dessa skulle kunna vara:
a) Gör mot andra såsom du vill att
de skall göra mot dig. Detta har varit en
gyllene värdegrund i årtusenden och
kommer alltid att stå sig. Härigenom
får vi rättvisa, respekt, uppskattning, solidaritet och andra älskvärda
gärningar.
b) Alla beslut har långsiktiga mål.
I en ny ekonomisk/politisk doktrin är
det viktigt att extra noga poängtera
långsiktighet. Att ständigt begrunda
våra beslut så att de håller så långt vi
kan blicka är vår skyldighet inte bara
mot oss själva utan speciellt för våra
barns skull.
c) Inre framsteg är alltid viktigare än yttre framgång. Under många
hundra år har mänskligheten betraktat
yttre framgång som den vägledande.
Nu är det dags att inse att lycka alltid
kommer från inre harmoni. Om detta
vägleder oss i samhällsuppbyggnaden
kommer det nya samhället att se dramatiskt annorlunda ut.
d) Ingen blir lycklig om någon är

Vad är
din åsikt?
På "Debatt!" ger
vi plats för dina
tankar och åsikter, inklusive repliker på tidigare
inlägg. Skribenten
ansvarar själv för
åsikterna som inte
nödvändigtvis delas av tidningen.
Skicka din text till
stefan@sofielund.
org eller Magasin
NIC, Rolfsgatan
16, 214 34 Malmö.
Glöm inte namn,
adress och e-post
eller telefonnummer.

olycklig. All vetskap om olyckliga
omständigheter i vår närhet eller
någonstans på jorden påverkar oss negativt. I en värld där en stark och god
värdegrund råder och där vi alla vet att
någon bryr sig, även om avståndet är
långt, kan en inre harmoni växa fram.
Syftet med en bred förändring av
vår gemensamma värdegrund och normer är att tankar, beslut och agerande
inom en mängd samhällsfunktioner,
företag och privata sfärer skall förändras, det vill säga en folkrörelse i stor
skala skall uppstå. I dagens samhällsdebatt diskuteras ofta kapitalismens
brister när det i själva verket är människors värdegrund och normer som
har gjort kapitalismen till vad den är
idag. Självklart kan vi förändra människors värdegrund och normer till det
ädlare slaget och därmed förändra kapitalismen till något positivt. Men det
är statens roll att i demokratisk anda
utveckla och förvalta dessa värderingar
och normer, såsom det viktigaste och
ädlaste vi har. Att försöka radikalt
förändra samhället innan befolkningen
uppnått avsevärt mer positiva värderingar och normer än idag är lönlöst.
Nationalekonomer, politiker och
andra samhällsdebattörer diskuterar ofta hur en minskad konsumtion
allvarligt skulle drabba världsekonomin. Men borde vi inte reda ut
detta hjärnspöke en gång för alla. All
ekonomisk aktivitet speglar på något
sätt vår värdering av arbetad tid. Det är
en enorm skillnad om arbetstiden går
till produktion av näringsfattig mat,
slit- och slängprodukter, läkemedel
mot välfärdssjukdomar eller till nödvändiga kvalitetsprodukter, massage,
lokala upplevelser av olika slag, musik,
konst, lokalproducerad mat och utbildning. Utmaningen är således att ändra
produktion och konsumtion till varor
och tjänster som främjar ett uthålligt
och lyckligt samhälle. Denna omstrukturering av näringslivet och statlig
sektor innebär både avvecklings- och
tillväxtsektorer.
Bristen på kunskap i kombination
med det politiska spelet om väljarna skapar sannolikt en stor rädsla hos politiker
kring hur man skall hantera en omställning av samhället. Samtidigt innebär den
djupaste dal också ett högt berg, och vi
måste våga klättra upp och beskåda de
härliga vidderna som toppen erbjuder.
Egentligen handlar det inte om några

obehagliga beslut som politiker skall
genomföra utan en lysande möjlighet att
skapa ett jordklot som kan fungera på ett
helt nytt fantastisk sätt.
Vad vi saknar är visionära medborgare som kan beskriva dessa jättefina
alternativa jordklot och redogöra för
hur vägen dit kan se ut. Förutom de
rätta visionerna behövs support från
medborgarna, och denna uppstår inte
förrän positiva värderingar och normer
har etablerats. Att ändra människors
värdegrund och normer tar lång tid och
vi måste därför skynda oss med detta
förändringsarbete. Ett trevligt och välfungerande jordklot väntar och en mörk,
tråkig och farlig värld skall fasas ut.
Att försöka övertyga regering och
riksdag om att staten måste ta ett betydligt större ansvar över utvecklingen
och förvaltningen av medborgarnas
värdegrund och normer kan nog anses
utopiskt i nuläget. Därför tror jag att
det är enklare att närma sig kommuner där man har ett sannolikt större
intresse av att öka medborgarnas engagemang i omställningsfrågor
Likväl som kraven på omställning i
kommunerna snabbt ökar så kan också
en tidig omställning bli en konkurrensfördel för kommunerna. Kommunerna
äger mycket mark, byggnader och
fordon som kan användas som bärare
av värdegrund och normer i form av
”reklampelare”. Utifrån en vald värdegrund skulle man kunna stimulera
medborgarna att komma med förslag
på normer som stödjer en omställning av samhället. Dessa kan vara
enkla i sin utformning men genom att
befolkningen exponeras för dem varje
dag på många platser får de genomslag
successivt. Dessa slogans kan t ex vara
”Idag tog jag cykeln istället för bilen.
Det blir så imorgon också!”, ”I år åker
vi inte utomlands på semester. Det
känns skönt, både för oss och miljön”
eller ”Vi byter inte kök, vi renoverar
det gamla”.
När fler och fler kommuner adopterar idén kommer en folkrörelse sakta
att växa fram vilket skapar intresse på
riksplanet. Då kan andra medier såsom
TV användas i större skala för att ännu
effektivare sprida värdegrunds- och
normbaserad information.
Ni politiker som har läst ända hit
– sätt igång med er viktigaste uppgift,
att utveckla och förvalta våra gemensamma värderingar och normer!

S




ida 23 Magasin Nic

Kan det vara så att våra barn är planetens
räddning? I så fall gör S:t Hansgården i Lund
alldeles rätt. Följ med till gården där skolbarn
arbetar med händerna och får lära sig hur allting
hänger ihop.

text stefan karlsson foto jenny ljunggren

Här utbildas
vår framtid
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Lennart Pranter har all anledning att se glad ut. De principer i permakultur han lärde ut för drygt 15 år sedan kan han nu se frukterna av.

S
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–Jämför

skolan där
borta med
våra byggnader. Här har vi inget klotter.

Det tar inte lång stund innan Lennart
Pranter sätter fingret på hemligheten
med verksamheten; det handlar om ansvar. Barnen får lära sig att ta ansvar för
det de gör, och på S:t Hansgården gör
barnen verkligen saker.
En av aktiviteterna är kaninklubben.
Barnen kan ha sina egna raskaniner i
djurhuset på gården. Det betyder samtidigt att de måste lära sig att sköta
kaninerna, även på tider då inte personalen är där.
– Barnen ansvarar för skötseln av
kaninerna och får till och med kvittera
ut nyckel till en kommunal anläggning.

lennart visar oss runt på gården
och i ett obetänksamt ögonblick snubblar jag över en stock. Lennart ler och
ber mig se upp.
– Den där stocken du snubblade över
är en del av vår pedagogik. Här har vi
inga överförenklade miljöer som på
skolgårdar, här är det mer komplext. Vi
vill stimulera till att tänka efter, ta ansvar och att se sina begränsningar.
S:t Hansgården är framförallt en fritidsklubb för barn i årskurs 4–6, men
även mycket mer. Man bedriver temaundervisning för elever i årskurs 2–7
och har även delvis öppet för allmänheten.
Lennart rekryterades till S:t Hansgården 1993, ett par år efter starten, för
att utbilda personalen i permakultur.
Sedan dess görs allting efter dessa principer.
holism är en av dessa principer; det
vill säga att man försöker se till helheten, hur saker och ting hänger ihop. Det
är viktigt även vid synen på människan.
– Våra pedagoger här jobbar med
utgångspunkten att människan har
många intelligenser: intellektuell,
kroppslig, känslomässig och så vidare.
Det gäller att utveckla alla delar.
Ett exempel på detta är fåren och
lammen, som man föder upp på gården
och som så småningom slaktas och blir
till mat.
– Då brukar det uppstå diskussioner
om varför vi äter de djur som vi tidigare
har fött upp och klappat. Och det är bra.
Det som vi gör här, och diskussionerna
som uppstår, är en del av livet.
de praktiska göromålen på gården är ett komplement till skolans teoretiska undervisning. Och barnen är
med och gör nästan allt:
– Det mesta som händer på gården
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"Bara man
talar om
hur de ska
göra och
ger dem
ansvar så
klarar de
av att göra
mycket.
Ofta mer
än de själva tror."

faktiskt. De har varit med och hjälpt till
med bygget av smedjan och djurhuset.
Till och med de timmerarbeten som
vi gör på uppdrag av tekniska förvaltningen.
Lennart tar oss med på en tur utanför gårdsområdet och visar två rejäla timmerbroar som barnen har fått
snickra ihop. Och han har sett många
andra exempel på att de växer med
uppgiften.
– Bara man talar om hur de ska göra
och ger dem ansvar så klarar de av att
göra mycket. Ofta mer än de själva tror.

permakultur innebär även ett
miljötänkande där kretsloppsprincipen är viktig. Tanken är att de miljöer
människan skapar ska kunna vara permanenta, det vill säga hållbara.
Lennart visar oss hur dessa tankar
finns närvarande i allt som görs på gården.
– Här ska vi torka frukten till müslin
som vi serverar, säger Lennart och pekar på gaveln på smedjan. Där har man
byggt upp luftslingor som värms upp av
solen. Luften cirkulerar med hjälp av
en pump som får sin elektricitet av en
solpanel.
Och i djurhuset fångas ammoniaken
från urinen upp och leds in i planteringar i växthuset. Ammoniaken omvandlas till nitrit som sedan blir näring
till växterna. Detta görs för att förhindra att ammoniak kommer ut i atmosfären, eftersom det är en växthusgas.
Men hur påverkas då barnen av
verksamheterna på S:t Hansgården?
– Vi vet inte riktigt. Det jag vet är att
vi har lite konflikter jämfört med andra
ställen. Här får barnen lära sig att samarbeta. Jag kan också berätta att jag nyligen träffade en kille som idag är 25 år
och som har varit här tidigare. Den miljöundervisning han senare fick tyckte

han var trams. Här hade han fått vara
med och se hur det fungerar i verkligheten.
Lennart beklagar att man vet så lite
om verksamhetens effekter och säger
att man förgäves försökt få Lunds universitet att göra en utvärdering.
– Tyvärr, de är inte intresserade. Kanske har det att göra med att vi är så pass
gränsöverskridande. Det är inte lätt att
inordna oss i något fack.

planerna för framtiden är dock
omfattande. Lennart räknar upp en
mängd saker som är på gång.
– Vi ska skapa något vi kallar för ekobasområden här vid S:t Hans backar,
tillsammans med tekniska förvaltningen och några skolor. Sedan ska vi bygga
klart smedjan och maskkomposten och
fortsätta utveckla skogsträdgården.
– Vi håller även på att samla in pengar till barnhemmet Kampi ya Moto i
Kenya. Det gör vi för att barnen ska
känna att de är en del av allt som händer på jorden. 

