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Forord
Denne e-boka er skrevet med et håp om at vi mennesker kan samle oss om en felles visjon – For å ta
vare på livsgrunnlaget på denne vakre blå planeten, og for å skape en verden med fred og et godt liv
med høy livskvalitet for alle mennesker.
Den felles visjonen jeg presenterer er å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse, som
er det overordnede målet for Miljøpartiet De Grønne. Jeg beskriver etter beste evne hvordan vi kan
bevege oss i retning av dette gjennom en overgang til fornybar energi og sirkulær økonomi for å
skape en ekte bærekraftig utvikling, og gjennom å skape samliv, samarbeid og et samfunn preget av
hjertekultur framfor egoisme for å skape et mer medmenneskelig samfunn.
Jeg løfter fram nye tenkemåter og politiske virkemidler i 2. del av boka. I 3. del av boka beskriver jeg
betydningen av lokale, folkelige initiativ, og i den 4. delen av boka betydningen av personlig ansvar
og utvikling for å kunne skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.
Boka består av fire deler:
-

Del 1 – Den grønne visjonen og den store omstillingen i verden
Del 2 – Fra sosialdemokrati til sosialøkologisk demokrati
Del 3 – Visjonen av et grønt samfunn
Del 4 – Veien til høyere livskvalitet uten høyere levestandard

På slutten av boka er det oppsummering av hovedpoengene i boka. Mitt håp er at boka kan bidra til
debatt både innad i De Grønne og utad i samfunnet.
Takk til Per Espen Stoknes i MDG Oslo, Daniel Prestøe-Økland, Johannes Servan i MDG Bergen og
Jeanette Flåterud i Flux forlag for gjennomlesing og nyttige kommentarer. Den endelige teksten i
denne gratis e-boken er ene og alene mine egne meninger og mitt eget ansvar, og utgis «på eget
forlag».
Bergen, mai 2018
Per Hjalmar Svae

© Per Hjalmar Svae (Gjelder hele boka).
Siter gjerne fra boka, men oppgi kilde.
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Del 1 – Den grønne visjonen og den store omstillingen i verden
En skjebnetid for verden og Europa
Artisten Sting sa det så treffende i et intervju under fredspriskonserten 2016: «Det er blitt mørkere i
verden i 2016. Verden går mot høyre på grunn av frykt. Og historien viser oss at høyredreining alltid
ender dårlig.»
Det er mye å frykte i verden i dag. Men det kommer intet godt ut av frykt og fryktretorikk. Det vi
trenger er å se utfordringene i øynene, og finne gode løsninger på dem:
-

Verdens land og ledere har ikke i tide klart å ta klimatrusselen på alvor, slik at det vil komme
stadig mer alvorlige klimakonsekvenser som kan føre til uhåndterbare katastrofer og
flyktningestrømmer.

-

Troen på frihandel, fri kapitalflyt, markedsliberalisering og skattelette for næringslivet har fra
1980-tallet ført til avindustrialisering, finanskrise, gjeldskrise, høy arbeidsledighet og stadig
skjevere inntektsfordeling i store deler av Europa og USA. Det har utarmet private og
offentlige inntekter, mens de rikeste er blitt ufattelig styrtrike.

-

Krig, fattigdom og håpløshet i Afrika og Midtøsten har skapt migrasjon og
flyktningestrømmer av mennesker som søker et bedre liv i Europa.

-

Organisert økonomisk kriminalitet og ekstremistisk terror truer sikkerheten og demokratiet i
våre land og selve staten i en del andre land.

-

Det er økende tendens til at den økonomiske makteliten får kontroll over media, slik at de
indirekte styrer politikken og hvem som velges av politikere, noe som gjør at demokratiet er i
ferd med å svekkes som styringsform.

I flere land har dette ført til at store velgergrupper har mistet tilliten til de etablerte partiene, som
ikke synes å ha noe god løsning på utfordringene. Slik har høyreekstreme og høyrepopulistiske
partier med sin vulgære propaganda og enkle løsninger fått økende innflytelse og makt. På mange
måter er vår tid i Europa skremmende lik 1930-åra da nazisme og fascisme vokste fram og tok
makten i store deler av i Europa.
Finnes det overhodet noen god løsning på dette? Svaret er ja. Det er mulig å se konturene av en
løsning. Det er løsningen som de grønne partiene i Europa er i ferd med å meisle ut. Ulempen er at
dette er en langsiktig og krevende løsning. Løsningen er en forvandling av hele økonomien og
samfunnet, noe tilsvarende det politiske prosjektet til arbeiderbevegelsen og de sosialdemokratiske
partiene i perioden 1945 – 1980. Det vil si perioden da de gjennomførte overgangen fra den
uregulerte markedsøkonomien med utbredt fattigdom og ulikhet til blandingsøkonomi,
sosialdemokrati og velferd for alle.
Og ikke nok med det. Det vil også måtte innebære en kulturell utvikling som er like dyp og
omfattende som den som skapte dagens demokratiske kultur og sosialdemokratiet. Årsaken er at vi
rett og slett er nødt til å lære oss å dele på knappe ressurser, goder og utslippsmuligheter, det
menneskeheten ikke har klart til nå.
Hensikten med denne boka er å gi en helhetlig beskrivelse av de grønne løsningene, den grønne
visjonen og den kulturelle utviklingen som kan realisere denne visjonen. Håpet er at boka kan bidra
til at kunnskap og oppslutning om dette grønne samfunnsprosjektet kan øke, slik at det etter hvert
også kan bli gjennomført. Egentlig burde tittelen på boka vært Den grønne visjonen – slik jeg ser det.
Dette er med andre ord ikke noen partiautorisert visjon, det er et innlegg til debatt både innad i
partiet og utad i samfunnet – Et forsøk på å beskrive den grønne samfunnsvisjonen mer konkret.
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Den grønne visjonen
Hittil har hovedkonfliktlinjen i politikken vært mellom de sosialistiske og borgerlige partiene, mellom
plan og marked, mellom offentlig styring og frie markedskrefter. For De Grønne er ikke dette en
avgjørende problemstilling. Offentlig styring og markedskrefter er nyttige til ulike formål. Vi trenger
begge deler. Det andre skillet mellom de borgerlige og sosialistiske partiene er at de borgerlige
partiene er mest opptatt av individuell frihet mens de sosialistiske partiene er mest opptatt av
solidaritet og rettferdig fordeling. Begge deler er viktig og nødvendig for å skape et samfunn med høy
livskvalitet. Derfor er heller ikke dette noen avgjørende konfliktlinje for De Grønne. Dette er årsaken
til at De Grønne er blokkuavhengige i forhold til den gamle konfliktlinjen i politikken mellom de
borgerlige og sosialistiske partiene.
Det er en helt annen problemstilling De Grønne er opptatt av. Hovedmålet – selve hensikten – for
grønne partier og bevegelser er å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Så
konfliktlinjen i politikken som De Grønne er en del av, er skillet mellom partier som vil være med på å
realisere dette og de som motsetter seg det.
I Det europeiske grønne charteret er den grønne visjonen konkretisert til at «De Grønne står for et
fritt, demokratisk og sosialt Europa i en fredelig, rettferdig og miljømessig bærekraftig verden».
-

Visjonen til De grønne er med andre ord intet mindre enn å fullføre slagordet fra den franske
revolusjon – frihet, likhet og brorskap – for Europa og egentlig for hele verden. For med
brorskap mener man en mye mer omfattende solidaritet enn det arbeiderbevegelsen har
stått for, der solidaritet i hovedsak bare har omfattet dem selv og medborgere i eget land.
Som det står i prinsipprogrammet til Miljøpartiet De Grønne: «Vi tar mål av oss til å utforme
en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper:
solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med
dyr og natur. De grønne ønsker rett og slett å skape en verden der det ikke lenger finnes
lutfattige eller styrtrike mennesker eller rovdrift på mennesker, dyr eller natur.

-

Om vi i stedet betrakter den grønne visjonen i et kristent perspektiv, er det slik at et annet
ord på solidaritet er kjærlighet og medmenneskelighet. Det vil si det Jesus talte om for to
tusen år siden: «Du skal elske din neste som deg selv!». Det er dette De Grønne ønsker å
praktisere gjennom solidaritet med andre mennesker, framtidige generasjoner, dyr og natur.
På sett og vis har den grønne visjonen samme innhold som den kristne profetien om
tusenårsriket. De Grønne ønsker å skape en kretsløpsøkonomi og et samfunn der gjensidig
omsorg, fred, frihet, velstand og velsignelse preger menneskeheten i generasjon etter
generasjon, i tusen år eller mer.

-

Paradoksalt nok er det også slik at om den grønne visjonen blir gjennomført, realiseres
faktisk også den sosialistiske og kommunistiske ide om et omsorgsfullt samfunn der alle yter
etter evne og får etter behov. Men De Grønne deler ikke sosialisters tro på ensretting og
ovenifrastyring som det eneste saliggjørende, eller kommunisters tro på at proletariatets
diktatur er en god ide. Når det gjelder hovedstrategien, er det Mahatma Gandhi som har
beskrevet den for De Grønne. «Veien er målet», sa Gandhi. Altså at liv og lære må stemme.
Skritt for skritt må man personlig og samfunnsmessig gå i riktig retning, ett skritt av gangen.
Slik blir målet, visjonen, gradvis realisert. Så enkelt og så vanskelig er dette, fordi det
innebærer både personlig, moralsk utvikling og samfunnsmessig, politisk utvikling.

-

De grønne har også individuell frihet som en av sine grunnverdier, noe de har felles med
liberalister og konservative. Det er derfor de i motsetning til sosialister er for kontantstøtte i
tillegg til barnehagetilbud, fordi det gir individuell valgfrihet. Men forskjellen fra liberalister
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og konservative er at De Grønne heller ikke tror at dette er det eneste saliggjørende. For den
personlige frihet kan ikke være større enn den individuelle og kollektive ansvarsevnen. Hvis
alle mennesker, bedrifter og organisasjoner har utviklet så stor ansvarsevne at de frivillig lar
naturens krav og andres behov bety like mye som egne behov og interesser, trengs det
minimalt med offentlig styring og sentral regulering. Men i dagens situasjon er ikke slik.
Nesten alle mennesker er egoistisk motivert og prioriterer egne behov og interesser, og
nesten alle bedrifter er kapitalistiske og har bare egen fortjeneste som mål. Dette gjør at
friheten må innskrenkes slik at man avbøter konsekvensene av det manglende ansvaret for
helheten som dette innebærer. De Grønne er med andre ord opptatt av å fremme demokrati
og individuell frihet, men at dette på en klok måte må avbalanseres mot felleskapshensyn
som egoistisk orienterte mennesker og kapitalistiske bedrifter neglisjerer.
-

I tillegg er det slik at De Grønne ikke bare er opptatt av politisk utvikling. For å realisere den
dypøkologiske filosofien er det også nødvendig med personlig og kulturell utvikling. Om
menneskene evner å utvikle en kultur preget av medfølelse og personlig ansvarsevne for
naturgrunnlaget, dyr og andre mennesker, kan den personlige friheten øke. Dette er akkurat
som at barn som tar hensyn til andre og innordner seg nødvendige grenser, kan få økt frihet
og tillit.

På kort sikt er likevel løsningen til De grønne fjernt fra den økonomiske liberalismens ideologi om at
det skal være minst mulig statlig inngripen i markedet. For så lenge mennesker flest prioriterer
egennytte og bedriftene prioriterer egen fortjeneste, fører dette bare til frihet på andres bekostning,
rovdrift på naturen og stadig skjevere fordeling av verdens ressurser. For å stanse rovdrift på naturen
og klimagassutslippene som skaper global oppvarming, trengs det faktisk betydelig mer offentlig
inngripen i markedet. Friheten til å forurense og drive rovdrift på naturen må radikalt innskrenkes.
Det samme gjelder multinasjonale konserners og privatkapitalister sin mulighet til å la arbeidere gå
på luselønninger under slaveliknende arbeidsvilkår og korttidskontrakter. På den annen side må
arbeidere i fattige land få frihet til å organisere seg, få fri minst en dag i uka og andre friheter og
rettigheter som arbeiderbevegelsen i Vesten har kjempet seg til.
Den grønne visjonen tar også sikte på å realisere målene til sentrale folkebevegelser i vår tid.
-

De Grønne ønsker å realisere miljøbevegelsens visjon om at alle mennesker, land og
verdenssamfunnet som helhet skal leve innenfor naturens tålegrenser, slik at vi både bevarer
planetens skjønnhet og livsgrunnlaget for mennesker, dyr og andre levende vesener. I tillegg
er man opptatt av at dyrevelferden økes og at naturinngrep begrenses, biomangfoldet
bevares og at ville dyr får mulighet til å utfolde seg i tråd med sin egenart.

-

De Grønne ønsker å fullføre fredsbevegelsens visjon om fred i hele verden. Visjonen er at
konflikter løses på fredelige måter gjennom forhandlinger, demokratiske prosesser og
internasjonal lov og rett på tilsvarende måte som innenfor demokratiske rettsstater.

-

De Grønne ønsker å fullføre kvinnebevegelsens visjon om likhet og likeverd mellom menn og
kvinner, både når det gjelder makt, innflytelse og inntekt.