Genom hönsen
får barnen lära sig
att olika individer
har olika behov.
Det gäller även för
människan.
Barnen är med
och gör det mesta
på gården, till och
med vid bygget
av smedjan.
Tea Larsson och
Vera Häggström i
fjärde klass tycker
att det roligaste
på S:t Hansgården
är att pyssla om
djuren.

S:t Hansgården i Lund...
...är en kommunal fritidsklubb för barn i årskurs 4–6 och bedriver temaundervisning för elever i
årskurs 2–7. Gården är även öppen för allmänheten under vissa tider.
Skötsel av djuren och växterna är en viktig del av verksamheten. På gården finns får, getter,
höns, kaniner och katter.
Allting görs utifrån de principer som ingår i konceptet permakultur. Det handlar om att till stor
del vara självförsörjande och självförvaltande enligt kretsloppsprincipen. Målet är miljöer som
är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara.
Stor vikt läggs vid att förstå hur allting hänger ihop. Genom verksamheterna på S:t Hansgården ska barnen utveckla alla sina intelligenser och förmågor. Det leder till självförtroende och
förmåga till ansvarstagande och samarbete.

S
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oskar
holmgren
Vad är
omställning?
– Vet inte
riktigt vad
det betyder.
Har det med
förändring
att göra?
Är det viktigt
att vi ställer
om?
– Man får börja
tänka annorlunda, var och
en. Mycket
borde ändras i
samhället.
Det är svårt när
det är stora
maktintressen.
Vad händer
med samhället
om vi gör det
respektive
inte gör det?
– Ekosystemet
kommer att
förstöras om vi
inte gör det.
Krig…kärnvapen. Vi måste
ha respekt för
naturen. Utan
den är vi
ingenting.

Vad betyder oms
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NIC-mannekäng # 3

Tuula
Saarinen
Vad är
omställning?
– Att man
måste ändra
sig. Tänka
annorlunda.
Är det viktigt
att vi ställer
om?
– Ja, det är
viktigt för våra
barnbarns skull.
Avgaser…
gifter…sortera
sopor. Vi måste
göra små
förändringar.
Vad händer
med samhället
om vi gör det
respektive
inte gör det?
– Det behövs
ändras, annars
förstörs världen.
Allt blir skadat,
allt slutar växa.

ställning för dig?

mannekängintervjuare samira nassadjpoor foto jenny ljunggren

NIC-mannekäng # 4
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ställ om arbetslivet

Växla ner – arbeta
vid köksbordet
Nerväxling – downshifting– handlar om att arbeta mindre, och ofta
hemifrån, för att få det omtalade livspusslet att gå ihop. Karin Lilja som
skrivit boken "Växla ner!" berättar hur hennes familj har gjort.

text och foto stefan karlsson
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Karins tips för ett
nerväxlat liv
 Gör aktiva val. Gör det du tycker
är viktigt, du kan inte göra allt.
 Använd det ekonomiska
utrymme som uppstår av sänkta
levnadsomkostnader till att gå ner
i arbetstid.
 Skriv en önskelista för att veta
vad du ska köpa när du har
pengar.
 Försök få tid då du inte gör
någonting.
 Ta en sak i taget, gör inte allt på
en gång.
 Återanvänd saker. Köp second
hand.

Ytligt sett verkar de vara som vilken familj som
helst: två vuxna, två barn, hund och villa i en
vanlig svensk småstad. Det som gör den ovanlig
är deras målmedvetna strävan att leva ett liv som
går ihop; ett liv med kortare arbetstid och mindre
stress men med hög livskvalitet. Går det?
Karin och hennes man Kristian började på
allvar att växla ner för ungefär fem år sedan.
– Fast egentligen har både Kristian och jag levt
så här redan innan. Vi har varvat frilansande med
mer fasta jobb på arbetsplaster under lång tid,
säger Karin.
Till saken hör att båda har yrken som ofta
bedrivs på frilansbasis och mycket av arbetet
kan ske hemifrån. Karin är skribent och Kristian
grafisk designer.
– Någonting vi ofta får höra är att ”det är ju
lätt för er att växla ner som har fria jobb” och det
stämmer ju. Men det finns också fördelar med
att vara anställd, som till exempel att lönen alltid
kommer i slutet av månaden. Jag vet inte hur
många uppdrag jag får i framtiden. Det kan bli en
ekonomisk stress av det.

men hur ska man då tänka för att växla ner?
– Nerväxling handlar om att yrkesarbeta
mindre för att få tid till annat. Och nu när jag
funderat vidare, efter att jag skrivit boken, har jag
kommit fram till att det handlar om att välja; att
välja göra det man tycker är viktigt.
Det innebär också att välja bort saker. Något
som många verkar ha svårt för att göra idag, och
som Karin känner igen sig i. Vändpunkten kom
när hon fick sitt andra barn och blev sängliggande
en längre tid. En erfarenhet som ledde till att
hon och familjen bytte ut storstadslivet mot ett
lugnare småstadsliv i Höör.
– Tidigare hade jag levt ett hektiskt liv i
mediebranschen, hängt vid Stureplan, haft många
vänner och gjort allt det som man skulle göra.
Efter förlossningen fick jag det som alla vill ha
– tid. Plötsligt hade jag tid att läsa böcker och
lyssna på radio. Det jag upptäckte var att allting
är gjort för att konsumeras snabbt. Har man tid
att lyssna och tänka efter vad de säger blir det
konstigt. Jag kom i otakt med min omvärld.

Det går faktiskt
att leva ett liv
som går ihop,
även i vår stressade tid. Karin
Lilja och hennes
man Kristian
menar att det
handlar om att
inte jobba mer
än man behöver.

karin skriver i sin bok att grunden till att
växla ner är ett förhållningssätt hon kallar för
nerväxlingens matematik.
– Det betyder, att skär man ner på något så
behöver man inte konsumera upp pengarna som
frigörs. Säljer man bilen är det lätt hänt att man
till exempel åker på en resa. Det verkar som att
alla gör av med sina pengar, oavsett hur mycket
man tjänar. Men har man fattat den här principen
så kan man växla ner.
– Jag brukar ta som exempel att om du tar
med mat till jobbet istället för att gå ut och äta
lunch sparar du ihop tre timmar i veckan som du
inte behöver jobba.
En genialt enkel tanke. Och revolutionerande.
För vad skulle hända om alla började tänka så
här, och fick möjlighet att själva bestämma hur
mycket de ska arbeta?
– Kortsiktigt kan det nog bli kaotiskt om alla
skulle växla ner. På längre sikt skulle det vara
positivt.

– Både hälsa och miljö hade säkert blivit
bättre, men det skulle kräva mer aktiva samhällsmedborgare. Förmodligen skulle vi få lägga mer
tid på samarbete och oavlönat arbete.

det här låter som en omställning du kan läsa
mer om på annat håll i detta nummer, nämligen
till levande och aktiva lokalsamhällen. Men idag
finns många hinder för att göra en sådan omställning. Inte minst arbetslivet är strikt reglerat med
40-timmarsvecka som norm. Den som vill arbeta
mindre ses fortfarande inte med blida ögon av
många arbetsgivare.
– Jag minns när jag jobbade på Apoteket och
gick ner till 50 procent. Det slutade med att jag
fick sämre arbetsuppgifter och fick höra saker
som ”du är ju aldrig här”.
Karin säger att hon alltid varit intresserad av
villkoren i arbetslivet och skulle gärna skriva en
uppföljningsbok som handlar om det.
nerväxling handlar alltså primärt om
att gå ner i arbetstid och görs främst av privata
skäl. Men är det vanligt att det går hand i hand
med miljötänkande? Eller är det bara en bonus att
man som nerväxlare belastar miljön mindre med
sin minskade konsumtion?
– Jag tror man kan växla ner av en massa olika
skäl, ungefär som man kan bli vegetarian av olika
orsaker. För mig är miljöaspekten viktig och man
kan se det som att det ena ger det andra. Ju mer
ekologiskt man kan leva desto mer nerväxlad blir
man. Och ju mer nerväxlad man blir desto mer
ekologiskt vill man leva. Tillslut kan man inte leva
så miljöfarligt, för man har inte råd med bil eller vad
det nu kan vara och därför åker kollektivt istället.
Karin och Kristian visar mig runt på tomten
och ger exempel på hur de gör för att leva både
nerväxlat och miljövänligt. Det handlar förstås
om att odla mat för husbehov. Men även om att
återanvända gammalt byggmaterial, nu när de
håller på att bygga om och inreda den andra stora
byggnaden på tomten. Samtidigt säger de att det
de gör inte är något märkvärdigt, och att det är
svårt att åskådliggöra ett nerväxlat liv.
– Vi hade lite roligt när du skulle komma hit för
vi har egentligen inget att visa upp. Det är snarare
det vi inte har som är grejen. Att vi inte köper en
ny torktumlare när den gamla går sönder och att vi
inte åker på så mycket resor. Men det syns inte.
Men hur är det då att leva som nerväxlare?
Saknar man något?
– Det bästa är att vi numera får ihop livspusslet; man behöver inte få dåligt samvete för att
barnen är för länge på fritids. Visst, vi kan också
ha det stressigt ibland, men det är inte lika ofta
och länge.
– Ibland kan jag sakna att åka med familjen
på semester till Paris. Det vi gör istället är att åka
på utflykter. Skåne är perfekt, här är inga långa
avstånd.
Till sist några handfasta råd:
– En önskelista kan alla göra där man skriver
upp det man önskar sig, till exempel frysbox, såg
eller brödkorg. Jag brukar också säga: tänk själv.
Tänk igenom vad som är viktigt och prioritera.
Klarar du det klarar du att växla ner. 
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glokala tankesmedjan recen
Vad behöver vi framför allt göra i samhället just nu? De flesta politiker
skulle svara: öka tillväxten och jobba mera! Tvärtom, menar den brittiske
professorn Tim Jackson, är det tillväxten som är problemet. Här tolkas
hans tankar av idéverkstaden Glokala tankesmedjan.
av Jo nna Böhler, A nnie William-Olsson och G unilla A ndersson

Han vänder upp oc
på

llväxtbegreppet

I

sin bok Prosperity without
growth. Economics för a
finite planet vänder han
upp och ner på det mesta,
och det är kanske bara bra.
För oss själva och för pla-
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neten. Vi producerar och konsumerar
ständigt mer prylar på en planet med
begränsade naturresurser och en växande befolkning. Det går helt enkelt
inte ihop, konstaterar också Tim Jackson. Inte bara oljan, utan även andra

"Jackson
menar att
de politiska beslut
som syftat
till att gynna tillväxten är den
viktigaste
orsaken till
den globala finanskrisen."

Välstånd för ett
fåtal till priset
av ekologisk
förstörelse och
bestående sociala
orättvisor kan inte
utgöra grundvalen
för ett civiliserat
samhälle, menar
Tim Jackson.

naturresurser kommer inom kort att
vara lika utrotningshotade som många
växter och djur idag. Det glupska
tillväxtmaskineriet driver också på
klimatkrisen. Obehagligt men sant är
att de globala koldioxidutsläppen ökat
med 40 procent sedan 1990.
Inte nog med det. Jackson menar
att de politiska beslut som syftat till
att gynna tillväxten är den viktigaste
orsaken till den globala finanskrisen.
De senaste årens avregleringar av
finansmarknaden har drivit fram den
omättliga konsumtionen – på kredit.
Lånade pengar används till kortsiktig
spekulation, till att driva upp fastighetspriserna och till nya prylar stället
för till långsiktiga, hållbara investeringar.
Men, tillägger han, den ekonomiska
krisen ger oss nu en unik möjlighet att
göra oss av med det kortsiktiga tänkande som plågat vårt samhälle i decennier. Medan världens politiska ledare
just nu är fokuserade på att återställa
”business as usual”, efterlyser Jackson
nya verktyg och nya värderingar för en
ekologiskt och socialt hållbar ekonomi.

på en begränsad planet är det
rimligt att vi delar på resurserna – och
att vi delar på jobben. Genom att producera, konsumera och jobba mindre, i
stället för mer, kan vi skapa ett hållbart
samhälle. Och ett hållbart liv.
Ett gott liv behöver inte innebära
att kunna köpa fler saker utan att ha
tid att träffa människor vi tycker om
och delta aktivt i samhället. För människor som lever i fattigdom kan ökad
ekonomisk tillväxt förändra livet och
göra stor skillnad. Forskning har dock

nserar

h ner

ti

visat att ökade tillgångar för människor som har sina basbehov tillfredsställda inte ökar känslan av tillfredsställelse.
För den som har mat, kläder och
tak över huvudet är det andra saker
som avgör om livet känns bra eller inte,
sådant som inte kan köpas för pengar.
Det som gör människor lyckliga är en
känsla av sammanhang och gemenskap med andra människor. Tim
Jackson menar att konsumerandet har
tagit dessa värden i beslag. Allt ska
uttryckas i inköp i vårt samhälle: vår
identitet, vår status, vår kärlek, allt.
Han uppmanar oss att se de
verkliga mänskliga behoven bakom
alla dessa inköp och visar att det går
att tillfredsställa dessa behov utan
en eskalerande materiell tillväxt. I
ett hållbart samhälle ska det finnas
möjlighet för alla medborgare, oavsett
inkomst, att träffas och umgås på sätt
som inte tär på miljön. Bra exempel
är bibliotek och lokala fotbollsklubbar.
Att ge människor möjlighet att engagera sig i samhällsutvecklingen, lokalt
eller globalt, ger också mening som på
sikt kan ersätta suget att konsumera
sig lycklig.
Förändringarna skulle göra det möjligt för oss att ta ansvar för planetens
överlevnad, öka förutsättningarna för
ett fungerande demokratiskt system
och ett rättvisare samhälle.

det kräver en mental omställning
som exempelvis innebär att BNP börjar mäta kostnader och investeringar
på ett nytt sätt. En produkt som tillverkats till priset av att vattnet förgiftats
har ju faktiskt orsakat en kostnad och

ett samhällsproblem – men mäts idag
som ett plus i BNP. Samtidigt som
långsiktiga investeringar i till exempel
järnväg och utbildning budgeteras som
kostnader.
Vill vi skapa en ny logik kan vi
beskatta finansiella transaktioner och
miljöfarlig produktion, hellre än arbete. Litar vi inte på att marknadskrafterna tar ansvar för planetens framtid,
kan vi göra gemensamma offentliga,
gröna investeringar.

lösningarna som presenteras i
boken efterfrågar deltagande medborgare. Tim Jackson påpekar att statligt
ledarskap är viktigt, men också att
vi medborgare är delaktiga i förändringsarbetet, både när det kommer till
idéerna och genomförandet av dem.
Han belyser behovet av att vi
ser över planetens faktiska resurser
och behovet av att sätta upp tydliga
ekologiska gränser för hur mycket vi
kan förbruka. Detta kommer att väcka
diskussionen om rättvisa och ansvar
gentemot varandra och naturen.
Boken bjuder in till en öppnare diskussion om hur ett hållbart samhälle
ska se ut, varför vi vill ha det och hur
vägen dit ska se ut.
även om tim Jackson berör många
viktiga problemområden och övergripande lösningar så är det ändå en
lång rad av samhällsproblem som inte
behandlas i boken. Inte förrän vi verkligen ser den absurda situation vi befinner oss i och samtidigt får visionen
av hur ett nytt samhälle framgångsrikt
kan blomstra kan vi få den klarsyn vi
så desperat behöver.
Att skapa en vision om en ny typ av
välstånd som Tim Jackson gör i boken
är inte att bygga upp en utopi. Han
bjuder in till skapandet och genomförandet av en vision som han visar är
fullt möjlig och absolut nödvändig. Låt
oss nu agera och diskutera vidare, för
precis som Tim Jackson säger: ”It´s
about time”. Det är på tiden att någonting händer!
fotnot: Boken Prosperity without
growth. Economics för a finite planet
kommer ut på svenska på Ordfront förlag i januari 2011.

"En produkt som tillverkats till
priset av att vattnet förgiftats
har ju faktiskt orsakat en kostnad och ett samhällsproblem
– men mäts idag som ett plus i
BNP."

Reflektioner över Tim
Jacksons Prosperity without growth. Economics
för a finite planet:
Jonna Böhler:
– Tim Jackson bjuder genom
sitt ifrågasättande in till en
bredare diskussion kring omställningen till ett hållbart samhälle. Idéer som tidigare inte
fått ta plats känns så självklara
att jag förundras över att de
inte redan är genomförda.
Omställning förknippas ofta
med uppoffring. Jag är glad över att läsa
en bok som tydligt visar på hur mycket vi
istället har att vinna på att ställa om till ett
hållbart samhälle.
Annie William-Olsson:
– För mig betyder miljöarbete främst alla de små
valen jag gör i vardagen: att
välja cykeln framför bilen, att
sopsortera, att handla begagnat och att hejda mig när jag
tänker köpa något onödigt.
Jag fastnade mycket för
analysen av vårt köpberoende
i boken. I framtiden ska jag försöka hitta
andra sätt att uttrycka uppskattning på, än
att nödvändigtvis köpa ännu en pryl som
tär på miljön.
Gunilla Andersson:
– Det är alls icke omöjligt att
kommande generationer
med förundran läser i historieböckerna om ansvarslöshetens tidevarv präglad av
rofferi, kortsiktighet och intressekonflikter. Kanske kommer
de att betrakta den perioden
som en parentes i historien, eftersom de
själva självklart tänker och lever som globala medborgare.

Glokala Tankesmedjan är ett idéforum
för dem som söker efter ett nytt sätt att
leva, ett nytt sätt att organisera samhället
lokalt och globalt. Formen för tankesmedjan är en distanskurs på halvtid på Glokala
Folkhögskolan.
 glokala.se/tankesmedjan
 gunilla@glokala.se.
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glokala tankesmedjan om ar
Kortare
arbetstid nu!
Citat:
semot. Varför är det nödvändigt att göra en arbet
Arbetstidsförkortning – för och
tal.
på
svar
ger
dningarna mot en förkortning och
tidsförkortning? Vi tar upp de vanligaste invän
gen,
skulle få del av produktivitetshöjningen i företa
arna
löntag
att
länge
var
Den fackliga linjen
både
bort,
fallit
delen
e
senar
den
har
Idag
stid.
dels genom högre lön, dels genom kortare arbet
fackligt och politiskt.
Gudrun Schyman, Carl Schlyter och Birger
Men det finns undantag. Våren 2010 genomförde
set var stort. En inspelning av deras framträIntres
.
tning
Schlaug en turné på temat arbetstidsförkor
.
arearbetstid.nu/page/135-personer-fyllde-lokalen
dande i Almedalen i somras finns på: http://kort
dem:
ta
bemö
kan
man
hur
och
rtning
förko
en
Nedan listar vi de vanligaste argumenten mot
den om vi jobbar mindre?
Vi har inte råd! Hur ska vi kunna finansiera välfär
a
det totalt sett arbetas mindre. Det absolut störst
Svar: Att dela på jobben behöver inte betyda att
inte
den
er
hög arbetslöshet. För samhället betyd
hotet mot samhällsekonomin och välfärden är
rike
utan också minskade skatteintäkter. När Frank
erstöd
tsund
slöshe
arbet
för
bara direkta utgifter
jobb.
nya
ntals
ratuse
hund
des
införde 35-timmarsvecka vid sekelskiftet skapa
llt gäller det lågavlönade som har svårt att få det
Folk är inte är beredda att gå ner i lön. Och specie
att gå ihop redan nu.
bibehållen lön. Frågan är vilken inriktning man
Svar: Det enklaste svaret är sänkt arbetstid med
k – till
arbetstid. Sedan finns det ju fördelningspoliti
ska ha i förhandlingar – högre lön eller kortare
exempel lägre skatt för lågavlönade.
vecka.
Samhället är organiserat för 40 timmars arbets
rg, ja tjänstesektorn överhuvudtaget, är arbetstiomso
tion,
unika
komm
l,
hande
Inom
fel.
Svar: Helt
.
trin är skiftarbete vanligt under hög beläggning
der och arbetsorganisering flexibel. Inom indus
tid.
arbets
i
ner
gick
de
om
rof
katast
en
skulle vara
Vissa personer (högutbildade) är så viktiga att det
et hög
myck
ten
slöshe
arbet
är
ot
Därem
id.
övert
all
Svar: Vi förespråkar inte ett totalförbud mot
Sundb erg
bland akademiker.
av Frida Rehn, Torben Staeh r, Håkan

"Man kan säga att
vi fortsatt förkorta arbetstiden
, men på så vis
att somliga tvinga
ts ner till noll
timmar per vecka
för att andra
ska kunna behålla
sin 40-timmarsvecka."
Gudrun Schyman
och Carl
Schlyter i SvD 29/3
-2010
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ställ om feministiskt
Feminism 4.0

Feminism handlar inte längre
bara om kön och genus utan
om att medvetandegöra alla
de maktrelationer som finns i
samhället. Som sådan är den
en nödvändig del av den
omställning mänskligheten
är i så stort behov av, menar
Marie Milling.