-

De Grønne ønsker å skape en verden der ingen mennesker lider under fattigdom og nød, der
fred, frihet og demokrati preger alle verdens land og verdenssamfunnet som helhet, at alle
barn skal få skolegang som gjør de til gangs mennesker både faglig, evnemessig og personlig.
Det vil si en verden der FNs bærekraftsmål (FN, 2015) er realisert.
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Så det store spørsmålet er: Hvordan? Hvordan skal De Grønne klare det som folkebevegelsene
drømmer om, og som hverken sosialistiske, kommunistiske, liberalistiske, konservative eller kristne
partier har klart til nå?
Det er flere grunner til at De Grønne kan lykkes med det andre partier ikke har klart. Den første og
viktigste grunnen er åpenhet for nytenking. De Grønne er ikke fastlåst hverken i gamle dogmer eller
særinteressene til partene i arbeidslivet. I prinsipprogrammet til Miljøpartiet De Grønne står det at
«vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid basert på solidaritet med
solidaritet med andre mennesker, fremtidige generasjoner og dyr og natur. Det står ikke at man har
en fiks ferdig løsning. Det står at man er inne i en prosess med å utforme en helhetlig politikk. Og
dette er en vedvarende prosess, skritt for skritt, etter hvert som man nærmer seg å realisere
visjonen.
For det andre er det slik at tradisjonelle partier har et nasjonalt fokus. Da er det ikke mulig å løse
globale utfordringer, som er et typisk trekk ved vår tids utfordringer. De Grønne er et produkt av vår
tid og har et globalt utgangspunkt for sin tenkning. Derfor har de bedre utgangspunkt og
forutsetninger for å avbalansere lokale forhold, nasjonale interesser og globale hensyn på en god
måte. Miljøpartiet De Grønne er rett og slett et ektefødt barn av miljø- og solidaritetsorganisasjonen
Framtiden i våre hender, der rettferdig fordeling av verdens ressurser er kjerneverdien.
De Grønne stiller også mer relevante spørsmål for vår tid. Hvordan løse klimautfordringen og stanse
den globale oppvarmingen? Hvordan skape rettferdig fordeling og fred i verden, slik at mennesker
ikke lenger tvinges til flukt og migrasjon? Hvordan bevare velferdsstaten mens oljealderen gradvis
avsluttes for å redde klimaet? Hvordan skape høyere livskvalitet samtidig med at ressursforbruk og
miljøbelastning reduseres, slik at man kan få slutt på overskridelsen av økosystemenes bæreevne?
Det er slike fundamentale og tidsrelevante spørsmål De Grønne reiser. Derfor har de også mer
relevante svar enn partier som vil løse vår tids problemer med fortidas svar. For eksempel å prøve å
løse miljø- og klimaproblemene, som i stor grad er et økonomisk overvekst-problem, med enda mer
av tradisjonell økonomisk vekst. Eller partier som argumenterer for å løse verdens
fattigdomsproblem med skattelette for de rikeste. I tillegg har De Grønne et vesentlig fortrinn ved at
de er blokkuavhengige og ideologisk ubundne. Derfor kan de fleksibelt velge det mest relevante og
effektive virkemidlet for hver enkelt problemstilling som skal løses.
For det tredje er tradisjonelle partier identifisert med en partsinteresse; interessene til næringslivet,
arbeidstakere, bønder eller kristne. Eller at de er helt identifisert med sneversynt og kortsiktig
egeninteresse, slik som populistiske høyrepartier. Med sin visjon om å skape et medmenneskelig
samfunn i økologisk balanse tar De Grønne ansvar for helheten, både naturgrunnlaget, dyrevelferd og
menneskenes ve og vel. Dette er en avgjørende forskjell mellom De Grønne og de andre partiene.
Siden De Grønne ikke er identifisert med en partsinteresse, kan de selvfølgelig lettere skissere en
helhetlig løsning på vår tids lokale, nasjonale og globale utfordringer.
Det aller mest avgjørende er likevel at De Grønne sin visjon og løsning er i samklang med de dypeste
utviklingstrendene i vår tid, både det pågående grønne teknologiske skiftet og dyptgripende
kulturelle utviklingstrekk i vår tid. Siden partiet ble etablert i 1988 har de økonomiske og kulturelle
trendene med oljeøkonomi og shoppingkultur motarbeidet dem. Nå har dette endret seg slik at de
dypeste utviklingstrendene i vår tid arbeider med De Grønne. Dette er etter min vurdering det mest
avgjørende. Det er det som vil gjør at De Grønne vil kunne vokse i oppslutning og innflytelse i de
kommende tiårene, og derfor også vil kunne lykkes med å realisere sin visjon. Vi skal se nærmere på
dette.
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Det gjennomgripende grønne skiftet
I økonomien er det i ferd med å skje et kvalitativt skifte i rammebetingelsene. Det kreves både
økologisk og økonomisk innsikt for å forstå hvor gjennomgripende dette skiftet er. Det er faktisk slik
at selve premisset for økonomien, den økologiske rammebetingelsen, er i ferd med å endre seg
totalt.

(Gilman, 2014)
Hittil har økonomien økologisk sett vært reproduksjonsbegrenset. Det nakne hogstfeltet til venstre i
figuren illustrerer en slik økologisk situasjon. Det eneste plantene trenger for å fylle det tomme
rommet, er å formere seg og spre seg utover hogstfeltet. Først kommer gress, skogplanter og
bringebærbusker, så kommer løvtrærne og etter hvert bartrærne. Får hogstfeltet stå urørt, vil det til
slutt ende opp som urskogen i bildet til høyre. All ledig plass er utnyttet og praktisk talt alle ressurser
inngår i det lokale økologiske kretsløpet. I hogstfeltet var det evnen til reproduksjon og tempoet i
denne som var det begrensende. I urskogen er det ressurstilgangen som er begrenset; plass, sollys,
vann og næringsstoffer. Økosystemet er gått fra å være reproduksjonsbegrenset til å bli
ressursbegrenset.
Verdensøkonomien går gjennom en tilsvarende prosess som den økologiske utviklingsprosessen et
hogstfelt går gjennom. Under den industrielle revolusjon var økonomien reproduksjonsbegrenset.
Det hele handlet om hvor fort økonomien kunne ekspandere og ta i bruk nye områder og ressurser,
og at produksjon og omsetning kunne multiplisere seg. I Vesten brukte vi 250 år på denne
økonomiske vekstprosessen. I Kina foregår ekspansjons- og vekstprosessen i løpet av noen tiår; et
nytt kraftverk åpnes hver uke, veier og jernbaner sprer seg utover landskapet i «gangfart» samtidig
som byene vokser i et ufattelig tempo og produksjonen multipliseres om lag hvert tiende år.
Men ser vi på verdensøkonomien som helhet er situasjonen en annen. Verdensøkonomien er i ferd
med å gå å gå fra å være reproduksjonsbegrenset til å bli ressursbegrenset. Dette slår inn i
økonomien i form av økende priser på energi, mineraler og metaller, noe som har pågått siden 1970tallet. I perioden 1972 til 2015 er realprisen på råolje tredoblet (Inflationdata.com, 2018). Prisen på
metaller har også økt betydelig i denne perioden. Samtidig er det skapt et gigantisk avfallsproblem
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som er i ferd med å skape en global økologisk katastrofe. Dette avfallsproblemet er CO2-utslipp til
atmosfæren fra brenning av fossil olje, kull og gass, som utgjør om lag 80 % av verdens
energiforsyning. Dette er dette utslippet av klimagasser som fører til global oppvarming og potensielt
katastrofale konsekvenser.
Thomas Robert Malthus var den første økonomen som påpekte ressursknapphet i form av
matmangel som et problem for økonomisk vekst og utvikling. Dette slo ikke til på grunn av nye
metoder i landbruket og han ble diskreditert. Jørgen Randers m.fl. var de neste som i 1972 med sitt
forskningsprosjekt og bok Limits to Growth påpekte ressursknapphet og avfallsproblem som et
hinder for evig økonomisk vekst. De ble også latterliggjort og de fleste betrakter det som om de tok
feil. Men leser man boka nøye var det faktisk først om lag i 2030 at de spådde at disse problemene
ville oppstå for alvor. Egentlig har problemet oppstått for lenge siden i form av økt CO2-innhold i
atmosfæren som fører til global oppvarming. Og de mest alvorlige klimakonsekvensene av dette vil
ikke merkes før om lag 2050. Konklusjonen er at både avfallsproblem og ressursknapphet er et
faktum allerede. Ikke slik at noen ressurser er helt utilgjengelige, men i form av så høye energi- og
råvarepriser at det rett og slett har skapt en ny industriell bølge med grønn vekst.

Grønn vekst

(Von Weizäcker et al, 2009. Fra foredrag av Stoknes, 2017)
De høye prisene på energi, mineraler og metaller har skapt en ny innovasjonsbølge der radikalt økt
ressursproduktivitet er nøkkelen til nyskaping og økt lønnsomhet. Dette skaper en grønn vekst, dvs.
økonomisk vekst som fører til lavere økologisk belastning. Her er noen eksempler:
•
•
•
•
•

Fra fossile kraftverk med 50 – 70 % energitap til solceller og vindturbiner som produserer
elektrisitet direkte, altså 0 tap.
Fra fossilbiler med 70 % energitap til elbiler med bare 20 % energitap.
Fra 60 W i en glødepære til 6 W i en LED-pære med samme lys.
Fra at møbelbransjen fraktet mest luft til IKEA som fant på å pakke møblene flate hos
produsenten og levere de slik til forbrukeren som selv monterer møblene.
Fra at alle har hver sin av alt til at vi deler på biler, boliger, redskaper, etc.
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•

Fra å reise til møte med bil og fly til å snakke sammen på Skype o.l., noe som er tredobbelt
smart fordi man sparer både tid, penger og miljøbelastning.

Det grønne skiftet går mye raskere og er mer gjennomgripende enn de fleste har forstått. Allerede nå
er det slik at strøm fra nye store solcelleanlegg er billigere enn strøm fra nye fossile kraftverk i store
deler av verden. I tillegg er det slik at det tar om lag 10 år fra beslutningen er tatt til et fossilt
kraftverk leverer strøm. For et stort solcelleanlegg tar dette bare ett år, noe som selvfølgelig også er
en stor konkurransefordel.
Batteriprisene synker også raskt og lagringskapasiteten øker jevnt og trutt. Allerede nå kan du til
samme pris som for fem år siden få en elbil med 50 % mer rekkevidde. I 2017 begynte 3. generasjons
elbiler å komme på markedet. De har en rekkevidde på 300 km eller mer og koster ikke noe særlig
mer enn en 2. generasjons elbil som bare har halve rekkevidden. Et sted mellom 2020 og 2025 regner
man med at disse elbilene vil være like billige å produsere som fossilbiler, uten subsidier. I tillegg er
de bedre biler og drivstoffkostnaden per kilometer er en brøkdel av hva den er for fossilbiler. Derfor
regner man med at elbiler kommer til å utkonkurrere fossilbiler allerede i løpet av 10 – 15 år og at de
fleste petroleumsraffinerier, slik som Mongstad, vil bli nedlagt.
Også for tyngre formål slik som trailere, langdistanse busser, ikke-elektrifiserte toglinjer,
anleggsmaskiner og kystflåte vil det grønne skiftet komme. Hydrogen er energilagringsformen som er
på vei inn i markedet for disse tyngre formålene. Energien lagres som høykomprimert hydrogen og
omgjøres til strøm i en kjemisk prosess i en brenselscelle som driver en eller flere elektromotorer.
Bruker man fornybar strøm og produserer hydrogenet ved hjelp av elektrolyse er utslippet oksygen,
og ved bruk av hydrogenet for å lage strøm er utslippet rent vann.
I sum er det slik at overgangen fra fossil til fornybar energi i kraftsektoren og transportsektoren
allerede er kommet så langt at den ikke kan stoppes. Det gjennomgripende grønne skiftet som pågår
er et fullstendig teknologisk skifte fra fossil energi til fornybar energi, og det er et økonomisk skifte
fra vekstøkonomi til en ressurseffektiv sirkulær økonomi. Disse teknologiske endringene er i
imidlertid bare halve hamskiftet vi står foran. En sosial energi-, transport- og produksjonsrevolusjon
er også underveis.
Det er ikke nødvendig å produsere strøm fra solceller i store anlegg. Den kan også produseres lokalt;
på taket til boliger, kontorer og fabrikker og ved behov lagres i batterier. Derfor skjer det en
overgang fra sentralisert til desentralisert kraftproduksjon. Robotisering av produksjonen er også på
full fart inn. Dette er i ferd med å gjøre det mer lønnsomt å legge produksjonen nær
forbrukermarkedet framfor å legge produksjonen i et lavkostland. På forbrukersiden blir produktene
mer og mer helautomatiske, slik som for eksempel selvkjørende biler. En typisk bil står stille i 23 av
døgnets 24 timer. Dette representerer en enorm ressurssløsing. Selvkjørende biler kan være i bruk 80
% av tida eller mer og vil redusere behovet for bilproduksjon og det bakenforliggende råvarebehovet
dramatisk. På andre områder vil deleøkonomi kunne få tilsvarende ressurs- og kostnadsbesparende
virkning. Deleøkonomi endrer også markedenes funksjonsmåte. I sum pågår det rett og slett en
sosial omveltning i markedet, fra å kjøpe og eie til å abonnere og leie, fra å ha status gjennom høyt
forbruk til å spare penger på å dele og leie, fra manuell produksjon i lavkostland til høyteknologisk
robotisert produksjon nær de store forbrukerlandene.
For Miljøpartiet De Grønne er dette grønne skiftet en del av partiets politiske prosjekt. Derfor har De
Grønne som parti den enorme fordelen at tiden er kommet der markedskreftene arbeider med dem,
ikke mot dem. De Grønne er rett og slett på vinnerlaget i det grønne skiftet som pågår – Den
altomfattende og samfunnsomveltende overgangen fra reproduksjonsbegrenset til ressursbegrenset
økologi og økonomi.
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Lenger fram i tid kan enda mer gjennomgripende endringer komme, for eksempel at 3D-printing gjør
det mer praktisk og like billig med høyteknologisk lokal produksjon av en rekke forbruksvarer. Og
kanskje kan nanoteknologien utvikle seg så mye at vi slutter å grave etter, smelte og forme metall,
noe som skaper store naturinngrep og store utslipp av forurensninger for å lage våre viktigste
produkter. I stedet skaper vi dem kanskje med nanoteknologi. I så fall vil dette kunne bidra til
ytterligere nedgang i energibehov, naturinngrep og miljøutslipp og også føre til omfattende sosiale
samfunnsmessige endringer.

Et gjennomgripende kulturelt skifte
De Grønne er ikke bare for et samfunn i økologisk balanse. De er for et medmenneskelig samfunn i
økologisk balanse. Også her er partiet i takt med dype strømninger i vår tid.
The American Dream kan sies å ha vært og er fortsatt den dominerende kulturimpuls i vår tid. Stadig
større deler av verden preges av en individualistisk og materialistisk forbrukskultur. Men under
overflaten skjer det et dyptgripende kulturelt skifte. Dette går i to motsatte retninger. Den ene
retningen går bakover mot tradisjonelle verdier og mer autoritært styre, slik som i Russland, som i
Iran og store deler av den muslimske verden og i form av høyrepopulisme i vestlige land.
Den andre retningen begynte med ungdomsopprøret på 1950 og -60-tallet. Den mest
gjennomgripende samfunnsendringen har kvinner stått for. Kvinnelig yrkesdeltakelse har aldri har
vært høyere og kvinner finnes som nå ledere på alle nivåer og områder. De fleste menn er mye mer
deltakende i husarbeidet og barneoppdragelsen. I Norden møtes ledere og medarbeidere, mann og
kvinne, voksne og barn i stor grad som likeverdige når beslutninger skal tas. Dette er fjernt fra
hvordan det var i 1950-åras autoritære, mannsdominerte og rangordnede samfunn. På 1950-tallet
var begreper som empati, selvfølelse, mindfullness, coaching og healing ukjent. I dag er de en del av
språket og den kulturelle bevisstheten. På 1950-tallet var alle bedrifter produksjons- og
salgsorienterte. I dag er de service- og kundeorienterte. Det er også en fornyet interesse for alt fra
naturmedisin, menneskets energisystem og ny åndelighet til nye filosofiske og forskningsmessige
perspektiver. Et dyptgripende kulturelt skifte er på gang som har med likeverd, økt følsomhet,
medfølelse og omsorg, personlig utvikling, høyere etikk og ny åndelighet å gjøre.
Lenge manglet vi et godt ord på alternativet til eksponentiell økonomisk vekst som ikke tar hensyn til
naturens tålegrenser. Med Brundtlandkommisjonen fikk vi i 1987 et ord på dette; bærekraftig
utvikling (Brundlandkommisjonen,1987). Lenge manglet vi et ord på overgangen fra lineær fossil
økonomi til sirkulær og fornybar økonomi. Med ordet grønt skifte fikk vi et ord på dette. På
tilsvarende måte trenger vi et sammenfattende ord som beskriver essensen av det kulturelle skiftet
som pågår i vår kulturkrets. Dette skiftet dreier seg om en mer human og omsorgsfull kultur. Det
dreier seg om en kultur med økt personlig følsomhet, og også økt medfølelse og omsorg for naturen,
dyrene, andre mennesker og framtidige generasjoner. Det eneste ordet jeg har klart å finne som kan
beskrive kjernen i dette kulturelle skiftet, er hjertekultur. Dette ordet kan brukes på alle aspektene av
det kulturelle skiftet som pågår:
-

-

Å ta vare på naturen og gi andre dyr, planter og livsformer levelige livsvilkår er
hjertekultur overfor naturen.
Fokus på dyrevelferd er hjertekultur overfor husdyr og kjæledyr.
Å skape et sosialdemokrati som i enda større grad integrerer de svake i samfunnet i
arbeidslivet og samfunnslivet er å skape hjertekultur på nasjonalt plan. Det vil si et
samfunn som deler på arbeid, inntekt og goder uavhengig av ytelsesevne. Et samfunn der
like muligheter, likeverd og solidaritet er grunnleggende verdier.
Å skape rettferdig fordeling av verdens ressurser og CO2-utslipp slik at færrest mulig lider
under fattigdom og nød, opplever slavelignende arbeidsforhold eller at noen får lov til å
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-

være styrtrike og eie, forbruke og forurense uforholdsmessig er å skape hjertekultur på
det globale plan. Å bidra i den globale dugnaden for å hjelpe flyktninger og andre
nødstedte til å overleve og etablere seg på nytt er også en del av dette.
Å ivareta hverandre gjennom omsorgsfulle og nære relasjoner er hjertekultur i en sosial
sammenheng.