För många av dagens
feminister är det viktigt
att medvetendegöra
människans förtryck av
naturen. En av de främste
företrädarna för denna
tankeinriktning är ekofeministen Vandana Shiva, här
fotograferad under ESF i
Malmö 2008.
foto stefan karlsson


text Marie Milling

 Ordet 'feminism' myntades i Frankrike på 1880-talet för att beskriva kvinnors och mäns kamp för kvinnors lika
rättigheter. Redan från början alltså
inte enbart kvinnors kamp – 120 år senare är det svårt att tro.
Den första vågens feminism handlade huvudsakligen om liberala rättighetsfrågor, som rösträtt för kvinnor.
Den andra vågen i början på sjuttiotalet
var en mer radikal rättviserörelse, med
dagis för alla, fri abort och rättvisa löner på agendan. Den tredje vågen kring
millennieskiftet talas om som en ”femokratisering”, det vill säga att det vid
den här tiden fanns tillräckligt många
feminister inom statlig byråkrati och
akademisk forskning, för att påverka
samhällsutvecklingen.
Vi talar om vågor av feminism för att
varje vunnet framsteg också har följts
av ett bakslag, en backlash. Det politiska bakslaget efter tredje vågen känns
extra starkt eftersom det burits av en
mycket starkare tsunami av marknadsliberal globalisering som brutit sig in i
varje vrå av våra politiska och samhälleliga institutioner. Den samhällsomvandling som pågått de senaste femton
åren har varit så genomgripande och
samtidigt framställts som så självklar
att väldigt få reagerat. Allt har skett under täckmantel av att vi (vi?) ska få det
allt bättre, med det hägrande målet att
alla ska platsa i medelklassen, bara vi
skaffar en pryl till, och en till och en…

Stoppa Världen – det är dags att
hoppa av!

Vi vet att världen sådan vi känner
den idag inte kommer att kunna fortsätta. Vi vet också att våra egna beteenden, vanor och begär måste förändras.
Vi vet att våra makthavare fortsätter att
driva en utveckling som i förlängningen
leder till att människan som art utrotar
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sig självt. Allt vi behöver för att veta att
vi vet detta är lite reflektionstid. Och
lite medkänsla med oss själva och våra
försvarsmekanismer som vill stänga av,
fokusera på det kortsiktiga och nära livet – vår mänskliga förmåga att låtsas
att det regnar.
Det går att hoppa av. Det är inte enkelt, men det låter sig göras. Men för att
stoppa världen kan vi inte bara hoppa
av som enskilda individer, vi behöver
göra det som del i en medveten rörelse,
utifrån en tro på att en annan värld är
möjlig. Inspiration och vägledning för
sådana avhopp kan man få av feministiska tankegångar bland annat. Jag ska
ge några exempel.

Det personliga är politiskt

Denna devis som kommer från andra vågens feminister är mer användbar idag än någonsin. Varje handling
och varje icke-handling är politisk och
har konsekvenser. Här finns en ironisk

paradox. Det välstånd som lett fram till
att de flesta av oss idag i Sverige har
möjlighet att ta detta personliga ansvar
för våra handlingar, det välståndet har
också skapat dagens globala orättvisor,
snedfördelningar och utsugningar av
människor och naturresurser.
Nu står vi där vi står. Det personliga
kan bli politiskt på ännu en nivå genom
att du gör ditt handlande synligt för andra. Att köpa svenska Krav-äpplen kan i
sig vara en politisk handling, men att gå
ihop med andra föräldrar och kräva att
skolan enbart ska servera Krav-äpplen till
barnen är att ta det till ytterligare en nivå.

Herraväldets logik

Feministisk förståelse för logiken
bakom orättvisor och snedfördelningar
handlar inte längre enbart om frågor
om kön/genus. Grundläggande för de
flesta feminister och –ismer är att se
och medvetandegöra de maktrelationer
och mönster som ständigt är närvaran-

de i samhället, både vad gäller etnicitet,
klass, sexualitet/kropp och många fler
kategoriseringar.
Det är inte feministerna som skapar
kategorierna, de finns där redan och är
ganska lätt synliggjorda. Underordning,
stereotypiseringar och förtryck följer
fortfarande en herraväldets logik, som
bygger på normativa dualismer (man/
kvinna, vit/svart, hetero/homo, frisk/
handikappad etcetera) – där den ena
polen alltid har högre värde än den andra – som även om de är föränderliga i
tid och av sammanhang, ändå uppvisar
tydliga mönster som går att känna igen.
Vilka vinner och vilka förlorar i den
givna situationen? Vilka har satt dagordningen/har tolkningsföreträde? Vilkas röster blir inte hörda?

marie milling, som
föredrar just den
stavningen, är
beteendevetare,
aktivist, skribent –
och feminist.
foto privat


Normernas blindhet

Ännu en aspekt av normer och normativitet, som är viktig i ett omställningsperspektiv är den blindhet det
medför att befinna sig inom en normativ
gruppering. Inifrån heteronormen till
exempel kan jag inte själv riktigt förstå
hur det är att leva som homosexuell i
vårt samhälle. Jag kan ta ett steg genom
att använda min medkännande förmåga
att sätta mig in i andras situation. Det
räcker inte hela vägen. Jag kan medvetandegöra maktrelationerna. Ändå inte
ända framme. Jag behöver framförallt
lyssna till den ”andra”, ge henne utrymme att ge röst, ta inflytande (1). Alldeles
för sällan tar man detta på allvar.
Det blev en svidande läxa för västerländska välvilliga feminister, när postkoloniala feminister i Syd började kräva
eget tolkningsföreträde. Jag har fortfarande en personlig fantasi om att någon
gång få uppleva en medelålders vit man
ställa sig upp i en debatt och säga: ”Jag
vet inte hur vi löser det här – jag vill
höra vad ni andra säger”.
Jag har så många gånger deltagit i
grupper, där några varit helt tysta från
början, medan andra brett ut sig. Med
hjälp av samtalsrundor har de tysta fått
utrymme att prata och andra fått möjlighet att lyssna bättre. Att sedan föra samtal om hur andra grupper ska känna sig
välkomna kan bli enklare när man redan
medvetandegjort en normativitet.

Från mekanistisk myt till
systemsyn

Ett av de paradigmskiften vi just nu
genomlever med otroliga födslovåndor
handlar om förståelsen för människans
plats på jorden. Att vi inte är Guds ställföreträdare, som kan handskas hur vi
vill med jordens resurser, börjar gå upp
för oss nu, när vi på många områden
nått brist(nings)gränser.
Ekofeminister som Vandana Shiva

har visat på likheterna mellan det historiska förtrycket av kvinnor och av naturen (2). Att världen och vi själva inte
är mekaniska delar i en statisk maskin
börjar klarna. Här finns mycket att medvetandegöra och förändra. Istället för att
som tidigare feminister, ta avstånd från
kvinnors koppling till naturen (3), är det
dags att inse alla människors delaktighet
i och varande av naturen.
Samtidigt är det nog inte här den
stora faran med denna övergång till systemsyn finns. Inom många vetenskapsgrenar har systemteorier växt fram och
gett en mer helhetlig förståelse för hur
levande och slutna, mänskliga, sociala
och operativa system fungerar. Men
ofta saknas analyser av de maktstrukturer och relationer som återfinns inom
dessa system. Där skulle feministiska
perspektiv ge förståelse som gör det
enklare att skapa förändringar.

Mod att agera annorlunda

Fotnoter
1) Susan Hawthorne kallar i Wild
Politics denna
normernas blindhet för Dominant
Culture Stupidity.
2) Ex Vandana
Shiva – Staying
Alive, women,
ecology and
development
eller Skydda eller
skövla? Patent,
etik och nykolonialism.
3) En under lång
tid nödvändig
hållning i processen att frigöra sig
från traditionella
stereotyper av
kvinnor som
närmare naturen
än män.
4) Där moderns
blodslinje är viktigare än faderns.

Jag har ovan försökt ge exempel på
teorier och praktiker för feministiska
medvetandegörandeprocesser. En annan sak som är gemensam för alla
feminister och -ismer är att man inte
enbart är ute efter att beskriva/tolka/
medvetandegöra världen utifrån maktperspektiv, man vill också aktivt delta
i att förändra rådande ordningar. Här
finns grader av förändring beroende på
politisk inriktning, men det som är intressant i omställningssammanhang är
de typer av transformativ feminism som
ser att en helt annan värld är möjlig, som
vill avskaffa alla former av förtryck.

Feministisk solidaritet

Det finns en hel del stereotyper om
kvinnors relaterande förmågor, men
något som åtminstone är sant och verkligt i min värld, är den skolning i solidaritet jag har fått inom kvinnorörelsen.
Jag vet att många grupper har gett
upp andra vågens försök med konsensusbeslut. Inte sällan har processen sett
ut som följer: man har sina samtalsrundor tills pengar behövs till något projekt.
För att kunna söka medel måste man bli
juridisk person, det vill säga en förening.
En förening måste ha styrelse, åtminstone ordförande, sekreterare och kassör.
Dessa lägger ner mer tid än de andra, det
blir en polarisering i gruppen och eldsjälarna vill ha betalt, alternativt ersättas på
andra medvetna eller omedvetna sätt –
maktobalanser skapas. En icke-solidarisk cirkel har startat.
Men om man orkar hålla ut och se att
processerna är lika viktiga som resultaten – i detta arbete att ställa om sitt eget
tänkande och handlande i demokratisk
ordning – då har gruppen som helhet
och individerna delaktiga vunnit en stor

seger. Den här typen av omställningar
kommer att vara väsentliga för våra
möjligheter att övergå till andra mer
människovänliga demokratiformer. Jag
har faktiskt svårt att se att andra mer
konkreta miljö-, freds- och finansfrågor
kommer att lösas långsiktigt utan denna
skolning i direktdemokrati och solidaritet.

Feminismens två ansikten –
historia och utopi

En annan feministisk gåva är rekonstruktioner av historieskrivningar. Det
handlar dels om att kvinnor skrivits in
i skeenden i historisk tid, en ständigt
pågående omformulering med stora
konsekvenser. Men också om ett feministiskt utforskande av förhistoriska,
låt oss kalla det förpatriarkala kulturer.
Det har mig veterligt aldrig funnits
matriarkat, om det definieras som en
motsvarighet till patriarkat. Men det
har funnits matrilinjära (4), jämlika,
fredliga kulturer. När jag som ung feminist fick del av dessa möjliga verkligheter – att människor kanske inte alltid
varit krigiska, att vi levt i jämlika, utvecklade samhällen utan privat ägande
i centrum, att där funnits trossystem
där livskraften symboliserad av den
Stora Modergudinnan vördats – var det
otroligt stärkande.
Det viktiga är inte de akademiska
frågorna om hur mycket vi egentligen
kan veta från den här tiden. Det viktiga
är att feminister gjorde omtolkningar
av viktorianska gubbars tolkningar och
fogade samman en historia som gjorde
mig glad och stolt att vara människa –
man som kvinna.
Att en annan historia har varit möjlig är en viktig förutsättning för att en
annan framtid ska vara möjlig. Om
mänskligheten alltid har varit krigiska
så kämpar vi en Sisyfoskamp, om vi vill
skapa fredliga relationer och samhällen.

Feministisk omställning 4.0

Det här var en kort rundvandring i
min feministiska värld. Ingen feminist
lever på en öde ö, så denna skiss måste
bli en förenkling.
Även som feminist hämtar man inspiration från en rad andra håll. Men
för mig är feminister för det mesta systrar och de flesta feminismer mitt hem,
för det är där jag har lättast att andas.
Det vill säga där jag hittar mest frihet
från dogmer (i motsats till den gängse
stereotypen), roligast och mest nyskapande mötes- och forskningsmetoder.
Jag önskar mig bara fler bröder, fler
män som vill genomskåda sig själva. För
det behöver vi alla om vi ska klara den
här omställningen. 

S
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festivalen som ställde om
Smaka på "Roskildefestivalen". Det är knappast hållbar utveckling och
klimatarbete man associerar till. För en oinsatt kan det tvärtom verka
som att det enda gröna på festivalen är det som röks istället för tobak
och det danska öl som är huvudsponsor av festivalen. Men faktum är
att miljömedvetandet spelat en mycket central roll i festivalen sedan
1994.
Magasin Nic sände sin mest festivalerfarne reporter för att undersöka
hur grön festivalen egentligen är.

text och foto göran svensson
(som bara missat en roskildefestival sedan år 2000)

Roskildefestivalen 1971–2010:

Från grönhet
till grönhet?

D

yrskuepladsen, Roskilde 1 juli 2010. Har
nyss hämtat ut pressackrediteringen och
fått hälsningen ”Ha
en go festival” från en
frivillig i presscentrat. Står nu framför
Orange scen och lyssnar på Patti Smith
som hedrar minnet av de nio festivalbesökare som omkom för tio år sedan un-
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der Pearl Jams konsert. Ljusriggen på scen
går på max, PA-system för ljud suger juicen ur all elektricitet som elkablarna kan
leverera och de kolsyredrivna öltapparna
formligen sprutar ut gyllene alkoholrusig
dryck. Den massiva åskådarskaran framför festivalens största scen – tältet är för
övrigt en kvarleva från Rolling Stones och
köptes in av festivalen 1978 och har sedan
dess blivit en välkänd symbol och logotyp

för Roskildefestivalen – svettas under
den strålande julisolen samtidigt som
de myser, pratar, hånglar, dricker öl och
bälgar i sig tetravin.
Området, som under årets alla veckor utom en är en någorlunda grön gräsplätt, börjar så sakteliga att förvandlas
till en temporär soptipp: urdruckna
plastglas och cigarettfimpar samsas
om utrymmet med pappkartonger med

rester från hajsoppor, texmex-blandningar och spagetti bolognese – saker
som festivalbesökaren känner är meningslöst att bära omkring på i jakt efter nästa band, nästa kick. Om det ser
ut så här dag ett, hur kommer då inte
avslutningsdagen bli – en kamp med
råttorna om utrymmet?
Men icke. Det finns en plan för nedskräpningsproblemet. 

S
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Roskilde
festen
i gröna
fakta
 De finns 2 500
avfallstunnor på
området och
cirka 200 000
sopsäckar går åt
varje år. Avfallet
sorteras i 13 olika
kategorier.
 Varje festivalgäst lämnar kvar
cirka 23 kilo i
skräp. Den totala
avfallsmängden
2009 uppgick till 1
538 ton (en minskning från 2008
med 16 %). 93
procent av avfallet är brännbart
och genererar i
miljövänlig värme
och elektricitet till
invånarna i Roskilde, resterande
sju procent går till
återvinning. Mindre än 1 procent
av den totala
avfallsmängden
körs till soptipp.
 97 procent av
allt emballage


Sida 40 Magasin Nic


i roskildefestivalens värdegrund går att läsa följande: ”Roskilde
Festival afspejler og udfordrer med
sine holdninger til miljø, humanitært
og kulturelt arbejde, det samfund og
den verden, som omgiver festivalen. Al
overskuddet fra Roskilde Festival udloddes til støtte for humanitært og kulturelt arbejde.”
Det finns alltså en strategi för att få
besökaren att aktivt tänka över sin konsumtion och minska klimatpåverkan på
alla tänkbara sätt.
Faktum är att Roskilde är en av föregångsfestivalerna gällande hållbar
utveckling – över hela världen.
– Det är framförallt inom områdena
energi, transport, avfall och miljö samt
fair trade-produkter som Roskilde utmärker sig, menar Christina Bilde, från
Roskildefestivalens kommunikationsavdelning.
– Vi utarbetade redan 1994 en miljöstrategi och en miljöpolicy om fyra
punkter upprättades (se fotnot på sid
42). De här fyra punkterna ska ses som
grundvalarna för festivalens arbete
inom klimat- och miljöområdet. Sedan
följer vi med i utvecklingen och satsar
på att förbättra vårt arbete varje år.
varje år samlas mellan 80 000 och
100 000 människor i den pittoreska
byn Roskilde. Eller rättare sagt, det är
på Dyrskuepladsen, en kort promenad
från byn, som man samlas för att lyssna

på musik och umgås med likasinnade
under nomadliknande förhållanden.
Här har det arrangerats Roskildefestival sedan 1971, även om festivalen då
gick under namnet Sound festival.
Enligt traditionen öppnar campingområdet den sista söndagen i juni, vilket erbjuder festivalgästerna gott om
tid att komma till ro och "värma upp".
Officiellt börjar festivalen först påföljande torsdag och pågår i fyra dagar.
Festivalen lockar besökare från
främst Skandinavien och övriga Europa. Under 2000-talet har festivalen
årligen haft ungefär 170 band, 3 000
artister, 70 000 betalande gäster, 25
000 volontärer och 4 000 medierepresentanter på ett område stort som 25
fotbollsplaner.

det krävs inget mattegeni för att
räkna ut att en så stor folkmassa, under en dryg vecka, kan skapa kaos och
oreda; den ska äta och dricka och den
kräver förlustelse och underhållning.
Är verkligen en så stor festival som denna förenlig med ett omställt samhälle?
Kan festivalen med dess enorma konsumtion och förbrukning ändå anses
vara miljöhänsynstagande?
– Det hävdar vi bestämt att den är, säger Christina Bilde. Visst, det krävs energi för att dra runt en festival – och vi
arbetar mycket med att få ned förbrukning på alla tänkbara sätt – men tänk så
här: Om alla som besöker oss stänger

"Det är
framför
allt inom
energi,
transport,
avfall och
miljö samt
fair tradeprodukter som
Roskilde
utmärker
sig."

av sina elapparater istället för att bara
sätta dem på stand-by innan de åker, så
sparar vi den mängd energi som förbrukas under festivalen. Och under själva
festivalen arbetar vi mycket med att få
upp ögonen på besökarna – sätta fokus
på publikens egna handlingar. Skulle till
exempel varje besökare välja att avstå en
köttmåltid till förmån mot vegetariskt
alternativ skulle det innebära en besparing av koldioxidutsläppet med 400 ton.
Och Christina Bilde har fler argument: Under 2009 och 2010 har Roskilde inlett samarbete med bland andra
Vattenfall. Det innebär att festivalen
köper el från vindmöllor för samma
mängd elektricitet som förbrukas under festivalen. Vidare köper festivalen
också koldioxidkvoter motsvarande
den mängd som festivalens generatorer
förbrukar. På så sätt kompenseras varje
utsläpp med en klimatvänlig åtgärd.

knallar man runt på festivalområdet och ser bortom musiken och
60-talsnostalgin med sex, drugs and
rock´n´roll upptäcker man att det finns
en hel del arrangemang som går i omställningens tecken. Ett av dessa är Climate Community och ingår i kampanjen Green Fotsteps.
Kampanjen lanserades förra året
och dess syfte är att intensifiera festivalens aktiva åtgärder i förhållande till
publiken. Den beskrivs av festivalen
självt som den största klimatkampan-

jen någonsin i Danmark som riktar sig
mot unga människor. Till exempel uppmanas publiken att ta så kallade Green
Footsteps innan festivalen. Utför man
tre av dessa åtgärder kvalificerar man
sig till att få leva i ett speciellt framtaget ”grönt” utrymme under festivalen,
Green Bootcamp. Några av dessa gröna
fotsteg handlar bland annat om att laga
en vegetarisk måltid, byta till ett elföretag som tillhandahåller grön el eller att
cykla till festivalen istället för att ta tåget.

fokus i år inom Climate Community
är särskilda avfall och man möts av ett
brett spektrum av klimatexperter som
på ett annorlunda sätt ger förslag på hur
man ska leva koldioxidneutralt. Festivalbesökaren kan till exempel ladda sin
mobil på motionscyklar, tvätta kläder i
30-gradigt vatten, få ett hett koldioxid
neutralt bad, koppla av i återvunna
möbler i skenet av LED-belysning
och servas med el som levereras från
Climate-gemenskapens egna generator
av solpaneler och vindkraftverk .
– Vårt mål med att ha ett klimat- och
miljöfokus är att i största möjliga mån
engagera och motivera vår publik. Roskildefestivalen är en tillfällig by som
byggs upp varje år och vi arbetar aktivt
med att skapa olika områden inom festivalområdet där vi försöker få publiken att inse att de är medborgare och
på så sätt skapa en gemenskap. Som i
vanliga samhället skräpar man oftast

som är pantbart
returneras = ca
1,5 miljon flaskor/
burkar.
 En av världens
längsta urinoarer
finns på Roskilde
Festival, den mäter 850 meter.
 Det används
i runda slängar
10 miljoner liter
vatten under en
festival. Fördelat
på 75 000 åskådare motsvarar
det en sjundedel av vad den
genomsnittliga
dansken förbrukar
i hemmet.
 Det dricks tre
ton ekologiskt fair
trade-kaffe under
en festival.
 Festivalen
förbrukar omkring
400 000 kWh el på
en vecka.
 Publiken har
under de senaste
fem åren donerat
cirka 12 000 sovsäckar och 3 000
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liggunderlag till
hemlösa.
 Alla festivalens affischer
och flyers samt
festivalprogram
är tryckt på återvunnet svanenmärkt papper. Av
hänsyn till miljön
är det förbjudet
att som deltagare
dela ut flyers på
festivalen.
 Det används
cirka 3 500 km
svanenmärkt toalettpapper under
en festival.
 2009 gjorde
Roskildefestivalen
Danmarks störste
klimatdonation
någonsin då man
skänkte 2 miljoner
danska kronor
till det afrikanska
landet Malawi.
1 580 festivalgäster betalade
under 2009 175
kronor extra för
festivalbilletten
och bidrog på så
sätt med 276 500
kronor till klimat-
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inte ned i sitt närområde. Vår förhoppning är så klart att publiken tar både
information och åtgärder med sig hem
från festivalen.