Hjertekultur kan defineres som at man frivillig lar naturens krav og andres behov bety like mye for
seg selv som egne behov og interesser, både i hverdagen og i viktige og vanskelige beslutninger. Det
er dette som er essensen av å fungere fra hjertet i stedet for fra egoet, både på det personlige plan
og for organisasjoner, bedrifter og offentlige myndigheter. Det handler om overgangen fra å ha et
«headoffice» til å få et «heartoffice» der hodet brukes til å analysere konsekvenser mens selve
avgjørelsen legges på hjertets følsomme vekt. På det indre plan er hjertekultur å utvikle oss til å bli
følsomme, empatiske mennesker som evner å leve fra hjertet i stedet for fra egoet. Det er en form
for selvivaretakelse og samarbeid med andre som gjør at menneskenes indre og egentlige behov blir
ivaretatt på en bedre måte. Slik øker både vår egen og andres livskvalitet.
Er hjertekultur et egnet ord på det kulturelle skiftet vi står foran, på tilsvarende måte som
bærekraftig utvikling er det for det fysiske skiftet vi står foran?
Styrken ved ordet hjertekultur er at det kan brukes på alle aspektene av det kulturelle skiftet som
pågår. Alle skjønner at hjertekultur har med økt omsorg, ivaretakelse og samarbeid å gjøre, og at
grådighet, egoisme og hensynsløshet er motsatsen. Begrepet har med andre ord den fordelen at vi
umiddelbart forbinder mye med det, selv om det er et nytt ord du knapt finner på internett. Likevel
reiser bruken av dette begrepet flere utfordringer, nettopp fordi man umiddelbart forbinder mye
med det. Noen forbinder hjerte bare med det intime og nære, og reagerer kanskje på å bruke det om
viktige og vanskelige beslutninger, f.eks. retterferdig fordeling av verdens ressurser og CO2-utslipp.
Dette er imidlertid bare en tilvenning til bruken av ordet. Hjertekultur har med hele kulturen å gjøre.
Kjærlighet har med nære relasjoner å gjøre, uansett om det er kjærlighet til naturen eller et annet
menneske.
En annen utfordring med ord som solidaritet og hjertekultur er at de ikke har noen grense. Man kan
alltid utvise enda mer solidaritet og omsorg overfor naturen, framtidige generasjoner, flyktninger,
fattige mennesker og land og andre mennesker generelt. Skal vi for eksempel dele hele oljeformuen
med verdens fattige land og mennesker for å prøve å hjelpe dem ut av fattigdom og nød? Skal vi
åpne våre grenser for alle flyktninger og immigranter som ønsker et bedre liv og frihet fra krig og nød
i Norge? Hjertet er en følsom vekt. Hjertekultur er ikke å gi bort alt vi har. Vi må også ivareta oss selv,
både som personer, bedrifter og som nasjon. «Elsk din neste som deg selv», sa Jesus. Det er med
andre ord snakk om både og, både å ivareta seg selv og å ivareta andre og annet. Styrken med ordet
hjertekultur er at det presiserer problemstillingen; som er å foreta en avveining mellom våre egne
behov og andres behov og interesser og å søke en løsning som ivaretar alle parter best mulig. Det er
ikke lenger bare én part vi søker å ivareta, oss selv, vår egen bedrift og vårt eget land, som ved
egoismen som hittil har preget politikk og næringsliv.
Det kanskje viktigste poenget med begrepet hjertekultur er at det på en god måte beskriver
retningen på det kulturelle skiftet. Det går i retning av å skape stadig mer omsorg og ivaretakelse av
naturen og en stadig mer rettferdig fordeling av inntekt og ressurser. Dette er på tilsvarende måte
som med ordet demokrati. Man kan alltid skape et enda mer demokratisk samfunn og selv fungere
enda mer demokratisk i samarbeidet med andre. Likevel er ordet demokrati meget klargjørende. Alle
forstår at det er motsatsen til diktatur og en autoritær lederstil. På samme måte er ordet hjertekultur
klargjørende. Alle forstår at ordet beskriver er motsatsen til egoisme og grådighet, uansett om dette
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er egoisme på det personlige plan, hensynsløs profittorientering i næringslivet eller statlig grådighet i
form av imperialisme og okkupasjon. Begrepet hjertekultur løfter fram og synliggjør den nye
konfliktlinjen i politikken, mellom partier tuftet på verdier som omsorg for hverandre og naturen,
kontra partier som er tuftet på egoisme, frykt og fornektelse av klimarealiteter, slik som
Fremskrittspartiet.
Det tok om lag 250 år å skape det demokratiske mennesket og samfunnet vi har i Norge i dag. Hvor
lang tid vil det ta før mennesker flest er blitt hjertemennesker og verdenssamfunnet er preget av
hjertekultur? Poenget med spørsmålet er ikke å gi et svar. Poenget er å påpeke at akkurat som det å
skape et demokrati og å utvikle demokratiske holdninger var en meget lang prosess, er det å skape
en hjertekultur en tilsvarende lang og altomfattende prosess. Overgangen fra enevelde til demokrati
utgjorde et enormt kulturelt kvantesprang. Overgangen fra dagens individualistiske, materialistiske
og egennytteorienterte kultur til å skape en hjertekultur med omsorg for naturen og hele
menneskeheten vil også utgjøre et enormt kulturelt kvantesprang – Et kvantesprang der vi foreløpig
bare er i den spede begynnelse. Ideen om å gjøre dette har oppstått blant menneskehetens
fortropper, å konkretisere hva det innebærer er noe av det jeg vil forsøke gjennom denne boka, og
gjennomføringen av det gjenstår for det meste.
Slik jeg ser det er Miljøpartiet De Grønne både et produkt av denne nye tidsånden og en viktig aktør i
gjennomføringen av det kulturelle kvantespranget vi er inne i; både det grønne skiftet og når det
gjelder å skape en hjertekultur. Listen med de ulike aspektene av hjertekultur som jeg presenterte,
særlig de ytre og politiske aspektene, er i stor grad en liste over kjerneområder for De Grønne. På det
sosiale, personlige og indre plan kan stikkordene betraktes som en konkretisering av hva man kan
mene med et medmenneskelig samfunn. I prinsipprogrammet til De Grønne står det at hovedmålet
er «å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse». Å skape bærekraftig utvikling og
hjertekultur er andre ord som beskriver det samme målet.
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Del 2 – Fra sosialdemokrati til sosialøkologisk demokrati
Fra økonomisk vekst til bærekraftig utvikling som mål
Miljøpartiet De grønne sin misjon og visjon er oppsummert i dette sitatet fra prinsipprogrammet:
«Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien
skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og
globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å
nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre
grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med
fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.»
FNs miljøprogram, Verdens Villmarksfond og World Resources Institute har gjennom sin definisjon av
bærekraftig utvikling formulert det samme målet for utviklingen:
Målet er å skape en bærekraftig utvikling som øker livskvaliteten for menneskene uten å
overskride bæreevnen til de støttende økosystemer.
(WRI, 1992).
Miljøpartiet De Grønnes overordnede mål er å skape bærekraftig utvikling i Norge, og å bidra til
bærekraftig utvikling også i resten av verden. I praktisk politikk handler dette om å ivareta de tre
pilarene for bærekraftig utvikling best mulig; økonomisk utvikling, sosial utvikling og vern av
naturmiljøet.
Sosial
utvikling

Økonomisk
utvikling

Vern av
naturmiljøet
FNs Word Summit 2005
Tre pilarer for
bærekraftig utvikling
(UN.org, 2005)
Gjennom å formulere et målhierarki basert på disse tre pilarene kan man helt konkret beskrive hva
som egentlig menes med bærekraftig utvikling.
Grunntrekkene i målhierarkiet nedenfor ble utviklet i samarbeid med tidligere arbeidskolleger ved
Regionalavdelinga i Hordaland fylkeskommune. De hadde fagkompetanse og ansvar innen hver av de
tre pilarene for bærekraftig utvikling. Seinere er målhierarkiet videreutviklet og gjengitt i rapporten
«Grønn økonomi – omstilling til et bærekraftig velferdssamfunn», som var en temarapport i
Miljøpartiet De Grønne sin programprosess for utarbeidelse av nytt partiprogram fra 2017 (MDG,
2017).
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Målhierarki for bærekraftig utvikling
Maksimer økonomisk utvikling
1. Øke verdiskaping (resultat + lønn) (Høy levestandard er verdien som skal ivaretas)
2. Øke antall arbeidsplasser (Å ha arbeid og inntekt for flest mulig er verdien som skal ivaretas)
3. Øke mangfoldet i næringslivet (Å minimere økonomiens sårbarhet ved å ha flere bein å stå
på er verdien som skal ivaretas)
Maksimer sosial utvikling, utjevning og global rettferd
4. Øke levealderen
5. Øke antall leveår med god helse og høy livskvalitet
6. Redusere sosiale helseforskjeller
7. Redusere Norges økologiske fotavtrykk som overskrider det globalt rettferdige
Minimer overskridelse av økosystemenes bæreevne
8. Redusere klimagassutslipp (for å bevare klimaet som samfunnet er tilpasset til.)
9. Redusere utslipp, avfall og bivirkninger som er skadelige for levende organismer.
10. Øke luftkvalitet (utover det som ivaretas av delmål 8 og 9)
11. Øke vannkvalitet (utover det som ivaretas av delmål 9)
12. Øke naturarealer med naturlig biologisk mangfold (land, vann, elv, sjø, fjord, etc.)
13. Redusere inngrep i utnyttede arealer
14. Bedre dyrevelferden for husdyr og kjæledyr
15. Redusere sårbarhet for endringer i klima

De tre dimensjonene i målhierarkiet er de tre pilarene for bærekraftig utvikling som FN har vedtatt.
Disse tre dimensjonene utgjør til sammen helheten av hva som menes med en bærekraftig utvikling.
Målhierarkiets styrke og nytte er at det helt konkret gjennom delmål 1 – 15 beskriver hva som menes
med bærekraftig utvikling i hver av disse tre dimensjonene.
Målhierarkiet er en «Ole-Brumm-liste». Ja takk, alt sammen! Egentlig ønsker vi å prioritere og ivareta
alle delmålene like mye. Det som gjør at man ikke kan oppnå alt sammen samtidig er jordiske
muligheter og begrensinger. For eksempel er det slik at tradisjonell økonomisk vekst øker
sysselsettingen, men samtidig øker klimagassutslippene. Politikk er derfor først og fremst å prioritere
hva som er de viktigste delmålene i valgperioden og ved hver enkelt politisk beslutning. Politikk er
også å finne nye og bedre løsninger som ivaretar hvert enkelt delmål og helheten bedre, f.eks.
fornybar energi i stedet for fossil energi. Målhierarkiet kan hjelpe til med begge deler, fordi det
konkretiserer hva man faktisk mener med bærekraftig utvikling. Derfor er dette målhierarkiet nyttig
og klargjørende. Det burde alltid ligge på pulten til våre politikere, helt til de kan det utenat. Når
partier utvikler nytt partiprogram, nasjonalt eller lokalt, burde prosessen også ta utgangspunkt i
dette målhierarkiet. Poenget med et nytt program bør jo være å komme opp med enda bedre
politiske løsninger på hvordan vi kan ivareta delmålene og helheten bedre og skape en mer
bærekraftig utvikling.
Målhierarkiet er likevel ikke skrevet i stein. I den faglige og politiske diskusjonen som oppstår når
man anvender målhierarkiet, kan det komme forslag til bedre måter å formulere delmålene på. Og
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det kan oppleves viktig å legge til nye delmål. I tillegg er det også slik at hvert av delmålene eventuelt
kan konkretiseres ytterligere gjennom nye under-delmål. For delmål 5) «Øke antall leveår med god
helse og høy livskvalitet» skal dette gjøres seinere i boka.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål kan betraktes er en konkretisering og operasjonalisering av målhierarkiet for
bærekraftig utvikling. Forskjellen er at i FNs bærekraftsmål er det en blanding av mål og politiske
virkemidler som er nødvendige for å skape en bærekraftig utvikling. F.eks. er det åpenbart nødvendig
med en overgang fra fossil energi til ren, fornybar energi for å kunne redusere de globale
klimagassutslippene og forurensningen i byene. FNs bærekraftsmål består av 17 hovedmål, 169
delmål og 232 indikatorer på om målene er oppfylt. (FN, 2015)
FNs bærekraftsmål
Sosial utvikling
Mål 1 Utrydde fattigdom i alle dens former over alt
Mål 2 Utrydde sult, skape matsikkerhet, forbedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk
Mål 3 Sikre god helse og livskvalitet for alle i alle aldre
Mål 4 Sikre inkluderende og likeverdig utdanning og fremme livslang læring for alle
Mål 5 Oppnå likestilling mellom kjønnene og fremme selvhjulpenhet og innflytelse for alle kvinner
og jenter
Mål 6 Sikre tilgang og bærekraftig forvaltning av vann og sanitærforhold for alle
Mål 7 Sikre tilgang og leveringssikkerhet for rimelig, bærekraftig og moderne (fornybar) energi for
alle
Økonomisk utvikling
Mål 8 Fremme vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst/utvikling, full og
produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle
Mål 9 Bygge motstandsdyktig infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig næringsutvikling
og stimulere innovasjon.
Mål 10 Redusere ulikhet i inntekt og levekår innen land og mellom land
Mål 11 Gjøre byer og tettsteder inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
Mål 12 Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonmønstre
Vern av naturmiljøet
Mål 13 Ta umiddelbare grep for å bekjempe klimaendringene og dens innvirkninger
Mål 14 Verne og bruke hav, sjøer og marine ressurser på en bærekraftig måte som fremmer
bærekraftig utvikling
Mål 15 Verne, restaurere og fremme bærekraftig bruk av økosystemer på landjorda, bærekraftig
skogbruk, bekjempe forørkning, stanse og reversere utarming av landressursene og stanse
tap av biologisk mangfold.
Kulturell utvikling
Mål 16 Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sikre rettsikkerhet for
alle og bygge effektive, inkluderende institusjoner som er til å stole på, på alle nivåer.
Mål 17 Styrke midlene for gjennomføring og revitalisere det globale partnerskapet for bærekraftig
utvikling
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Målhierarkiet for bærekraftig utvikling beskriver hva De Grønne egentlig mener med bærekraftig
utvikling. FNs bærekraftsmål er mål og politiske virkemidler som verdenssamfunnet er blitt enige om
at må til for å skape bærekraftig utvikling. Til sammen beskriver de den utviklingen som Miljøpartiet
De Grønne ønsker å fremme lokalt, nasjonalt og globalt.