nästan rakt ut från Orange scen
fast på andra sidan festivalområdet kan
svettiga festivalbesökare ta sig ett dopp
och svalka sig i Tuborgs orangea pool.
Poolen är tre meter djup och rymmer
512 000 liter vatten och detta renas till
100 procent av förnybar energi. I grunden via generatorer, men även festivalbesökaren måste bidra. För att få ta ett
dopp i poolen krävs att du genererar
ström, detta genom att trampa ett slag
på de cyklar som står uppställda bredvid poolområdet.
Borta vid Odeon-scenen finns Roskildefestivalens eget hållbara område.
Här kan du handla ekologiskt och rättvisemärkt, inklusive sockra ditt liv med
ekologisk skräpmat, eko-is och ekologiska drinkar.
Varhelst man är inom det gigantiska festivalområdet ser man festival
besökare som knallar omkring med
höga staplar av dricksglas i plast – det
är panten som lockar. Samlar man tillräckligt många slipper man helt enkelt
pynta för ölen.
Likadant är det med övrigt skräp på
området och på de kringgärdande campingarna. Varje år arrangeras en tävling
där den camp som samlat in mest skräp
vinner biljetter till nästkommande års

festival. Men det går så klart utmärkt
att bidra även utan tävling. Det räcker
att knalla runt med en sopsäck, samla in
skräp och lämna in på området och vips
så har du kall öl i din hand. Det är inte alls
ovanligt med besökare som helt finansierar sin mat- och ölkonsumtion via detta
pantsystem för ölmuggar och skräp.

så roskildefestivalen har tänkt
till och ligger i framkant, men rent
krasst är det en bit kvar till en hundra
procent omställd och hållbar festival.
What´s next?
– Vi kommer att fortsätta arbeta för
att vara Danmarks och Europas ledande festival på klimat och miljö, svarar
Christina Bilde.
– Vi har specifika mål för koldioxidutsläpp, ökad användning av förnybar
energi och LED-lampor, minskad användning av el och andra konkreta åtgärder. Dessutom ska Green Footsteps
förbli en del av festivalen i framtiden,
även om vi vill göra plats för andra
kampanjer. Insatserna måste leda till
konkreta minskningar och involvera
både volontärer och publiken. Vi kommer att fortsätta att ta små gröna steg
från år till år och fortsätta bjuda in publiken att aktivt delta i matchen.
för nästa års festival har man
också gjort klart med ett helt nytt högskoleprogram som ska finnas under ännu
inte öppnade Roskilde Festival Højskole i

Miljö
policyns
4 punkter
1) Ressourceforbruget skal
reduceres mest
muligt
2) Der skal anvendes miljøvenlige
produkter, hvor
det er teknisk og
sundhedsmæssigt
muligt, og hvor
det er økonomisk
realistisk
3) Affald skal
sorteres, så det
i videst muligt
omfang kan
genanvendes
4) Der skal tages
størst muligt
hensyn til publikums og frivilliges
sikkerheds- og
sundhedsmæssige vilkår
Se video om den
gröna festivalen
på roskilde-festival.tv

samarbete med Vallekilde Højskole.
Festivalhögskolan har varit i planeringsstadiet i flera år och ska öppna i
fysisk form 2014, med undervisning i
ämnen som kulturförmedling, upplevelsedesign och kulturledning.
I festivalprojektet får studenterna
till uppgift att skapa ett nytt campingområde till Roskildefestivalen med
plats för 20 000 besökare. Målet är
att campingområdet ska vara i samma
skick efter festivalen som före och inte
som det bombnedslag som brukar vara
fallet.
”Vi ska försöka lista ut hur man etablerar en kultur där besökarna städar
upp efter sig själva. I bästa fall får vi
några idéer som festivalen kan använda
i framtiden”, säger Vallekildes föreståndare Torben Smidt Hansen, till danska
medier.

det är söndag natt. Partyt fortsätter trots att Prince rundat av festivalen
med en bejublad konsert, som för övrigt är hans premiärgig för den Europaturné som han är ute på. Öltapparna
forstätter att flöda, men det är dags att
knalla hem till tältet för att sova ruset
av sig. Festivalen är slut. I alla fall för en
sliten festivalreporter.
För festivalpersonalen återstår att
samla ihop resterna efter drygt 170
band och 100 000 besökare. Förhoppningsvis får de mindre att göra jämfört
med tidigare år.

donationer.

Roskildehistorik

 Publiken företog under 2009
mer än 40 000
gröna handlingar
som bidrog till
att skära ner på
festivalens energiförbrukning och
koldioxidutsläpp.

Roskildefestivalen startade 1971
inspirerade av Newport, Isle of
Wight, Thy och Woodstockfestivalen. Första året gick festivalen
under namnet "Sound Festival",
varade i två dagar och hade
cirka 10 000 besökare per dag. 34
band samsades på en scen och
biljettpriset var 30 danska kronor.
1978 köptes det orangea tältet av Rolling Stones turnésällskap.
Orangea scenen har sedan dess
varit huvudscen och blivit logotyp
för Roskildefestivalen.
1980 hade festivalen vuxit till
cirka 50 000 besökare och biljettpriset stigit till 130 danska kronor.
1990 blev roskildefestivalen en
fyradagars-festival.
1994 tog biljettförsäljningen ett
kliv till 90 000 besökare.
1995 firade festivalen 25-årsjubileum. Två nya scener (gul och
röd) invigdes på ett nytt område
väster om järnvägen. Antalet
konsert-scener var uppe i sju
stycken plus ett teatertält.
1996 öppnades en järnvägsstation mitt i campingområdet för
festivalbesökarna.
1997 såldes festivalens 90 000
biljetter slut cirka en vecka före
start. Detta år bestämde festivalledningen att besökarna inte
skulle få ta med sig dryck in på
själva festivalområdet.
1998 sänkte festivalen besö-

 Över 17 000
festivalgäster
skrev 2009 under
på att Danmark
– och andra
rika länder – bör
hjälpa den tredje
världen med att
hantera klimat
förändringar.
 42 procent av
festivalgästerna
2009 uppgav att
man hade för
avsikt att agera
mer klimatvänligt i vardagen
efter festivalen än
vad man gjorde
innan.
källa: Roskildefestivalen

karantalet till 80 000, men "bara"
76 000 biljetter såldes. Det här
året hade festivalledningen en
idé att man inte skulle avslöja
några band långt i förväg, även
om man visste vilka som var
bokade. Festivalen skulle sälja
biljetter ändå på sitt goda rykte.
År 2000 anordnades den 30:e
Roskildefestivalen. Cirka 74 000
biljetter hade sålts när försäljningen stoppades. Den tragiska
olyckan då nio unga människor
kläms ihjäl under Pearl Jams konsert inträffar.
2001 såldes cirka 63 000 biljetter. Efter olyckan 2000 infördes
nya säkerhetsarrangemang efter
polisens godkännande, bland annat inhägnader framför orangeoch grön scen som begränsade publiktätheten. Dessutom
fanns storbildsskärmar vid flera
scener och säkerhetsvakter vid
varje scen med befogenhet att
avbryta konserter. Publiksurfing
förbjöds. Utsiktstorn och stoppade
vardagsrumsmöbler förbjöds på
campingen.
Roskildefestivalen 2010 i siffror:
75 000 betalande besökare, 20
000 frivilligarbetare, 37 000 000
danska kronor i artistbudget
(varav 12 000 000 gick till Prince),
300 åkte dit för att ha plankat in
(och fick böta mellan 3 500 och
5 000 dkr) och 2 000 ton avfall
genererades.
Källa: roskilde-festival.dk
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ställ om andligt
Lite i skymundan
av den
miljöomställning
som är uppe till
debatt pågår en
annan omställning
– den andliga.
Magasin NIC
har träffat två av
de allra största
nyandliga lärarna
för att höra hur
de tänker sig att
mänskligheten ska
lösa sina problem.
Vad är det för värld
och samhälle de
ser framför sig?

text och foto
stefan karlsson
”Vi måste ändra vårt medvetandetillstånd. Det är vi själva som är problemet
– upphovet till de kriser vi nu upplever.”
Det här är ett budskap som går hem
hos en ökande skara människor i västvärlden. Det verkar som att alltfler gör
dessa insikter.
På något annat sätt kan man inte tolka uppsvinget för den nyandliga rörelse
som brukar kallas för New age. Det blev
också tydligt när Magasin NIC besökte
två tillställningar i Köpenhamn; det
ena en gudstjänst med shamanen Little
Grandmother, som i sitt civila liv heter Kiesha Crowther, det andra ett föredrag av den andlige läraren Eckhart
Tolle.

– så fantastiskt det är att kunna
vara här tillsammans, som en enda stor
familj. Vi är dem som vi har väntat på;
de många färgernas stam. Tillsammans
ska vi höja vibrationen på jorden.
Kiesha Crowther blickar ut över församlingen i Hellig Kors Kirken. Det är
så gott som fullsatt.
Normalt sett brukar det inte vara så
mycket folk i ”Guds hus”, intygar prästen som vanligtvis leder gudstjänsterna.
Han har tydligen förstått att om bänkraderna inte ska gapa tomma så måste
kyrkan öppna sina portar för den andlighet som idag lockar och berör män-
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De andliga lärarna
kan inte bli mer överens:

Släpp
egot!

Genom att leva ur hjärtat blir vi upplysta. Det är lösningen på alla våra problem, menar Kiesha Crowther, alias Little Grandmother.
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niskor, däribland shamaner som Little
Grandmother.
– Vi lever på en planet som just nu
går igenom stora förändringar. Polerna
ska skifta, och det har redan börjat. Nu
ska vi förändra livet; nu finns det ingen
plats mer för egot, säger Kiesha – eller
om det är Little Grandmother.
Som shaman har hon nämligen kontakt med sina avlidna förfäder, och för
utomstående kan det ibland vara svårt
att avgöra vems budskap det är. En lite
entonig röst och den orörliga blicken
avslöjar att det förmodligen är shamanen Little Grandmother som talar.

vad är det då för vibrationshöjning
som Little Grandmother återkommer till flera gånger? Det handlar om
en höjning av medvetandenivån. Man
tänker sig att medvetandets tankar och
känslor har en viss kvalitet, en viss vibrationsfrekvens. Den frekvensen kommer nu att höjas, det är det som sker
under den här övergångsperioden. Och
det sker av nödvändighet, annars går
jorden under.
Samma typ av varning går ut från
andra andliga grupper och indianstammar. Den mest kända är kanske Hopiindianernas profetia. Enligt den har
mänskligheten nu ett val: antingen går
vi andlighetens röda väg i harmoni med
jorden, eller också den svarta materialismens väg som leder till ödeläggelse
av jorden.
– Vi blir nu uppmanade att leva ur
hjärtat, ingen separation ska få finnas
mer. Genom att leva ur hjärtat blir vi
upplysta. Genom att vara kärlek förändrar vi jorden. Vi är en enda stor familj tillsammans med Moder jord.

budskapet som förmedlas under eftermiddagens lopp är välkänt för dem
som är bevandrade i den nya tidens
andlighet. I vissa kretsar kallar man
denna nya tidsperiod för Vattumannens tidsålder. Det råder oenighet om
när den inträffar men någon gång under sista hälften av 1900-talet menar
många. Den har en astronomisk grund:
vårdagjämningspunktens förskjutning
i zodiaken till Vattumannens stjärnbild.
Little Grandmother är alltså inte det här är Little Grandmothers huensam att tala om de stora förändringar vudbudskap denna eftermiddag. Vårt
livet på vår planet nu går igenom. Och uppdrag – alla människors uppdrag
förmodligen kommer dessa saker att – är nu att skifta vårt medvetandes folocka alltfler fram till år 2012. Det sägs kus från intellektet till hjärtat. Little
att mayaindianernas stora kalender Grandmother uppmanar oss att varje
slutar det året. Vad som ska hända se- dag ägna fem minuter åt att sända Modan spekuleras det friskt i. Vissa tror att der jord vår kärlek.
jorden kommer att gå under, andra att
– Kärlek är tio gånger starkare än hat.
den reningsprocess och förvirring vi nu Därför räcker det med att en tredjedel
går igenom ska vara avslutad då, och att av mänskligheten lever ur hjärtat så
en stor vibrationshöjning kommer att kommer vi att förändra hela jorden.
äga rum det året.
Denna uppmaning riktas till oss från
”de gamla” – förfäderna som Kiesha är

– Nuets medvetende finns inom dig och har alltid varit där, men du har missat det,
foto helen johansson
säger Eckhart Tolle. 
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"Det råder
oenighet
om när den
inträffar
men någon
gång under sista
hälften av
1900-talet
menar
många.
Den har
en astronomisk
grund: vårdagjämningspunktens
förskjutning i
zodiaken
till Vattumannens
stjärnbild."

språkrör för. Vid 30 års ålder blev hon
initierad av sin mammas indianstam,
Sioux/Salish, till att bli shaman. Hon
har nu fått ett speciellt ansvar att föra
ut denna vishet till värld och mänsklighet – ”de många färgernas stam”.
Förutom att vi bör leva ur hjärtat
och sända Moder jord vår kärleksenergi är det viktigt att vi inser musikens
betydelse, menar Little Grandmother.
Musik är för många det mest direkta
sättet att öppna hjärtat, något som är
välkänt och därför alltid varit en vik-

Att de nyandliga lärarnas budskap går hem råder inget tvivel om. Eckhart Tolles senaste bok, En ny jord, har sålt i fem miljoner exemplar enbart i USA.

tig beståndsdel i så gott som all religionsutövning. Därför tar musiken stort
utrymme denna eftermiddag i Hellig
Kors-kyrkan.
Little Grandmother uppmanar oss
att be tillsammans med henne, samtidigt som sakral musik fyller kyrkorummet. Vi ber för vattnet, djuren, mänskligheten och oss själva. Vi ska förstå,
eller kanske snarare uppleva, att vi inte
är avskilda från Gud utan vi är ett med
allt. Och vi är medskapare i verkligheten.

Två timmar senare, ute ur kyrkan,
känns livet lite lättare. Mänsklighetens
problem känns inte oöverstigliga. Och
den förkylning som jag dragit på mig
verkar nästan helt ha försvunnit. Vad
var det egentligen som hände där inne
i kyrkan?

– livet är alltid nu – det behöver
man ingen hög IQ för att konstatera.
Och i nuet finns ingen tid. Börjar du däremot att tänka, så finns tid. Genom att
tänka på vad jag sa för tio sekunder se-

dan skapar du tid. Och genom tänkandet skapar människan sina problem.
Det här är kärnan i det Eckhart Tolle förmedlar denna onsdagskväll i Falconer-salen, dit gott och väl 1 000 personer tagit sig. Resten av kvällen ägnar
han åt att försöka beskriva och förklara
dessa två skilda medvetandetillstånd
människan kan befinna sig i.
Det tidsbundna medvetandet kallar
Tolle för objektsmedvetandet (object
consciousness) och är egots eller tänkandets medvetande. Det är ett medve-
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tande där människan förlorar sig i sina lever alla som en del av oss själva. Eller:
tankeformer. Vi tror att vi är det som ”Vi är alla ett med Moder jord”, som
våra tankar säger åt oss att vi är. Dessa Little Grandmother säger.
Då blir det inte längre möjligt att
tankar samt de känslor som de ger upphov till skapar vårt ego, den vi tror att vi föra krig mot våra bröder och systrar,
är. Många identifierar sig med sin posi- eller att förstöra den yttre miljö som är
tion i samhället, sitt arbete, sina prylar, allas vår livsmiljö och jordens kropp.
Det här är förstås en ytterst radikal
sin familj och så vidare.
– Det du då missar är Livet. Män- lära, mycket radikalare än den politiska
niskor pratar vanligtvis om sin livssi- radikalismen, eftersom den är omöjlig
tuation, inte om Livet. Livet finns där att stoppa. Hur stoppar man en transintellektet inte kan titta. Ur intellektets formation av medvetandetillståndet?
Skulle en stor del av mänskligheten
perspektiv är nuet aldrig bra eller tilltransformera sina medvetanden hade
fredsställande.
Nuets medvetande kallar Tolle för följderna för livet på jorden blivit enorrymdmedvetandet (space conscious- ma. Little Grandmother pekar på tre
ness) och har ingenting med science områden som är under stark förändfiction att göra. Andra ord är ”det form- ring och är på väg att brytas upp:
 Regeringars makt, som ytterst byglösa” eller ”det omanifesterade”. Det är
närvaron man kan känna i detta ögon- ger på våldsanvändning genom försvablick, det är rent medvetande utan form. ret, kommer att minska och förändras
 Pengars värde och betydelse kom– Det finns inom dig och har alltid vamer att minska
rit där, men du har missat det.
 Den institutionaliserade religiodet här påminner om det som Litt- nen, kyrkan, kommer att förlora både sin
le Grandmother sa, och som andra and- världsliga makt och makten över mänliga lärare också brukar uttrycka på lite niskors tankar
olika sätt: Minns vem du är (”Remember who you are”). Tanken är alltså att kan det vara så enkelt att skapa en
vi innerst inne vet vilka vi är, och har världsrevolution som löser alla de protillgång till ett annat medvetande, men blem som just nu är så akuta? Genom
att normalt sett egot med sina tankar att skifta vårt medvetandefokus från
och känslor är så mycket starkare att tänkandet till hjärtat?
det tar över.
Hur som helst återstår snart inte så
Traditionellt sett har man även talat många andra vägar.
om hjärtats medvetande, vilket Little
Grandmother ofta gör. Det är alltså
samma sak som Tolles ”det formlösa”
som finns i nuet.
Ett vanligt missförstånd, menar Tolle, är att tro att nuets medvetande har
att göra med medvetenhet om vad som
sker i nuet. Istället rör det sig om att
vara i kontakt med den andra dimensionen – det formlösa.
– Att kunna prata och tänka utan att
förlora det inre tillståndet av förbundenhet med det formlösa, är transformationen av medvetandet.
Det här är alltså den transformation
av medvetandet som alla ursprungliga
religioner och andliga läror undervisar
om. Det är den växling av medvetandet från intellekt till hjärta som Little
Grandmother talar om.
– Du blir inte dum av att inte tänka,
du blir istället mer intelligent, säger
Tolle och syftar på egots besatthet av
att tänka på sina problem.

den uppmaning lärarna riktar till
oss kan alltså sammanfattas med orden:
släpp egot och dess tvångsmässiga tankar. Först då kan vi se att allt liv hänger
ihop och vi upplever inte längre någon
splittring. Då finns inte längre någon
uppdelning i vi och dem, utan vi upp-
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"Livet är alltid nu – det behöver man ingen
hög IQ för att konstatera. Och i nuet finns
ingen tid. Börjar du däremot att tänka, så
finns tid. Genom att tänka på vad jag sa
för tio sekunder sedan skapar du tid. Och
genom tänkandet skapar människan sina
problem."

Bejaka
ditt och andras liv för ett
mer solidariskt samhälle!

psst: vill du vara säker på att
få Magasin nic i fortsättningen?
då kan du prenumerera på nästkommande 2 nummer för bara 100
kr. skicka ett mejl till stefan@
sofielund.org

Reaktion eller insikt
I naturen avgör vår första reaktion ofta om vi får
överleva eller ej. För åkermusen betyder skuggan
av en rovfågel fara. Likaså lukten eller synen av en
räv eller en katt. Musens överlevnad beror på om
den kan känna igen faran.
Har vi kvar detta behov av att känna igen faran
genom formen, trots att vi nu lever i en värld där
människan är farligast för människan? Och kan vi
inte längre känna igen fienden? Kanske måste vi
ändå försöka och kanske vi blir misstänksamma
mot sådana som ser annorlunda ut?
Och så reagerar vi. Och reaktioner är reaktionära och fördomsfulla. För vårt urgamla psyke
försöker alltid se likheter med tidigare upplevelser
för att känna igen dem, för att reagera rätt. En sida
av oss associerar alltid saker med varandra och sätter ihop dem på ett ofta galet sätt.
Reaktionen sker för oss. Vi har inte tid att tänka,
för det har man inte i naturen. Denna reaktion är
ett genetiskt försök att skydda oss. Först kommer
intrycket, sedan tar den associerande tolkningen
vid, och så kommer reaktionen. Reaktionen är
också en känsla, en känsla av en snabb tolkning
av situationen. Och den måste vara en fördom, ett
första omedvetet dömande. För ännu har den medvetna tanken inte hunnit få någon chans.
Först nu kan vi få vara med…i eftertanken, i
den inför oss själva medvetna tanken. Nu har vi
möjlighet att avslöja reaktionen och vår omedvetna
fördom. Vi kan ta tillbaka domen och tänka efter.
Vi kan tänka innan vi handlar eller talar. Men allra
viktigast: Vi kan tänka på hur vi tänker! Vi kan
fånga oss själva, vi kan omvärdera situationen eller
personen. Och vi kan alltså börja forma om oss
själva till vad vi vill bli.