Hva bør De Grønne prioritere?
Muligheten til å begrense den globale oppvarmingen til Paris-avtalens vedtatte mål om godt under to
grader er raskt i ferd med å renne ut. Overskridelse kan ifølge FNs klimapanel medføre katastrofale
økologiske og sosiale konsekvenser. De Grønne mener derfor at en fortsettelse av 1900-tallets form
for økonomiske vekst og oljepolitikk ikke er forenlig med partiets prinsipprogram, klimaavtalen i Paris
og grunnlovens § 112. Derfor bør delmål 8 – 15 i målhierarkiet prioriteres høyest i den økonomiske
politikken. Altså at man raskest mulig avslutter den dramatiske overskridelsen av naturens
tålegrenser som klimagassutslippene representerer. I land med høye klimagassutslipp per innbygger,
slik som Norge, bør klimagassutslippene fra fossil energi (kull, olje og gass) reduseres med minimum
60 % innen 2030 og ned mot null innen 2050.
Siden Norge har en oljeavhengig økonomi er det nest viktigste for De Grønne å unngå eller begrense
negativ utvikling i verdiskaping og sysselsetting (delmål 1 og 2), slik at man unngår forverring av
livskvaliteten gjennom dette. Dette søkes oppnådd gjennom grønn innovasjon, næringsutvikling og
eksportsatsing for å erstatte bortfall av verdiskaping når petroleumsvirksomheten fases ut. Derfor
vedtok landsstyret til De Grønne at grønn næringspolitikk skulle være et fokusområde for partiet ved
valget i 2017 og i den følgende stortingsperioden.
Samtidig er det viktig at vi i økende grad opprettholder og øker livskvaliteten på andre måter enn
gjennom materielt forbruk. Derfor vedtok landsstyret til De Grønne at livskvalitet skulle være et
annet fokusområde for partiet ved valget i 2017 og i den følgende stortingsperioden. Dette
innebærer at øvrige delmål i målhierarkiet bør vektlegges slik at man samlet sett oppnår høyest
mulig livskvalitet (oppnåelse av delmål 1 – 15) med lavest mulig materielt forbruk. Slik følger man
opp prioriteringen av delmål 8 – 15 og delmål 7 som er ivaretakelse av vårt globale ansvar. Hvordan
gjøre dette i praksis? I tillegg til reduksjon i det materielle forbruket (f.eks. mindre reising og
kjøttspising), må man selvfølgelig også endre forbruket og redusere klimagassutslipp og
miljøbelastning gjennom teknologisk innovasjon (f.eks. elbiler og hydrogenbiler i stedet for
fossilbiler), sosial innovasjon (f.eks. deleøkonomi) og samfunnsutvikling (f.eks. kollektivtransport
framfor privatbilisme).
Hva sa Miljøpartiet De Grønne i sitt partiprogram 2017 – 2021 om disse politiske prioriteringene?
«Miljøpartiet De Grønne går til valg på å gjennomføre et grønt skifte i Norge. Vårt program peker ut
en ny økologisk, bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsutvikling. Det er en utvikling der velferd og
livskvalitet skapes innenfor rammene av økosystemenes tålegrenser og ut fra hensynet til
mennesker, dyr og fremtidige generasjoner.
Vi lever i et trygt og velstående samfunn. Dette er takket være bevegelser som har samlet folk om
det som i utgangspunktet fremsto som utopier. I dag er dette realiteter i form av allmenn
stemmerett, arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. Vi kan vanskelig se for oss nåtiden
uten fremskrittene blant andre arbeiderbevegelsen, kvinnebevegelsen og menneskerettsbevegelsen
har sørget for.
Vår generasjon står overfor det neste, store fellesprosjektet. Det er å skape et grønt samfunn med
økologisk og sosial bærekraft som ramme. De Grønne er en del av en global, grønn bevegelse som vil
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mobilisere hele menneskehetens viljestyrke, optimisme og fremtidstro for å ta vare på naturen og
livet på jorda.» (MDG, 2017-2)

Grunnleggende tenkemåter for et gjennomgripende grønt skifte
En omstilling fra 1900-tallets form for økonomisk vekst til en bærekraftig utvikling i dette århundret
er kjernen i Miljøpartiet De Grønne sin politikk. Dette medfører et betydelig behov for nytenking og
omstilling fra politisk sedvanetenking. Jeg skal se nærmere på dette, ved å gjengi tenkemåter og
synspunkter presentert i rapporten «Grønn økonomi – omstilling til et bærekraftig velferdssamfunn»,
som ble utarbeidet av Miljøpartiet De Grønne sitt temautvalg økonomi og næring, der jeg selv deltok
(MDG, 2017).

Økt livskvalitet fremfor økt materiell levestandard i Norge
Det er vel dokumentert at når folk flest i et land har fått et liv preget av materiell velstand, slik som i
Norge, fører ikke ytterligere økning i materiell levestandard (målt ved BNP per innbygger) til
tilsvarende økt livskvalitet. Da handler økt livskvalitet mer om å øke tilfredsstillelsen av indre
personlige og sosiale behov. Indre behov kan ikke dekkes gjennom å kjøpe noe. Man kan for
eksempel ikke kjøpe en god livsholdning, livsvisdom, kjærlighet, nærhet eller et givende arbeid. Å
dekke indre behov krever tid og evne til å ivareta disse behovene. Dette dreier seg både å være
bevisst hvilke behov man har og hvor viktige de er for ens egen livskvaliteten. Det handler også om at
man må ha utviklet en evne til å dekke dem og at livssituasjonen er slik at man har tid til å dekke
dem. For eksempel at man har tid til å være sammen slik at det er rom for dypere nærhet og
kjærlighet, og at man evner å skape nærhet og kjærlighet i stedet for bare mentalt prat, surfing på
sosiale media eller TV-titting.
Eksempler på personlige behov er å ha det godt med seg selv, ha en god livsmestring og å kunne
skape god stemning, godt samarbeid, demokratiske avgjørelser og god konfliktløsning. For de fleste
er det også viktig å ha et meningsfullt, interessant og givende arbeid. Eksempler på sosiale behov er å
ha det godt i familien sammen med samlivspartner og barn, ha gode venner og bekjente, ha et godt
arbeidsmiljø og å føle at man blir respektert, har medinnflytelse og betyr noe for andre. I
undersøkelser av hva som er viktigst for folk, vil mennesker som har det så materielt godt som vi har
det systematisk svare at disse andre verdiene er viktigst. For politikken betyr dette at det er viktigere
å hjelpe folk med tidsklemma slik at de får bedre tid, enn at de får høyere lønn og forbruk.
Økt livskvalitet avhenger også av at man gjennom en sunn livsstil og en bærekraftig
samfunnsutvikling får dekket økologiske og helsemessige behov for rent vann, ren luft, variert og sunt
kosthold og at livsgrunnlaget og livsbetingelser bevares. Ved å øke livskvaliteten på denne måten
reduserer man både miljøbelastning og helse- og sosialbudsjetter, dvs. smart grønn omstilling på det
personlige plan.
Et eksempel på tiltak som gir høyere livskvalitet uten at forbruk målt ved bruttonasjonalprodukt
(BNP) per innbygger øker er innføring av bilfrie sentrumssoner som gir renere luft. Et annet eksempel
er innføring av en ekstra fridag i året som gir mer fritid for folk flest. Et ytterligere eksempel fra
psykologisk forskning er at mennesker har økt tilfredshet og lykke ved å gi penger til
utviklingsprosjekter, slik at levestandarden øker i andre land i stedet for i Norge. Vår tids utfordring
er å øke livskvaliteten på en måte som gjør at vi samtidig reduserer overskridelsen av naturens
tålegrenser.

Ekte grønn vekst fremfor brun vekst
1900-tallets økonomiske vekstmodell har ført til økende klimagassutslipp og miljøbelastning. De
Grønne er mot videreføring av en slik konvensjonell («grå» / «brun») økonomisk vekstmodell, og
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særlig imot «grønnvasking» av konvensjonell vekst. De Grønne er for smart grønn omstilling som
fører til økt livskvalitet uten tilhørende økt miljøbelastning.
De grønne er også positive til ekte grønn vekst. Ekte grønn vekst er en økning i de former for
økonomisk verdiskaping som resulterer i nedgang i samlede klimagassutslipp og miljøbelastning. Det
skjer gjennom innovasjoner som radikalt forbedrer ressursproduktiviteten. Det er innovasjoner som
innebærer en betydelig miljøteknologisk forbedring, typisk med en faktor 4 eller mer. Eksempel på
dette er at en LED-pære på 6 W gir samme lysstyrke som en 60 W, altså en miljøteknologisk
forbedring med faktor 10. Selv om vi har økonomisk vekst slik at det blir dobbelt så mange lyspærer i
produksjon og bruk, vil utkonkurreringen av glødepærene likevel føre til redusert energiforbruk. Så
lenge netto energiforbruk og miljøbelastning går ned på tross av volumveksten, er dette ekte grønn
vekst.
For å skape ekte grønn vekst er nøkkelen radikal forbedring i ressursproduktiviteten, i motsetning til
tidligere tiders innovasjoner som typisk primært forbedret arbeidsproduktiviteten, slik som for
eksempel dampmaskin, samlebånd og kunstgjødsel. Ved hjelp av ekte grønn vekst kan økonomisk
verdiskaping (målt i kroner) økes samtidig som ressursforbruket (målt i tonn, eller økologisk
fotavtrykk) reduseres. Eksempler er passiv- og plusshus, LED-pærer, solceller og vindkraft som
erstatter kull, biogass som erstatter fossilt drivstoff, batteridrevne båter og skip, el-busser,
hydrogenbasert metallreduksjon, karbonlagrende jordbruk, kulturnæringer, grønne internettserverparker, vegetarrestauranter, dyrking av planter i næringsoppløsning, plantebasert og insektbasert
«kjøtt» og lav- og karbonnegativ betong.
En vesentlig forbedret ressursproduktivitet gir også mindre ressursforbruk per arbeidstime, og kan
dermed gi flere arbeidstimer per verdiskapningskrone. Et eksempel er solcellepanel-industrien som
skaper flere arbeidsplasser per MW installert effekt enn fossile kull- og gasskraftverk.
For å nå Paris-avtalens mål om under to grader global oppvarming trengs det en årlig reduksjon i de
globale klimagassutslippene på nærmere 3 % (Stoknes, 2017). Hvis den globale økonomiske veksten i
årene framover blir 2 % per år, trengs det med andre ord 5 % årlig forbedring av
karbonproduktiviteten (Verdiskaping/CO2-utslipp). Dette er altså den nødvendige forbedringen i den
klimarelaterte ressursproduktiviteten som skal til for å skape en ekte grønn vekst i verden. Hvordan
ligger de nordiske landene og OECD-landene an i forhold til dette?
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(Hentet fra Stoknes, 2017)
Den grønne linjen viser den nødvendige forbedringen i ressursproduktivitet på 5 %. Vi ser at Sverige
faktisk har klart dette, og at Danmark og Finland ikke er langt unna. Norge med sin fossiløkonomi er
derimot langt fra å klare dette.

BNP-vekst er ikke avgjørende
Det som trengs er en rask reduksjon i miljøbelastning og klimagassutslipp som gjør at
samfunnsutviklingen blir økologisk bærekraftig. For å gjennomføre dette vil noen tiltak øke, noen
redusere og noen være nøytrale i forhold til økonomisk vekst målt ved BNP. Her er noen eksempler.
Skyss er kollektivselskapet i Hordaland. I 2016 hadde de et miljørettet fergeanbud som vil føre til 87
% reduksjon i klimagassutslipp i perioden 2020 – 2030 i forhold til de gamle fergene sin utslipp
(Hordaland fylkeskommune, 2016). De nye og ombygde fergene skaper ekte grønn vekst på
Vestlandet. Vekst i kultursektoren har oftest liten miljøpåvirkning og kan konkurrere ut et mer
miljøbelastende forbruk. Bildeling fører til at etterspørsel etter biler og bilproduksjon som del av BNP
går ned. Samtidig kan livskvaliteten kan gå opp fordi det reduserte forbruket gjør at man trenger
mindre inntekt og kan få økt fritid.
De Grønne ønsker å stimulere ekte grønn vekst og omstilling enda sterkere. Dette vil kunne føre til at
de gamle «brune» selskapene blir utkonkurrert. Eller at de blir stimulert til omstilling, slik for
eksempel slik bilindustrien for tiden omstiller seg til økende produksjon av elbiler, plug-in hybridbiler,
hydrogenbiler og -busser. Så lenge miljøbelastningen reduseres tilstrekkelig, er det ikke avgjørende
for De Grønne om den økonomiske veksten målt ved BNP for samfunnet som helhet øker, står stille
eller reduseres. De Grønne er likevel opptatt av å skape full sysselsetting, f.eks. gjennom grønn vekst
og at man ved økt arbeidsproduktivitet tar dette ut i form av redusert arbeidstid.

Det materielle forbruket må reduseres
En viss økonomisk vekst målt i BNP gjør det enklere å investere i og finansiere de nødvendige grønne
innovasjonene. På den annen side oppstår det en utfordring ved fortsatt vedvarende høy økonomisk
vekst målt ved BNP. Dersom den økonomiske veksten målt ved BNP for eksempel er på 2 % per år,
må den miljøteknologiske utviklingen i gjennomsnitt være minst 5 % for at man skal få 3 % redusert
miljøbelastning. Med lavere vekstrate i produksjon og forbruk (1 % per år) vil samme
miljøteknologiske utvikling (5 %) gi 4 % reduksjon i samlet miljøbelastning hvert år.
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Redusert forbruk på samfunnsnivå er den raskeste måten å redusere klimagassutslipp og
miljøbelastning. For eksempel er det slik at overgang til elbiler fjerner klimagassutslippene fra hele
bilens levetid dersom strømmen er fornybar. Men dersom det blir en bil mindre produsert og i bruk,
reduseres utslippene både fra bruken av elbilen (svevestøv, støy), fra produksjonen av bilen og fra
strømleveransen (f.eks. lage, montere og drifte vindmøller og kraftledninger).
De Grønne er for lavere materielt forbruk (målt i volum), men tar ikke stilling til hvorvidt folks forbruk
(målt i kroner) bør gå opp eller ned. Et forsiktig økende forbruksnivå (målt i kroner) kombinert med
raskt fallende materielt forbruk (målt i volum) kan som sagt påskynde en ekte grønn vekst og
omstilling. Likevel er det slik at det særlig i land med høyt materielt forbruk slik som Norge vil det
være nødvendig med en reduksjon i det materielle forbruksnivået i tillegg til den miljøteknologiske
utviklingen som pågår. Slik vil vi også kunne øke livskvaliteten gjennom å frigjøre tid fra materiell
produksjon og forbruk. Slik vil vi raskere kunne bringe økonomien innenfor naturens tålegrenser og
redusere klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold. Spesielt klimagassutslippene må meget raskt
reduseres, og særlig gjelder dette i land med høye utslipp per innbygger slik som Norge. I tillegg er
det viktigere at fattige land og mennesker får høyere materiell levestandard enn at Norge gjør det.
Dette var gjengivelse av noen hovedmomenter gjengitt fra rapporten til «De Grønne sitt temautvalg
økonomi og næring» om den gjennomgripende økonomiske omstillingen Norge og verden er inne i
(MDG, 2017). I stortingsperioden 2017-2021 må politikerne ta ansvar for å skape et bærekraftig
samfunn. Klimagassutslippene må ned og naturmangfoldet bevares. Vi kan ikke lenger basere oss på
en uansvarlig oljeavhengighet og et økende materielt forbruk som ville kreve nær tre jordkloder om
hele verden skulle ha vårt forbruksnivå. Økologi og livskvalitet må legge rammene for økonomien –
ikke omvendt. La oss se på hva dette vil innebære i praksis.