Medvetan
trädgård
Har vi förmågan att skapa oss
själva och vår egen verklighet?
Torsten Bussenius menar att vi har
det. Likt en trädgårdsmästare som
formar sin egen trädgård kan vi
välja den inre verklighet vi vill leva i.
Och den yttre miljön blir sedan en
spegling av den inre.
text torsten bussenius foto helen johansson

Att bli sitt eget konstverk

Då kanske tanken kommer: Vad eller vem vill vi
vara? Hur många av oss har tänkt den tanken? Eller
sett den möjligheten?
Människan kan måla en tavla, skriva en historia,
tälja ut en figur ur ett stycke trä eller slå fram en figur ur en sten och kalla det för konst. Utan att se att
hon själv är sitt allra viktigaste konstverk. Att hon
själv är det material ur vilket hon kan tälja ut eller
slå fram sig själv. Att hon själv kan måla sig i sina
älsklingsfärger eller med sitt liv skapa romanen om
sig själv. ”Eftertankens kranka blekhet” behöver
inte vara så blek. Det är ju först här vi har en viss fri
vilja. Och med tiden kommer våra första instinkter
att reagera allt oftare efter vårt nya medvetande.
Man kan faktiskt odla sig själv. Man sår med sina
tankar. Oftast styr våra känslor oss och vi bör alltid
lyssna på dem, men inte alltid följa dem. Eftertanken
skapar ofta nya känslor, kanske i mer harmoni.
Det är som att ge sig ut i vildmarken och fånga
ett vilt djur för att tämja det. Men djuret är en
själv. Vi ska inte dressera det, vi ska bli vän med
det och vi ska lära av varandra. Eller som att ta sig
an sin egen trädgård, ansa den och odla och vårda
de växter man vill se blomma. För vi har ju alla en
trädgård. Och jag kallar den för ”medvetandets
trädgård”. Skräpar vi ner i den trädgården, så kommer vi också att skräpa ner i den yttre världen. Som
det är inom oss, så blir det utanför oss. Vad vi gör i
det yttre börjar alltid i det inre.
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Blommor av sorg hör till de vackraste av alla blommor. De vi förlorar
kommer oss närmre. Vi finner våra
medmänniskor i saknaden efter dem.
Vi ser deras riktiga värde först i tomrummet de lämnat efter sig. Vill du ha
sådana blommor i din trädgård?
Vill du leva behagligt eller lära dig
något av livet?

Du är en filosof

Tänker vi som vi känner eller känner vi som vi tänker? Är där en strid
mellan tanke och känsla eller är där
fred? Hur mår djuret inom dig? Ofta
uppträder djur i våra drömmar som
visa lärare. De står oftast närmre livet.
Se på dina tankar! Får de dig att känna
dig mer levande?
Du är en filosof! Alla är filosofer!
Det är lätt att övertyga dig om detta
faktum, för du mår. Utan en livsfilosofi
hade du inte ens kunnat må, varken
bra eller dåligt. Kanske är du inte
medveten om din filosofi, men den
visar sig i hur du mår under normala
omständigheter.

Den kan inte ta bort känslor av sorg
eller vrede, men den kan bli ett bra
redskap att kunna behandla sådana
känslor. Du har möjligheten att finna
en mening i allt. Så många tycker att
tillvaron är meningslös, men man kan
kasta om ett par bokstäver och undra
om man inte själv är… ”meningsslö”.
Att finna meningen med livet, det
är kanske just din livsuppgift. Vem ska
annars finna den åt dig? Och i samma
stund du söker svaret, väljer du medvetet att bli en filosof.
Du mår som din tro ser ut. Din
tro är en filosofi, även om aldrig dess
tankar har uttryckts av din mun eller
medvetet ens tänkts av din tanke. Du
kan vara helt omedveten om den, men
du kan se den i dina egna tankar, kanske om trivialiteter i din tillvaro.
Ge ord till dina känslor och de ska
tala om för dig vad du tror på. Betrakta
dessa ord lite grand utanför dig själv.
Ditt medvetande är som en sol och
trollen spricker i solens ljus. Det är
början på självmedvetenhet.
Vad som händer i världen kan ge oss

dets

än ser – du är inte den. Eller är du?
Dig själv kan du odla som du vill. Det är din
frihet. Det är du som är ditt främsta konstverk! Du
är ditt livs mål och mening! SÅ GÖR DIG SJÄLV
TILL VAD DU VILL VARA!
Och vad du är, är vad andra får.
Vem är din trädgård till för? Är den till för andra
att bedöma eller är den till för dig själv? Är den fri
från insyn eller är den till för insyn? Kan du gå ut i
den i bara pyjamasen eller kräver den slipstvång?
Som vårt medvetande ser ut, sådant ser vårt liv ut.
Du blir inte alls vad du äter– du blir vad du tänker.

Krig och fred – börjar i dig själv

"Du blir inte
alls vad du
äter – du blir
vad du tänker."

mörka tankar, och jag tror att vi ska ha
dem – också. Rätt tankar hjälper dig
att se mörkret utan att gå in i det. För
du har ändå alltid din egen trädgård
som du själv bestämmer över. Och den
behöver inte alls se ut som världen.

Världen är en trädgård.

Edens lustgård var en trädgård –
en lustgård. Men den blev förbannad
på grund av människan. Trädgården
förvandlades av människan. Hon ville
se vad som var ont och gott – hon ville
döma. Och hon blev dömd. Människan
måste åter odla sin trädgård, och hon
måste börja med sig själv.
Hennes första redskap är hennes
egna tankar och eftertankar. Det är
början. Sedan kommer hon själv att se
nya saker och nya möjligheter. För ju
mer hon odlar sig själv utifrån sitt eget
hjärta, desto mer väcker hon sin egen
inspiration – konstens inspiration.
Du är själv ditt eget konstverk! Så
gå och gör dig själv till vad du vill vara.
Världen syns mest genom vår egen
tanke. Förändra tanken och du ska se

”en ny himmel och en ny jord”.

Miljömedvetande

Hur är din inre miljö? En trädgård,
ett skrotupplag eller en vildmark? Hur
vill du att den ska se ut?
Se på dina tankar. Se på ständigt återkommande tankar. Som liksom hamrar
in ditt tillstånd. Se vad du odlar. För vad
du odlar, det växer upp. Se också på vad
som redan har växt upp. Är det så du vill
att din trädgård ska se ut?
Var ärlig. För du ser allt, men du är
bara medveten om ytterst lite av vad
du ser. ”Gud ser allt”, men Gud, som
för mig är Livet Självt, finns inom dig
själv. Så någonting inom dig ser allt.
Du ser hela tiden och alltid dig själv.
Du tycker alltid något om dig själv. Du
mår som du tycker om dig själv. Och
hur du har dömt dig själv syns som
en spegelbild av hur du har dömt och
dömer andra. För du har alltid samma
värdeskala på andra som på dig själv.
Var därför ärlig. Det är svårt, man
måste träna länge. Men hur du än tycker
att världen ser ut, hur mycket elände du

Varför väger en förolämpning alltid hundra
gånger mer än en komplimang? Och varför blir vi
så arga på dem som förolämpar oss?
Jag vill hävda att jag blir arg på mig själv för att
jag tror på förolämpningen. Men jag tror inte lika
lätt på komplimangen.
Redan nu har vi en fiende inom oss – vår egen
självbild. Redan nu behöver vi försvara oss. Inom
oss själva uppstår det första kriget.
Jag tror att vi reagerar på andra som vi tycker
liknar vår egen självbild. Att allt förakt är ett självförakt projicerat på andra. Vi skulle nog inte bry
oss så mycket om andras bilder av oss, om vi var
trygga i vår egen självbild.
Kanske kan vi inte förlåta andra förrän vi har
förlåtit oss själva? Förlåtit oss själva för att vi tagit
emot så många förolämpningar – och trott på dem?
Alla vet vad krig är. Men frågar man vad fred är,
så kan man inte svara. Troligen svarar man att det
är när det inte är krig.
Men vem kan beskriva vad fred är? Vi vet hur
man krigar, men hur gör man när man ”fredar”?
Genom hela universum från galaxer till människans egna celler råder ett universellt världskrig
utan avbrott. Vi är genetiskt betingade att förstå
krig, men inte fred.
Utanför FN står en svensk staty av en pistol
med knut på pipan. Den finns även i mindre skala i
Malmö. Det är ett mycket farligt vapen, för pistolen
kommer att explodera rakt i ansiktet på den som
använder den. För även ett arbete för fred kan leda
till krig.
Med krig menas alla våra konflikter och alla
våra kamper mot varandra, om varandra eller om
saker. Även kärlekskonflikter.
Ibland har freden duvan som symbol. Men
duvor är betydligt farligare för varandra än hökar.
Rovfåglar markerar bara segraren när förloraren
blottar sin nacke för den starkare. Medan duvan
fortsätter att hacka den svagare i nacken till döds.
Vi är vana att tänka på kriget som en aktivitet
och freden som en passivitet. Men det är tvärtom.
För freden kommer ur friden. Och friden kan ingen
föreställa sig utan att ha upplevt den. För den är
en extremt aktiv stillhet, ett exploderande ljus
och den är den mäktigaste kraft man kan få känna.
Medan kriget oftast bara är en reaktion på svaga
sinnen.
Man kan inte tänka till sig denna frid. Men
man kan med tanken finna krigets svaga punkter.
Tanken är bara ett av medlen på denna väg. Och
som det är i det inre, så blir det i det yttre. Bara
denna inre frid kan skapa en verklig fred. 
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Ett gott miljöarbete
– en nödvändighet, en självklarhet
Kraven på miljöarbetet ökar. Allt fler
i företagens omvärld intresserar sig för
ansträngningar som främjar vår miljö.
Däribland myndigheter som ser till
att lagar och förordningar efterlevs,
konsumenter som köper tjänster och
produkter, aktieägare som granskar
miljöredovisningar och anställda som
vill känna stolthet över sin arbetsgivare.
För oss som jobbar i den grafiska
branschen – en bransch med stor
papperskonsumtion och kemikalie-

förbrukning – är ett miljöengagemang
av stor vikt. Vi på Holmbergs driver
sedan många år tillbaka ett brett och
innehållsrikt miljö- och kvalitetsarbete.
Utöver den självklara ISO-certifieringen
erbjuder vi våra kunder både Svanenoch FSC-märkta trycksaker. Sedan en
tid tillbaka använder vi oss uteslutande
av grön el och alldeles nyligen köpte
vi in hybridbilar till vår säljkår.
Vi erbjuder dessutom våra kunder
möjligheten att kostnadsfritt klimat-

Vill du veta mer om vårt miljöarbete? Besök www.holmbergs.com

kompensera sina trycksaker. Det betyder att de totala koldioxidutsläppen
som uppstår under produktion och
transport är kompenserad i form av
projekt som motverkar växthuseffekten
på vår planet.
Med dessa satsningar är vi på rätt väg
mot vårt huvudsakliga miljömål – att
bli ett klimatneutralt företag. Vägen dit
är utmanande. Men den är nödvändig.
Och för oss är den självklar.
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