Et gjennomgripende grønt skifte i praksis
Fire miljøbølger på vei til bærekraftig utvikling
De Grønne ønsker gjennom sin politikk å skape et menneskelig samfunn i økologisk balanse. Hvordan
kan man skape en økologisk bærekraftig utvikling og samtidig bevare og videreutvikle
sosialdemokratiet og velferdssamfunnet i Norge?
Dagens utvikling er langt fra å være bærekraftig. Målt gjennom økologisk fotavtrykk bruker den
globale økonomien 1,6 klode hvert år, mens vi selvfølgelig bare har 1,0 klode tilgjengelig. (WWF,
2016) Overforbruket materialiserer seg gjennom rovdrift på ressurser og at menneskeheten hvert år
slipper ut mer CO2 enn det planter og trær absorberer. Det er dette som skaper global oppvarming.
Det finnes fire politiske metoder for å korrigere markedet når markedet ikke av seg selv skaper den
utviklingen vi ønsker:
•

Den sorte vei:
Lovregulering med påbud og forbud (lover, forskrifter, mv.)

•

Den røde vei:
Offentlig styring (konsesjoner, tillatelser, mv.)

•

Den blå vei:
Økonomiske insentiver (subsidier, miljøavgifter, kvoter, mv.)

•

Den grønne vei:
Selvregulering (høyere etikk og frivillig ansvar)
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Hvilken av de fire metodene for å gripe inn i markedet er mest egnet for å skape en bærekraftig
utvikling? Ser vi historisk på det, viser det seg at det har falt og faller naturlig å benytte dem i en viss
rekkefølge, initiert av stadig nye miljøbølger. For hver miljøbølge legger man til ett nytt virkemiddel.
Den første miljøbølgen var det klassiske miljøvernet omkring år 1900. Årsaken var at dyrearter var i
ferd med å bli utryddet og at «den siste villmark» var truet. Løsningen var lovregulering med fredning
av truede dyrearter og av hele arealer ved å etablere nasjonalparker. Gjennom dette oppnådde man
å sette grenser for hva som kunne gjøres, kjøpes og selges i markedet.
Men den økonomiske veksten og ekspansjonen gikk videre og det oppsto lokale og regionale
økokriser. I Norge var det sterkt forurenset luft i byer og industritettsteder. Byfjorder var stinkende
kloakker på grunn av urensede kommunale utslipp. Det var også en regional økokrise i Norge og
Europa. Langtransportert sur nedbør hadde utryddet fisken i vannene i Agderfylkene. I SentralEuropa var det gått så langt at skogen var begynt å dø over større områder. Igjen var tålegrensene
overskredet. Derfor kom det en ny miljøbølge på 1970-tallet. Denne var politisk sett rød. Løsningen
var offentlig styring. Miljøverndepartement, miljøvernlovgivning og forurensningstilsyn ble etablert
for å få kontroll over de store konsentrerte utslippene. Den fysiske løsningen var renseanlegg
kombinert med lengre rør ut i havet og høyere piper. Denne miljøbølgen er den mest suksessrike av
alle. Man fikk bukt med 50 – 90 % av forurensningene. (NOU 1996: 9). Siktedybden kom tilbake i
fjordene. Gjennom kalking og mindre sur nedbør kunne fisk settes ut igjen i Agderfylkene. Skogsdød
er ikke lenger noe tema. Gjennom betydelige investeringer og økte produksjonskostnader fikk man
lavere miljøbelastning per produsert enhet. Slik kunne den økonomiske veksten fortsette.
I 1986 var det flere store industrielle miljøkatastrofer med mange døde mennesker; Tjernobyl,
Seveso og Bopal. Bellona hadde avslørt at bedrifter slapp ut mye mer forurensning enn tillatt i
konsesjonene. Globalt var naturens tålegrense også overskredet. Det var skapt et hull i det
beskyttende ozonlaget på grunn av KFK gasser fra spraybokser, kjøleskap m.m.. I Australia måtte
skolebarna gå med skyggelue med skygge både foran og bak. I 1987 kom Brundtlandrapporten ”Vår
felles framtid” der begrepet bærekraftig utvikling introdusert som det nye utviklingsmålet
(Brundtlandkommisjonen, 1987). Til sammen førte dette til en ny miljøbølge. Denne gangen kom
bedrifter og økonomi i fokus, slik at denne miljøbølgen ble blå i sin politiske karakter. Helse-, miljø og
sikkerhetslovgivning for bedrifter kom på plass. Miljøledelse ble innført i bedrifter med store utslipp
eller farlig virksomhet. KFK-gassene som ødela ozonlaget ble forbudt. Sakte begynte ozonlaget å
hente seg inn igjen. Gjennom miljøledelse endret man produkter og prosesser for å redusere
miljøbelastning per enhet ytterligere. Økoeffektivitet ble et nytt stikkord. Det vil både si økonomisk
og økologisk effektivitet. Men det det var en ting til som ikke skjedde i denne blå miljøbølgen, men
som burde ha skjedd. Prinsippet om at «forurenseren skal betale» skulle ha blitt systematisk innført.
Noen beskjedne miljøavgifter kom. Men noe som virkelig monnet turte ikke politikerne å innføre.
På 1990-tallet lagde jeg figuren nedenfor. Den oppsummerer de tre miljøbølgene jeg har beskrevet.
Det var likevel åpenbart at tiltakene man hadde iverksatt var utilstrekkelige. Derfor ville det måtte
komme en ny miljøbølge, før eller seinere. Det var ett virkemiddel som ikke var tatt i bruk. Det var
den grønne vei med frivillig ansvar og selvregulering. Spådommen var derfor at den neste
miljøbølgen ville bli grønn i politisk farge.
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(Svae, 1996)
Våren 2007 kom FNs klimapanel med sin 4. rapport. Den var så sjokkerende at den skapte den
ventede grønne miljøbølgen. Klima var miljøproblemet som kom i fokus. Og denne bølgen ble grønn i
politisk karakter. Noe av det som brer om seg er miljømerking av produkter og miljøsertifisering av
bedrifter, altså frivillig ansvar. Og Miljøpartiet De Grønne fikk etter hvert vind i seilene. Økonomisk
sett handler denne miljøbølgen om å endre livsstil, bedriftsstrategi, vekstpolitikk og infrastruktur slik
at antall enheter produsert og konsumert går ned samtidig som livskvaliteten går opp. Eksempler på
ny infrastruktur er den storstilte utbyggingen av fornybar energi, bybane i Bergen, intercitytriangel på
Østlandet, nasjonalt nettverk for hurtiglading av elbiler langs hovedveiene, sykkelveisatsing i byer og
tettsteder, at varmepumper er blitt vanlig oppvarmingskilde og at den ny energisparende
bygningsforskrift er innført.
Gjennom disse fire miljøbølgene har man tatt viktige miljøhensyn og løst flere av miljøproblemene.
Men den underliggende økonomiske veksten som forsterker miljøproblemene har fortsatt videre,
noe saktere i i-landene men desto raskere i Kina, Brasil og andre vekstøkonomier. Det som gjenstår
etter disse fire miljøbølgene er selve samfunnsomleggingen fra tradisjonell økonomisk vekst til en
økologisk bærekraftig utvikling. Det vil si omstillingen fra fossilsamfunn til fornybarsamfunn og fra
lineær til sirkulær økonomi. Utfordringen er å omskape sosialdemokratiet til å bli et sosialøkologisk
demokrati. Altså å skape en ny, bedre og enda mer avansert samfunnsorganisering enn
sosialdemokratiet, som tross alt er noe av det beste verden har sett til nå. Dette kan betraktes som
kjernen i Miljøpartiet De Grønne sitt samfunnsprosjekt i de kommende årene.

Fra fossil til fornybar energi
Om lag 80 % av verdens energiforsyning er fossil energi; kull, olje og gass. Det er dette som er
hovedkilden til klimagassutslippene som fører til global oppvarming. Det er denne fossile energien
som må erstattes av fornybar energi for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 – 2 grader, slik
verdens land er blitt enige om gjennom Paris-avtalen. Figuren nedenfor er en prinsippskisse for
hvordan dette kan og må foregå.
24

Frå fossile kraftverk
med 30 – 50 % energieffektivitet til sol og vind
som prod. el. direkte.
F.eks. frå fossilbil med
30 % energieffektivitet
til elbil med 80 % e-eff.

Fossil må fases ut

Sol og vind tar over.
Framtiden er elektrisk!

Vannkraft har vi

Figuren er en prinsippskisse for omstillingen til fornybar energi. De konkrete tallene må man se bort
fra, da de gjelder for et mindre område enn verden totalt, dvs. staten Washington i USA. (Kilde:
Jacobson, Mark et al., 2015, gjengitt i foredrag av Gilman, Robert, 2014)
Den øverste linjen i grafen går oppover i tiden fram mot 2050 og tar gjennom dette høyde for økt
energibehov. Likevel er det et synkende behov for energiproduksjon, slik den nest øverste linjen
indikerer. Årsaken er at i fossile kraftverk sløses 50 – 70 % av energien bort som varmetap. I fossile
kraftverk med fjernvarmeanlegg der restvarmen utnyttes til industri- og boligoppvarming er
varmetapet 50 %. I fossile kraftverk uten fjernvarmeanlegg er varmetapet 70 %. Årsaken til
varmetapet er at det bare er vanndamp som kan drive kraftturbinene. Den eneste måten man kan
utnytte restvarmen under kokepunktet er til oppvarming gjennom fjernvarmeanlegg. Når man
produserer strøm i solcelleanlegg og vindturbiner produserer man elektrisitet direkte uten omveien
om vanndamp som driver kraftturbiner. Varmetapet er med andre ord 0 %. Fordi solcelleanlegg og
vindturbiner er så mye mer ressurseffektive enn fossile kraftverk, går samlet kraftbehov ned (nest
øverste graf) selv om elektrisitetsforsyningen øker (øverste graf).
I tillegg er økt ressurseffektivitet også på vei inn i sluttforbruket. Fossilbiler sløser bort 70 – 80 % av
energien som varmetap. Det er derfor de er så gode og varme om vinteren. Elektriske biler sløser
bare bort 20 % av energien som varmetap. En elmotor er med andre ord 4 – 5 ganger mer
ressurseffektiv enn en forbrenningsmotor med stempler og ventiler som skal gå opp og ned for å få
en drivaksel til å rotere. Likevel er elbiler mer behagelige og like varme om vinteren. En
varmepumpe gjør at varmen og avisingen av frontruta kommer med en gang man slår på varmen, for
elbiler har ikke en motor som må bli varm først. Et annet eksempel er overgangen fra glødepærer til
LED-pærer. En LED-pære på 6 W tilsvarer en matt glødepære på 60 Watt. LED-pærer er altså 10
ganger mer ressurseffektiv enn glødepærer. Derfor kan elektrisitetsbehovet gå ned, selv om verden
får stadig mer gatelys, boliglys, kontorlys og annet. Også kjøleskap, vaskemaskiner og annet blir mer
energieffektive. Det samlede behovet for elektrisitetsforsyning går derfor ytterligere ned, slik den
tredje øverste linjen i diagrammet illustrerer.
Nå er vi kommet til energibehovet. Det vil si den energien som faktisk må produseres for å dekke
etterspørselen. I dag er størstedelen av dette produsert med fossil energi. Men det er i ferd med å
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endre seg. Toppen med en andel på 80 % fossil energiproduksjon er nådd. Denne andelen har de
siste årene langsomt begynt å synke på grunn av at mesteparten av ny energiproduksjon i markedet
er fornybar energi. Den modne teknologien for fornybar elektrisitetsproduksjon er solceller og
vindkraft. Det er dette som i årene fram til 2050 skal erstatte det meste av den fossile
kraftproduksjonen, slik som vist i grafen. En ytterligere mulig framtidig energikilde til
elektrisitetsproduksjon er jordvarme. Men da må dette være fra brønner som er 1 – 2 km dype, slik
at man får tilgang på så varmt vann at varmen kan konsentreres til vanndamp som kan drive
kraftturbiner. Ikke alt lar seg elektrifisere. Til industrielle formål vil det være nødvendig med bruk av
biokull der man ikke kan bruke hydrogen produsert ved elektrolyse, slik man er i ferd med å gjøre ved
Tizir Titanium & Iron AS i Tyssedal (Industrienergi.no, 2015).
Det som skal erstatte fossil energi i elektrisitetsproduksjonen, er hovedsakelig solcelleanlegg og
vindturbiner. Vannkraft har vi fra før av. Slik blir verdens energiforsyning fornybar. Framtiden er med
andre ord elektrisk! Det eneste som kommer i tillegg til dette av betydning, er et visst behov for
bioenergi i form av biokull, biogass og biodrivstoff for de formålene som er vanskelig å erstatte med
elektriske motorer og elektrisk oppvarming.
Neste spørsmål er om det lar seg gjøre å elektrifisere største delen av verdens energibruk? Er det
mulig å produsere nok elektrisitet ved hjelp av solcelleanlegg og vindturbiner? Svaret er ja. Årsaken
er at for solcelleanlegg er energitilbakebetalingstiden nå nede i 1 – 3 år mens levetiden er 30 – 40 år.
(Clean Technica, 2013) Og for vindturbiner er energitilbakebetalingstiden 1 – 1,5 år mens levetiden er
20 år (Science Daily, 2014).
Det betyr at allerede etter kort tid har man fått igjen energien som ble brukt til å lage
solcelleanlegget og vindturbinen. Om man for eksempel tar ut en tredel av energien til å produsere
nye solcelleanlegg og resten til å levere elektrisitet til sluttforbruket, kan man øke produksjonen av
fornybar elektrisitet så mye man ønsker. Ressursknapphet er heller ikke noe problem når det gjelder
solcelleanlegg. Hovedingrediensen i et solcelleanlegg er silisium. Det fremstilles av sand, og sand har
vi nok av i verden. Fornybar elektrisitet er også i det siste blitt prismessig konkurransedyktig med
fossil elektrisitet. I flere anbudskonkurranser i Midtøsten har solcelleanlegg utkonkurrert fossile
kraftverk og kunnet levere strøm til priser under 30 øre/kWh (Sysla Grønn, 2016). Strømprisen fra
nye store solcelleanlegg er med andre ord på vei ned mot de lave norske strømprisene.
Vi kan med andre ord produsere så mye fornybar energi som vi ønsker og trenger, og fornybar energi
er faktisk i ferd med å utkonkurrere fossil energi når det gjelder nye kraftverk. Neste utfordring er
lagring av energien. Vi trenger energi også når det ikke blåser og også når det er mørk om natten.
Derfor må vi kunne lagre elektrisiteten. Dette var en av de store fordelene med fossil energi. Den er
lett å lagre og transportere i tankskip, tankbiler og lagringstanker. Det er tre modne teknologier for
lagring av elektrisitet, slik grafen nedenfor illustrerer.
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(Kirkengen, 2014)
De tre modne lagringsteknologiene er batterier, hydrogen og ulike former for biodrivstoff. Batterier
er egnet for korttidslagring av energi og til de mobile energiformålene som krever minst energi, slik
som lette kjøretøy. I tillegg er batterier egnet for tyngre formål der transportmidlet går i en fast rute,
slik som ferger og busser. Årsaken er at da kan man bygge ladestasjoner for lading underveis som
både er kostnads- og tidseffektive. Akkurat som man for elbilene i Norge har bygget et omfattende
nett av hurtigladestasjoner som gjør det mulig å kjøre på langtur i hele landet.
I 2017 startet utrullingen av 3. generasjons elbiler på markedet. Det vil si elbiler med over 30 mil reell
rekkevidde om sommeren og en pris under eller rundt 300 000 kroner. Den første var Opel Ampera
med 60 kWh batteripakke og 35 mil rekkevidde i praksis om sommeren og 25 mil om vinteren. Og på
en time er denne bilen fulladet igjen ved hurtiglading. Med tredje generasjons elbiler kan man med
andre ord betrakte rekkeviddeproblemet til elbilene løst. For hvilepause og matpause på en times tid
trengs uansett etter 25 mils kjøring.
Prisen på elbiler er også på full fart ned. Første generasjons elbil, Think og Citroen Saxo electrique,
kostet om lag 250 000 kroner og hadde en rekkevidde på 7 – 8 mil. I 2010 kom Mitsubishi i-MiEV.
Den kostet 265 000 kroner første året og er en ordentlig bil. Den har 10 mil rekkevidde i praksis,
airbagger og det man ellers forventer av en bil i dag. Men det var bare en fireseter. Allerede året
etter kom Nissan Leaf på markedet. Det var en fullverdig femseters familiebil i mellomklassen. Den
hadde en rekkevidde på 12 mil i praksis og kostet ved introduksjonen kr 263 000. På bare to år kunne
man med andre ord for om lag samme pris få en fullverdig moderne femseters bil i stedet for en
toseters plastboks som het Think. I 2016 kom oppgradert Nissan Leaf med 30 kWh batteripakke og 19
mil rekkevidde til en pris på 269 000 kroner. Altså den samme elbilen med 50 % økt rekkevidde til
samme pris som for fem år siden. Holder vi oss til Nissan Leaf, leveres den nå med 40 kWh
batteripakke og om lag 25 mil reell rekkevidde til en pris på 290 000 kroner. Altså bare 10 % høyere
pris for doblet rekkevidde siden 2011. I løpet av fem år har altså batteriprisene sunket så mye at man
får 3. generasjon elbiler til nesten samme pris som 2. generasjon elbiler for fem år siden og 1.
generasjon elbiler for ti år siden!
Prognosen er at batteriprisene vil fortsette å synke slik at om lag i 2022 vil en 3. generasjons elbil
koste det samme som en fossilbil, uten noen form for subsidiering eller forskjellsbehandling
skattemessig. Elbiler er bedre biler enn fossilbiler. Det er ingen motordur. De har vesentlig lavere
drivstoffkostnader. I Norge koster drivstoffet til en elbil faktisk bare om lag en tidel av drivstoffet til
en fossilbil. Vedlikeholdskostnader er lavere fordi elmotorer er en mindre komplisert teknologi enn
forbrenningsmotorer. Derfor regner man med at elbiler og ladbare hybridbiler fra 2025 vil
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utkonkurrere fossilbiler og overta hele nybilmarkedet. Også når det gjelder produksjon av strøm er
fornybar energi i ferd med å utkonkurrere fossile kraftverk. At framtiden er elektrisk er ikke bare et
slagord. Det er det som er i ferd med å skje i praksis.
Den foregående figuren antyder at bioolje er egnet for den lengste lagringstiden og for de
vanskeligste transportformålene slik som fly og havgående skip. Det første flyet i Norge som fløy på
50 % biodrivstoff var et fly som fløy fra Bergen til Oslo til Zerokonferansen i 2015. Dagens jetmotorer
og bilmotorer kan uten modifisering gå på så mye innblanding av biodrivstoff. Det har imidlertid
skjedd en del siden tankegangen ovenfor ble presentert av Kirkengen i begynnelsen av 2014 på en
Transnova konferanse.
Verdens største forskningsprosjekt med å prøve å lage jetfuel av avfall fra skogshogst har pågått i
Norge. Elkem, Treklyngen, Avinor og Vardar har siden våren 2016 sett på om det er mulig å utvikle en
helt ny verdikjede for industriell produksjon av trekull og bioolje til luftfarten på Hønefoss. Målet var
blant annet å skape nytt liv for skognæringen på Follum. Nå har de konkludert med at produksjonen
av flydrivstoffet blir for vanskelig. Det har vist seg å bli for vanskelig å raffinere den oljefraksjonen
man kunne få ut av trestokkene videre til flydrivstoff. (Teknisk ukeblad, 2017)
Det har også oppstått diskusjon om flytende biodrivstoff faktisk reduserer klimagassutslippene, eller
om biodrivstoff øker klimagassutslippene. Denne debatten er ikke avsluttet (Kvåle, 2017). Og uansett
kommer behovet for produksjon av bioenergi i konflikt med andre behov slik som matproduksjon,
bevaring av regnskog (Energiogklima.no, 2018) og bærekraftig skogsdrift der skogsavfallet fungerer
som gjødsel for de nye trærne som vokser opp, og som habitat for insekter og dyr. Dette peker mot
at batteri og hydrogen vil bli de sentrale og viktige løsningene, kombinert med karbonfangst og
lagring der dette lar seg gjøre teknisk og økonomisk og fornybar energi ikke kan fungere.
Utviklingen går så fort at også for fly er batterier og elmotorer blitt aktuelt. Noe som var utenkelig for
få år siden. Utvikling av elektriske fly og hybridfly pågår nå for fullt. Selskapet Zunum, der Boeing er
medeier, utvikler i første omgang et fly med plass til 12 passasjerer og som kan fly over 300 kilometer
på batteridrift, eller over 1100 kilometer ved hjelp av det de kaller en rekkeviddeforlenger, som er en
turbinbasert generator plassert inne i flyet. Planen er å ha det på vingene i 2018 (Teknisk Ukeblad
2017-2). Også Airbus er i ferd med å utvikle et hybridfly som de planlegger å teste i luften i 2020.
(Airbus.com, 2017). I første omgang er det fossilt drivstoff som vil fungere som rekkeviddeforlenger.
Lenger fram i tid vil dette kunne erstattes av hydrogen, som kan produseres av fornybar strøm og
vann.
Avinor har kommet fram til at Norges kortbanenett er det perfekte stedet å starte introduksjonen av
elektriske fly og hybridfly, på grunn av at dette rutenettet betjenes av mindre fly og at det er korte
avstander. «I 2040 skal all flytrafikk her i Norge være elektrisk. Vi starter i det små og utvikler oss og
legger til rette for kortbanenettet først og senere for at hele landet skal betjenes med elektriske fly i
passasjertrafikken», sier konsernsjef Dag Falk-Petersen (Teknisk Ukeblad, 2018).
Batterier har blitt så gode og rimelige at de nå også er tatt i bruk for lagring av større mengder
energi, blant annet i Australia. (Dagbladet, 2017). Altså for kort og mellomlang lagring i større skala.
For mellomtunge og tyngre formål slik som lastebiler, langdistanse busser, anleggsmaskiner, kystflåte
og lystbåtflåte er det likevel hydrogen som synes å være den aktuelle lagringsformen for energi.
Hydrogen kan produseres ved hjelp av fornybar energi gjennom elektrolyse. Utslippet fra
produksjonen er oksygen, altså bare et gode. For transportformål lagres hydrogenet under høyt trykk
på 350 eller 700 bar i eksplosjonssikre karbontanker. I en brenselcelle konverteres hydrogenet
gjennom en kjemisk prosess til elektrisitet som driver en eller flere elmotorer. Utslippet er rent vann,
altså intet problem.
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Japan vedtok i juni 2014 sin strategi for veien til et fornybart samfunn basert på hydrogen og
brenselsceller. (Ministry of Economy, Trade and Industry, Japan, 2014). Verdens største bilprodusent,
Toyota, har helt til det siste satset alle kort på at framtidas biler vil være hydrogenbiler. Fordelen
med hydrogenbiler er at de har en rekkevidde på 40 – 70 mil og at man kan fylle tanken på noen få
minutter. De er altså like praktiske som fossilbiler. Ulempen er at hydrogenfyllestasjoner er dyre å
bygge, slik at det går tregt å øke nettet av stasjoner. I tillegg er det bare 1. generasjons hydrogenbiler
som er på markedet, slik at de er dyre på grunn av små serier og pilotproduksjon. Prisen er omlag
600 000 kroner for en mellomklassebil. Foreløpig er det bare Hyundai og Toyota som har
hydrogenbiler på markedet. Men alle de store bilmerkene har planlagt å introdusere modeller på
markedet i årene som kommer.
En hydrogenbil er også en elektrisk bil, bare at energien er lagret som hydrogen. Forskjellen på en
hydrogenbil og en batteri-elbil er at drivstoff til elbiler er mye billigere enn fossilt drivstoff, mens
hydrogen til hydrogenbiler koster det samme som fossilt drivstoff. Til gjengjeld har hydrogenbiler
lengre rekkevidde og kan tankes på bare noen minutter. Derfor er det antakeligvis rom for og
etterspørsel etter begge biltypene, og kombinasjoner av dem som batteri elbiler med hydrogen som
rekkeviddeforlenger. Hva folk velger vil bli ulikt, alt etter personlige preferanser og lommebok. Når
masseproduksjon av hydrogenbiler kommer i gang, kan man regne med at prisen på disse blir
konkurransedyktig med fossilbiler. Men det er egentlig for tyngre formål, som lastebiler,
anleggsmaskiner, langdistansebusser, kystflåte, hurtiggående fritidsbåter, fly og oppvarming av hus
at det trengs hydrogen som energilagringsform for å kunne skape et klimagass-utslippsfritt samfunn.
Det er det japanerne har skjønt. Derfor satser de tungt på utvikling og introduksjon av denne
teknologien.
Vi kan oppsummere med at solcelleanlegg er i ferd med å utkonkurrere fossile kraftverk. Elbiler vil fra
midten av 2020-tallet utkonkurrere fossilbiler, uten skattemessige eller andre fordeler. Hydrogen og
bioenergi er løsningen for tyngre og vanskeligere formål. Framtiden er fornybar og elektrisk. Etter
hvert som strømforsyningen i hovedsak blir fornybar i stadig flere land, vil også produksjonen av
elbiler, elbusser, elbåter og hydrogenkjøretøy bli fornybar og utslippsfri. Og når anleggsmaskiner i
gruver og anleggsarbeid også går på fornybar energi fra batterier eller hydrogen, vil etter hvert hele
samfunnet, produksjonen, distribusjonen og forbruket benytte fornybar energi. Slik er det at det
fornybare og utslippsfrie samfunnet vil kunne bli skapt i årene fram til 2050. Klimaløsningen er med
andre ord:
1) All energiforsyning fra sol, vind, vann og andre fornybare energikilder
2) Elektrifisere nesten all transport, resten på biodrivstoff
3) Elektrisitet, jordvarme og varmepumper for oppvarming av bygg og industri
4) Hydrogen og biokull i industrielle smelteprosesser der elektrisitet ikke kan nyttes.
Det lar seg med andre ord gjøre å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 – 2 grader, bare vi
setter alle kluter til. Vi er kommet til en tid der videre satsing på olje og gassproduksjon ikke lenger
trygger arbeidsplasser og sysselsetting. Markedskreftene sørger for en overgang til fornybar energi
både i kraftproduksjonen og i sluttforbruket som går raskere enn omstillingen i Norge. Derfor vil
norske arbeidsplasser i olje- og gassvirksomheten bli stadig mer utrygge. Om vi ikke får mer fart på
den grønne omstillingen i Norge, kan vi rett og slett risikere en alvorlig økonomisk krise. Det som
trygger arbeidsplasser og sysselsetting i dagens situasjon er et raskest mulig grønt skifte, samtidig
som vi systematisk over 15 år trapper ned olje- og gassvirksomheten gjennom å slutte å lete etter og
bygge ut nye olje- og gassfelt. Det vil si den politikken som Miljøpartiet De Grønne legger opp til.
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Fra lineær til sirkulær økonomi
I tillegg til skiftet fra fossil til fornybar energi, handler det grønne skrivet om et økonomisk skifte fra
lineære verdikjeder til en sirkulær økonomi. Hvorfor kan vi ikke ha lineære verdikjeder?

Svaret er at lineære verdikjeder gjør at man både utarmer og uttømmer ressurser og akkumulerer
avfall og giftstoffer. Mål i tonn utgjør kull, olje og gass om lag 2/3 av materialstrømmen i EU (Se
Stoknes, 2017). Fossiløkonomien er med andre ord både den største lineære verdikjeden og den som
fører til de mest dramatiske konsekvensene. Verdikjeden er helt lineær fra utvinning til distribusjon
til bruk, som er å brenne råvarene for å frigjøre energien. Men denne brenningen fører til
avfallsdeponering i form av så stor akkumulasjon av CO2 i atmosfæren at det endrer klimaet på
jorda. All plastforurensningen i havet er et annet eksempel på en lineær verdikjede som er i ferd med
å få alvorlige konsekvenser for livet i havet. Enhver lineær verdikjede vil føre til både utarming av
ressurser og opphopning av avfall. Derfor trenger vi å skape sirkulære verdikjeder.
I en sirkulær økonomi er det viktig å skille mellom biologiske og ikke-biologiske strømmer. De
biologiske strømmene skal integreres i naturens evige kretsløp slik at det blir minst mulig ubalanse og
skade på de naturlige biologiske prosessene. De ikke-biologiske strømmene skal tvert om adskilles
mest mulig fra naturen. Etter at ressursene først er tatt ut, gjelder det å bevare mest mulig av
kapitalen av metaller, mineraler, plast, etc. i lukkede kretsløp. I en sirkulær økonomi handler mye om
å minimere energibruk, kvalitetstap og materialtap i ressursbruken. (Svae, 2016). For å forstå mer av
hva overgangen til sirkulær økonomi innebærer, er avfallspyramiden et godt utgangspunkt. I tillegg
er det i figuren nedenfor lagt til to trinn over avfallspyramiden, nemlig dematerialisering og ikkematerialistisk lykkebegrep.
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Jo høyere opp i denne pyramiden man klarer å få til tiltak, desto mindre energimengde trengs og
desto mindre kvalitetstap og materialtap blir det for hver resirkulering. Det vi har begynt med i våre
samfunn, fra 1990-tallet og utover, er kildesortering av nærings- og husholdningsavfall.
Dette er et viktig element også i framtidens sirkulære økonomi. Men fordi det er den minst
grunnleggende endringen er det er samtidig det som bringer oss kortest i retning av en sirkulær
økonomi. En viktig utvidelse av kildesortering og materialgjenvinning gjenstår likevel. Det er å sørge
for at avfall fra en bedrift oftere blir til ressurser for andre bedrifter. I Bergen er det for eksempel
bygget et biogassanlegg som omdanner kloakkslam til biogass som erstatter naturgass for 81
gassbusser som trafikkerer Bergen sentrum (Bergen kommune, 2016). Tørrstoffet skal bli til
jordforbedringsmiddel. I produksjonsdelen av vår økonomi finnes det mange slike uutnyttede
koplingsmuligheter som tiden er inne for å utnytte.
Levetidsforlengelse, gjennom å lage produkter som varer lengre, er det mest effektive tiltaket. Nivået
over kildesortering og materialgjenvinning i avfallspyramiden er gjenbruk. I rangert rekkefølge
handler det om bruktomsetning, bruksendring og deretter ombygging og omsying («redesign»). Den
mest arbeidskrevende formen er demontering, omsetning og ombruk av bruktdeler. Alt dette er
viktige elementer av framtidas økonomi med høy grad av sirkulasjonsøkonomi.
EU vedtok i 2015 en handlingsplan for sirkulær økonomi som inneholder en rekke tiltak, og som siden
er oppdatert (EU, 2018). Et eksempel er at det vil utvikles produktkrav under fremtidige
arbeidsprogram for økodesigndirektivet knyttet til reparerbarhet, holdbarhet og gjenvinnbarhet. Det
vil også foreslås obligatoriske design- og merkekrav som skal gjøre det enklere å ta fra hverandre,
gjenbruke og materialgjenvinne elektroniske skjermer (som PC, TV, andre flatskjermer). Gjennom
produsentansvarsordninger skal produsentene i større grad bli ansvarlige for avfallet som oppstår fra
produktene etter bruk. Det foreslås at produsenter skal betale økonomisk bidrag basert på
kostnaden ved at produktet blir avfall.
Det høyeste nivået i avfallspyramiden er likevel avfallsreduksjon. I tillegg til levetidsforlengelse,
handler dette om reparasjon, oppussing av produkter og eventuell oppgraderingsmulighet til et
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forbedret produkt. Det dreier seg også om å lage produkter med lavere vekt i forhold til funksjon, for
eksempel slik utviklingen har vært for PC-er. Nanoteknologi byr på nye lovende muligheter på dette
området. Figuren nedenfor viser en prinsippskisse av framtidas sirkulære økonomi og det viktige
skillet mellom biologiske strømmer og håndteringen av beholdninger av ikke-fornybare ressurser.

Kilde: Ellen MacArthur Foundation.
Det er ikke bare viktig å resirkulere avfall. Det er også viktig å skape mindre avfall. Det kan gjøres på
to måter. Den ene måten er å lage produkter med mindre vekt. Dagens mobiltelefon er for eksempel
en mye kraftigere datamaskin enn de første PC-ene som kom på 1980-tallet, men veier bare en
brøkdel av hva de første stasjonære datamaskinene og skjermene gjorde. En enda mer
gjennomgripende måte å redusere materialstrømmen på er gjennom dematerialisering av livsstilen
vår. Det vil si at man eier og har færre ting. Dette er en trend for tiden. Mange går fra å eie selv til å
leie og dele med andre. Bytteringer, bildeleringer og Airbnb er eksempler på organiserte tiltak for
dette. Slik opprettholder man levestandarden selv om forbruket går ned. En delebil erstatter 6 -7
biler. Om dette ble like vanlig som å eie, ville verden klart seg med 30–40 prosent lavere
bilproduksjon og materialstrøm. Framtidas sirkulære økonomi vil på denne måten i større grad bli en
tjenestebasert økonomi enn dagens vareleverende økonomi.
Et annet eksempel på dematerialisering er å bruke videokonferanse og videoopplevelsessentre i
stedet for å reise. Todimensjonalt er dette allerede vanlig og mulig. Gjennom holografi vil det kanskje
i framtida til og med bli mulig å oppleve det som om vi sitter i samme rom eller er på besøk i en
annen kultur.
Det mest gjennomgripende og tyngste steget vekk fra dagens bruk og kast-økonomi, er det kulturelle
kvantespranget vekk fra materialismen. Det handler om å fri seg fra trangen til ytre status, slik
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reklamen sier at vi trenger for å føle oss vel. Alternativet til materialisme er behovsorientert
selvivaretakelse. Det handler om tid til seg selv og tid til å være sammen, ikke om høy inntekt,
forbruk og status. Alternativet er å ha en god selvfølelse, uavhengig av reklame, motetrender og
venners meninger. Og det er å søke økt livskvalitet på det mentale og kroppslige plan. For eksempel
nærhet og omsorg, balanse mellom hvile og aktivitet, utfordring og mestring, akseptere oss selv og
hverandre slik vi er, og så videre. Det lar seg faktisk ikke gjøre å kjøpe tilfredsstillelse av slike behov.
Indre behov blir bare dekket gjennom at man har tid og evne til å dekke dem selv i samspillet med
andre.

Robotisering
Verden er i ferd med å oppleve en revolusjon innen automatisering, det som kalles robotisering
basert på kunstig intelligens. Denne revolusjonen vil gradvis endre arbeidslivet fullstendig. De fleste
rutine-yrker vil forsvinne. De vil ikke bli erstattet av Hollywoods menneskelignende roboter, men av
datasystemer (Brynjolfsson og McAfee, 2012). Yrkene og arbeidsplassene som forsvinner først er de
yrkene som har et rutinemessig preg. I neste omgang forsvinner de som har et definert mønster. De
yrkene som blir igjen er gjerne basert på direkte menneskelig kontakt og omsorg og de rene
innovative yrkene. Men også her vil digitale verktøy forenkle og effektivisere deler av arbeidet og
gjøre at produktet blir av høyere kvalitet. Et eksempel er arkitekttegning ved hjelp av digitale verktøy
som framstiller ferdige tredimensjonale tegninger og bilder av bygget og landskapet, og at en 3Dprinter lager en fargelagt modell som viser det hele.
I en slik framtid kan mange mennesker bli uten fulltids arbeid. Bare de utvalgte med kontakter,
økonomi, gründer-egenskaper og ekstraordinært intellekt, talent og evner vil ha jobb. Om resultatet
blir at flertallet av befolkningen er uten inntekt og må leve av midlertidige sosialytelser, vil det føre til
sosial uro. Det vil bli protester mot det etablerte samfunnet I verste fall kan det føre til direkte
opprør og vold.
Hva er løsningen om bare et mindretall av befolkningen kan få arbeid og inntekt gjennom
lønnsarbeid? En mulig løsning som De Grønne ønsker å utrede er borgerlønn og mer ferie og
arbeidsdeling. Borgerlønn er en grunninntekt som alle som ønsker det kan få utbetalt (Se f.eks.
Wikipedia, Borgerlønn). Samtidig er den høy nok til at de som mottar borgerlønn kan leve et liv i
verdighet og med mulighet for å delta i samfunnet. Det er forsøksprosjekter i Finland, India, Canada.
Sannsynligvis innfører Island noe tilsvarende (Forskning.no, 2016).
Borgerlønn skal i prinsippet være upåvirket av andre inntekter. Men det finnes en mellomvariant. Det
er at alle som har lavere inntekt enn en garantert minsteinntekt, har rett på så mye borgerlønn at de
kommer opp på minimumsinntekten, som er nivået til borgerlønnen. Dette fungerer altså som en
inntektsgaranti. Har du ikke skaffet deg lønnsinntekt som tilsvarer den garanterte minsteinntekten,
får du borgerlønn som dekker den manglende inntekten. For å gi motivasjon for lønnsarbeid, kan det
f.eks. være slik at for hver andre krone man får økt lønn, går borgerlønnen bare ned med en krone.
I Norge i dag er ikke behovet for borgerlønn prekært, men utviklingen mot et automatisert næringsliv
skjer meget fort. Derfor har De Grønne programfestet at de ønsker en utredning om dette.

Hvordan skape høyere livskvalitet?
Manfred Max-Neef er en chilensk økonomiprofessor som har fokusert på å finne ut hva slags
samfunnsutvikling som gagner hele befolkningen. Den helt dominerende tilnærmingen i dagens
verden er det Max-Neef kaller bruttonasjonalprodukt tilnærmingen (Max-Neef, 2013). Utvikling
betraktes da som identisk med økonomisk vekst målt ved bruttonasjonsproduktet (BNP). Det
underliggende verdisynet er materialistisk. Mennesket har behov og disse behovene tilfredsstilles
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gjennom varer og tjenester som kan kjøpes for penger. Politikk for å gi folk et bedre liv blir derved
synonymt med å øke BNP per innbygger.
Stemmer det at velferden i samfunnet øker ved økonomisk vekst, dvs. økt brutto nasjonalprodukt
(BNP)? Svaret er nei, etter at økonomien har nådd et visst nivå. Forskere har utviklet en indikator som
forteller om det har vært et reelt framskritt eller ei. Indikatoren heter Genuine Progress Indicator (GPI).
Vi kan kalle den framskrittsindikatoren på norsk. Indikatoren inkluderer bare de positive sidene ved
økt bruttonasjonalprodukt, for eksempel flere konsumgoder. De negative sidene er skilt ut. Eksempler
på dette er flere trafikkulykker og klimapasningstiltak. Dette er jo egentlig bare økte kostnader.
BNP og framskrittsindikator (GPI) per innbygger
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Grafen viser vekst i BNP kontra vekst i GPI per innbygger i realverdier, det vil si at inflasjon er
fratrukket. Vi ser at mens BNP per innbygger har økt hele tiden, har ikke netto velferd per innbygger
økt siden 1978 i USA ifølge framskrittsindikatoren (GPI). Dette er en medvirkende årsak til at folk er
oppgitte og misfornøyde og har mistet tilliten til politikerne og politiske institusjoner i USA.
Utgangspunktet for Max-Neefs alternative tilnærming til problemstillingen er at den beste
samfunnsutviklingen er den som fører til den største økningen i vanlige folks livskvalitet. Men hva er
det som øker folks livskvalitet? I praksis løses denne problemstillingen gjennom å utvikle en
behovsteori som postulerer hva de menneskelige behovene består i. Jo mer disse behovene er
dekket, desto høyere regner man med at livskvaliteten blir.

Max-Neefs behovsmatrise
En av de mest anerkjente behovsteoriene er Max-Neef sin behovsmatrise. (For norsk gjennomgang,
se Wikipedia: Grunnleggende menneskelige behov). For å kunne få høy livskvalitet er det ifølge MaxNeef fire aspekter som må ivaretas. Man må leve og være, så man eksisterer på alle livsplan og
livsområder. Man må også ha det man trenger for å dekke behovene. Siden behov i stor grad må
dekkes av en selv, må man også gjøre det som dekker behovene og som sørger for at muligheten for
å dekke behov vedlikeholdes og utvikles. Og mens man er, har og gjør dette for å dekke behov, må
man også samhandle med andre mennesker, natur og teknologi. Kolonnene i Max-Neefs
behovsmatrise er dimensjonene være, ha, gjøre og samhandle.
Manfred Max-Neef antar og postulerer at de fundamentale menneskelige behov er de er samme i
alle kulturer og til alle tider, og at disse behovene er avgrenset, få og kan klassifiseres. Med unntak av
livsopphold (overlevelse), er ingen av behovene han lister opp viktigere enn de andre. Men i livets
forskjellige faser og under ulike samfunnsforhold kan enkelte behov oppleves viktigere enn andre.
Radene i behovsmatrisen til Max-Neef er ulike behovsområder som må dekkes.
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Det første behovet i Max-Neef sin behovsmatrise er livsopphold, dvs. at fysiologiske behov for
overlevelse dekkes. Med en dypere betraktningsmåte kan vi kalle dette behovet for økologiskhelsemessige behov. Vi har behov for rent vann, ren luft, sunn og variert næring og passe varme som
vår organisme er tilpasset til. Vi trenger også å få avfall og utslipp ut av kroppen og vekk fra
livsmiljøet vårt. Det vi puster ut og har som avføring, er det planter puster inn og nærer seg på. Dette
er det evige økologiske kretsløpet som mennesket og natur inngår i. Derav betegnelsen økologiske
behov. Økologiske behov ivaretas gjennom en økologisk bærekraftig utvikling som gjør at vi ikke
ødelegger livsmiljøet (for eksempel forurenset byluft) eller livsgrunnlaget (f.eks. global oppvarming). I
tillegg er selve kroppen et økosystem med sin økologiske nisje (grenseverdier) for hva den tåler av
sukker, hvitt mel, konserveringsmidler i en mage som skal fordøye og ikke konservere mat,
giftstoffer, manglende mosjon og annet. Derfor økologisk-helsemessige behov. Derfor er en sunn og
bærekraftig livsstil også helt avgjørende for å dekke kroppens fysiologiske behov.
Det neste behovet i behovsmatrisen til Max-Neef er beskyttelse. Det gjelder å sikre at man overlever
og ikke blir drept eller skadet hverken av ville dyr, naturkatastrofer eller andre mennesker.
Det tre neste behovene i behovsmatrisen til Max-Neef er av personlig og sosial art; kjærlighet,
identitet og deltakelse. Men for å kunne realisere seg selv og sitt potensiale trenger man ifølge MaxNeef også forståelse og kreativitet, som er de neste behovene han lister opp. For å kunne realisere
seg selv og dekke sine behov trenger man i tillegg ha samfunnsmessige rammebetingelser i form av
en kultur, samfunn og økonomi som legger til rette for frihet og fritid. I behovsmatrisen nedenfor har
jeg listet opp behovene i den rekkefølgen jeg har introdusert og begrunnet dem.
Behovsmatrisen som avgjør livskvaliteten

Behov

Være (kvaliteter)

Ha (ting)

Gjøre
(handlinger)

Samhandle
(situasjoner)

Livsopphold fysisk og mental
helse

mat, husly,
arbeid,
livsgrunnlag

spise, kle seg,
arbeide, hvile,
sove, formere
seg

bomiljø, sosial
sammenheng

Beskyttelse

omsorg,
tilpasningsevne,
selvstendighet

sosial trygghet,
helsesystemer,
arbeid

beredskap,
samarbeide,
planlegge, ta
vare på, hjelpe

sosialt miljø,
bolig

Kjærlighet

respekt, humor,
raushet,
sensualitet

vennskap,
familie, natur

dele, ta vare på,
elskov, uttrykke
følelser

privatliv, intime
rom for
fellesskap

Identitet

Følelse av
tilhørighet,
selvfølelse,
konsistens

symboler, språk,
religion, arbeid,
skikker, verdier,
normer

bli kjent med
seg selv, vokse,
forplikte seg

steder man
hører til,
hverdagslige
situasjoner

Deltagelse

åpenhet,
engasjement,
humoristisk sans

ansvar, plikter,
arbeid,
rettigheter

samarbeide, ta
dissens,

foreninger,
partier, kirker,
nabolag
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uttrykke
meninger
Forståelse

selvstendig
tenking,
nysgjerrighet,
intuisjon

litteratur, lærere, analysere,
utdanning,
studere,
offentlig debatt
meditere,
undersøke

skoler, familier,
universiteter,
lokalsamfunn

Kreativitet

fantasi, dristighet,
oppfinnsomhet,
nysgjerrighet

egenskaper,
ferdigheter,
arbeid, teknikker

oppfinne, bygge, designe,
jobbe, komponere, tolke

rom for å
uttrykke seg,
verksteder,
publikum

Frihet

selvstendighet,
like rettigheter
lidenskap, selvtillit,
åpenhet

velge, ta risiko,
ta dissens,
utvikle
bevissthet

hvor som helst,
på alle områder

Fritid

fantasi, ro,
spontanitet

dagdrømme,
erindre, slappe
av, ha det moro

landskap,
intime rom,
steder å være
alene

leker,
fritidstilbud,
sinnsro

Kilde: Wikipedia: Grunnleggende menneskelige behov.
Med denne behovsmatrisen som bakgrunn, kan vi presisere mer detaljert hva som menes med økt
sosial bærekraft i målhierarkiet for bærekraftig utvikling, som ble presentert i begynnelsen av denne
delen av boka.
Økt sosial bærekraft innebærer:
1. Øke levealderen
2. Øke antall leveår med god helse og høy livskvalitet
o

Sikre livsoppholdet bedre for flere

o

Sikre bedre beskyttelse

o

Legge til rette for økt kjærlighet (hjertekultur)

o

Legge til rette for et mangfold av identitet

o

Legge til rette for økt deltakelse

o

Legge til rette for økt forståelse

o

Legge til rette for økt kreativitet

o

Gi menneskene størst mulig frihet

o

Legge til rette for økt fritid

3. Redusere sosiale helseforskjeller
4. Redusere Norges økologiske fotavtrykk som overskrider det globalt rettferdige
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Hva slags politikk bør Miljøpartiet De Grønne føre for å øke livskvaliteten til den norske
befolkningen? Svaret er at partiet bør føre en politikk som skaper økt sosial bærekraft slik det er
definert gjennom delmålene ovenfor. Men ifølge Max-Neef er ikke dette tilstrekkelig, fordi det kun
innebærer utvikling ovenfra gjennom politikk. For å skape høy livskvalitet for hele befolkningen
trengs det også utvikling nedenfra. Det vil si utvikling som folk selv skaper for seg selv, sine nærmeste
og lokalsamfunnet. Slik jeg ser det har Manfred Max-Neef utviklet akkurat den tverrfaglige
utviklingsteorien som Miljøpartiet De Grønne trenger for å lykkes med sitt prosjekt – Å skape et
medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.
Max-Neef er opptatt av å skape utvikling nedenfra i samfunnet. Han kaller det «human-scale
development». På norsk kan det kanskje kalles menneskelig og bærekraftig utvikling nedenfra, eller
kort og godt utvikling nedenfra. Den underliggende tankegangen er at mennesket har behov, og at
det finnes midler til tilfredsstillelse av disse. Disse midlene er både av materiell og immateriell art,
både samfunnsmessige forutsetninger og personlige egenskaper, handlinger og eiendeler.
Menneskelig og bærekraftig utvikling nedenfra har ifølge Max-Neef tre pilarer:
-

Tilfredsstillelse av grunnleggende menneskelige behov
Å skape økende nivåer av selvhjulpenhet og innflytelse (empowerment)
Organisk menneskelig utfoldelse og samspill med natur og teknologi.

Fundamentet for utviklingsmodellen til Max-Neef er at man betrakter og behandler mennesker som
subjekter, ikke som objekter. Ved utvikling nedenfra er menneskene subjektene som skaper
utviklingen. Ved økonomisk vekst strategien er menneskene objekter for politikernes, økonomenes
og bedriftenes planer. Den grønne bevegelsen sin utviklingsstrategi er dypest sett utvikling nedenfra.
Det er en medvirkende årsak til at det tok så lang tid før Miljøpartiet De Grønne fikk oppslutning
blant sine egne. For partipolitikk og offentlig styring handler om utvikling ovenfra. Så for Miljøpartiet
De Grønne blir dette en strategi i flere faser.
Den første strategien er å prøve å endre kursen ovenfra; fra økonomisk vekst til bærekraftig utvikling.
Det gjelder å gjøre det man kan få til mens man fortsatt utgjør et lite mindretall med sitt syn. Så er
det i neste omgang å komme i maktposisjon i politikken og begynne å dreie hele samfunnsutviklingen
i en ny retning. Det er denne fasen denne delen av boka handler om. I tredje omgang dreier det seg
om å skape en utvikling nedenfra der hvert enkelt menneske, lokalsamfunn, område og sektor blir
stadig mer selvhjulpne og innflytelsesrike (empowered). Det vil være temaet i den neste delen av
boka. I omstillingsfasen vi er inne i nå blir det tre hovedpoeng for De Grønne:
1. Raskt redusere overskridelsen av naturens tålegrenser gjennom en styrt utvikling ovenfra.
2. Sørge for et raskt grønt økonomisk skifte, slik at man unngår krisetilstander fordi
fossiløkonomien kollapser raskere i verden enn fornybarøkonomien vokser fram i Norge. En
slik krisetilstand er noe Norge kan være på vei mot, fordi fornybaromstillingen går raskere i
verdensmarkedet enn i Norge.
3. Begynne på omstillingen fra utvikling ovenfra (økonomisk vekst fikseringen) til å legge til
rette for menneskelig og samfunnsmessig utvikling nedenfra som øker folks livskvalitet,
uavhengig av om dette øker bruttonasjonalproduktet eller ei.

Grønn omstillingspolitikk i praksis
Det presenterte Målhierarkiet for bærekraftig utvikling kan betraktes som et innspill til ytterligere
spissing og målretting av bærekraftrapporteringen som har vært gjort i Norge. Alle de 15 delmålene
kan operasjonaliseres gjennom objektive kriterier eller sammensatte indikatorer. Gjennom politisk
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vekting av delmålene i hver dimensjon, blir det mulig å sammenfatte rapporteringen til
bærekraftindikatorer for økonomisk, sosial og økologisk utvikling. Gjennom å vekte disse tre
dimensjonene også politisk, får man en bærekraftindikator som måler om utviklingen totalt sett går i
riktig retning.
For å innføre systematisk bærekraftig ledelse i offentlig forvaltning – økt livskvalitet og rask
reduksjon i klimagassutslipp og miljøbelastning som overskrider naturens tålegrenser – kan det være
hensiktsmessig å omgjøre Finansdepartementet til et Finans og bærekraftdepartement med
overordnet myndighet til å samordne slik at miljø- og ressursbudsjetter planlegges fornuftig og
overholdes på tilsvarende måte som statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet. Dette innebærer å
fastsette og håndheve et øvre tak for ressursbruk og utslipp (kvoter/grenser) for å avslutte og
minimere overskridelsen av økosystemenes bæreevne og levende organismers tåleevne. Ved å
sammenholde dette med indikatorene for disse delmålene, får Stortinget angitt hvor langt man er
kommet i å bringe økonomien innenfor naturens tålegrenser.
Det kan også være hensiktsmessig å omgjøre Helse og sosialdepartementet til et Livskvalitet,
folkehelse og sosialdepartement. Oppfølgingen av folkehelseloven må styrkes. Departementet skal
også koordinere den kulturelle omstillingen fra økonomisk vekst og høyere levestandard målt ved
BNP/innbygger til høyere livskvalitet og mindre økologisk fotavtrykk som overordnet mål utviklingen.
Dette er en så grunnleggende og omfattende kulturell og økonomisk omstilling at det må inn i lover,
forskrifter, offentlige planer og virksomhet, og alle sektorer og områder ellers i samfunnet.
Denne delen av boken skal avsluttes med en kort gjennomgang av partiprogram 2017 – 2021 for
Miljøpartiet De Grønne, der det sammenholdes med det presenterte målhierarkiet for bærekraftig
utvikling. Jeg skal starte med å se på delmål 8 – 15 (redusere overskridelsen av naturens tålegrenser),
siden dette var første prioritet, deretter delmål 1 – 3 (økonomiske mål), siden dette er det nest
viktigste. Og så til slutt delmål 4 – 7 (sosiale mål) som ifølge nytenkingen i dette kapitlet skal ivaretas
på en slik måte at livskvaliteten øker, selv om forbruket går ned. Det som i det følgende er gjengitt i
anførselstegn, er direkte sitat fra forslaget til partiprogram. Det konkrete innholdet i politikken
gjengis ikke her. Det kan i stedet finnes og leses på Miljøpartiet De Grønne sine nettsider,
www.mdg.no under overskriften Politikk. Der finner man Miljøpartiet De Grønne sitt arbeidsprogram
2017 – 2021.

Bærekraftpilar 1: Minimer overskridelse av økosystemenes bæreevne
«Vårt grunnsyn er at menneskene er dypt knyttet til, og avhengig av, velfungerende økosystemer. Å
bry oss om disse, er å bry oss om oss selv. Menneskenes livsmuligheter avgjøres av hvor godt vi lærer
oss å leve i samspill med naturen. Derfor setter De Grønne naturens tålegrenser som ramme for all
politikk.» (MDG arbeidsprogram 2017 – 2021, s. 6)

Delmål 8 i målhierarkiet: Redusere klimagassutslipp
«Paris-avtalens ambisjon om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader er et ambisiøst mål
som De Grønne slutter seg til. Men avtalen blir et slag i luften uten umiddelbare og omfattende
tiltak. De Grønne vil gjennomføre disse tiltakene i Norge ved å gjøre utslippskutt til en del av
lovverket, fase ut petroleumsnæringen og gjøre Norge til verdens første fossilfrie velferdsland. Med
en høykompetent befolkning, et innovativt næringsliv og mye kapital kan Norge gjennomføre en
fornybarrevolusjon som kan vise vei for resten av verden.» (MDG arbeidsprogram 2017 – 2021, s.10)
Tiltak for reduserte klimagassutslipp finnes i De Grønne sitt partiprogram 2017 – 2021 i kapitlene
Vårt livsgrunnlag, Grønn økonomi, Grønt næringsliv og Areal og transport.
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Delmål 9: Redusere utslipp, avfall og bivirkninger som er skadelige for levende organismer
«De Grønnes hovedstrategi for å stanse forsøpling, forurensing og spredning av miljøgifter er å
erstatte dagens bruk og kast-økonomi med en kretsløpsøkonomi der materialer, avfall og søppel
resirkuleres. I tillegg må både det offentlige og næringslivet ta langt større ansvar for å beskytte
mennesker, natur og dyreliv mot farlige giftstoffer, skadelig forsøpling og forurensing.» (MDG
arbeidsprogram 2017 – 2021, s. 18)
Tiltak for dette finnes i De Grønne sitt partiprogram 2017 – 2021 i kapitlene Forurensning og
miljøgifter, Grønn økonomi og Grønt Næringsliv.

Delmål 10 og 11: Øke luftkvalitet og vannkvalitet
«De Grønne vil stramme inn vilkårene for å få utslippstillatelse etter forurensningsloven og skjerpe
straffereaksjonene ved brudd på loven. De vil også skjerpe kravene til luftkvalitet slik at de er i tråd
med Folkehelseinstituttets anbefaling.» (MDG arbeidsprogram 2017 – 2021, s. 13)
«Den kritiske situasjonen for havet skyldes blant annet klimaendringer og havforsuring, overfiske,
oppdrett, turisme og råstoffutvinning av olje og mineraler. Et av de raskest voksende problemene er
forsøplingen av verdenshavene og kysten. Hvis dagens utvikling fortsetter vil det være mer plast enn
fisk i havet innen 2050. I tiårene som kommer må alle verdens kystnasjoner ta ansvar for å snu
utviklingen i sine områder, i tillegg til å jobbe sammen for internasjonale avtaler.» (MDG
arbeidsprogram 2017 – 2021, s. 9)
Tiltak for økt luftkvalitet og vannkvalitet finnes i De Grønne sitt partiprogram 2017 – 2021 i kapitlene
Forurensning og miljøgifter, Livet i havet og Sjøtransport.

Delmål 12: Øke naturarealer med naturlig biologisk mangfold
«En grunnsøyle i den grønne ideologien er kunnskapen om menneskenes avhengighet og samspill
med økosystemene. Vårt engasjement for naturen springer ut fra opplevelsen av tilhørighet, glede,
og kjærlighet til naturen. Det forsterkes av den dypt alvorlige erkjennelsen av at ødeleggelsen av
natur truer menneskenes velferd og trygghet.
Livet på jorda er fantastisk rikt og mangfoldig og har utviklet seg gjennom mange millioner år. I dag
forsvinner dette mangfoldet mer enn tusen ganger raskere enn det som er naturlig. Antallet ville dyr
på landjorda og antallet fisk og sjøfugl i havene er halvert de siste 40 år. Utviklingen fører til kollaps i
økosystemene, truer matforsyningen og gjør at vi mister økosystemfunksjoner som pollinering av
avlinger, luft og vannrensing.» (MDG arbeidsprogram 2017 – 2021, s. 7)
Tiltak for økte naturarealer med naturlig biologisk mangfold finnes i De Grønne sitt partiprogram
2017 – 2021 i kapitlet Livet på land, Livet i havet og Grønt næringsliv.

Delmål 13: Redusere inngrep i utnyttede arealer
«Hver eneste dag er naturen kilde til folkehelse, livskvalitet og opplevelser for hundretusener av
mennesker. Hvis våre barnebarns barnebarn skal ha samme tilgang som oss til natur, må grønne
lunger, bymarker og friluftsområder gis sterkere beskyttelse.» (MDG arbeidsprogram 2017 – 2021, s.
7)
Tiltak for reduserte inngrep i utnyttede arealer finnes De Grønne sitt partiprogram 2017 – 2021 i
kapitlene Livet på land, Livet i havet og Grønt næringsliv.

Delmål 14: Bedre dyrevelferden for husdyr og kjæledyr
«Vi vil føre en miljøpolitikk som bevarer og reparerer leveområdene for ville dyr og en
dyrevelferdspolitikk der husdyr og kjæledyr behandles på en anstendig og respektfull måte. Vi er
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overbevist om at det er en sterk sammenheng mellom vår respekt og omsorg for dyr og vår respekt
og omsorg for hverandre.» (MDG arbeidsprogram 2017 – 2021, s. 14)
Tiltak for å bedre dyrevelferden for husdyr og kjæledyr finnes i De Grønne sitt partiprogram 2017 –
2021 i kapitlene Dyrevelferd og Grønt næringsliv.

Delmål 15: Redusere sårbarhet for endringer i klima
«Den store klimaregningen for staten, regioner og kommuner begynner å bli synlig i form av
kostnader for å tilpasse veier, jernbane, avløpssystemer, bebyggelse og infrastruktur til et endret
klima. For å sikre at hensyn til klimaendringer kommer inn i all planlegging, trenger vi et løft for
kompetanse og kapasitet på klimatilpasning i kommunene. Tiltak som grønne tak, åpning av bekker
og vassdrag, og flere grøntarealer som bidrar til fordrøyning er viktig i tettbygde strøk. Samtidig
trenger vi mer kunnskap om hvordan klimaendringer vil påvirke matproduksjon og biologisk
mangfold på land og i havet.» (MDG arbeidsprogram 2017 – 2021, s. 12)
Tiltak for å redusere sårbarhet for endringen i klima finnes i De Grønne sitt partiprogram 2017 – 2021
i kapitlet Tilpasning til klimaendringer.

Bærekraftpilar 2: Maksimer økonomisk utvikling
Fra målhierarkiet har vi disse tre delmålene som skal ivaretas:
1. Øke verdiskaping (resultat + lønn) (Høy levestandard er verdien som skal ivaretas)
2. Øke antall arbeidsplasser (Å ha arbeid og inntekt for flest mulig er verdien som skal ivaretas)
3. Øke mangfoldet i næringslivet (Å minimere økonomiens sårbarhet ved å ha flere bein å stå
på er verdien som skal ivaretas)
Dette er kjernen i Miljøpartiet De Grønne sin politikk for dette, hentet fra forslag til partiprogram
2017 – 2021:
«Det store samfunnsprosjektet de neste årene i Norge er det grønne skiftet fra oljeøkonomi til
grønne arbeidsplasser. Nedturen i oljeindustrien de siste årene har vist oss at norsk økonomi har blitt
sårbar på grunn av satsing på olje og gass. Men i stedet for en politikk som gjør at titusenvis brått blir
arbeidsledige over natta uten en plan, vil De Grønne føre en forutsigbar politikk som gradvis faser ut
olje- og gassindustrien over en 20-årsperiode.
Inspirert av hvordan myndighetene bidro aktivt til å bygge opp norsk olje- og gassindustri, vil vi at
myndighetene satser målrettet på sektorer der Norge har naturgitte fortrinn, som fornybar energi,
foredling av biologiske ressurser, marine og maritime næringer. Gjennom en aktiv næringspolitikk vil
De Grønne bidra til at kompetansen som er utviklet av dyktige arbeidere i olje- og gassnæringen kan
finne nye bruksområder.
Et av Norges fremste konkurransefortrinn er at vi har mye natur og store havområder med
velfungerende artsrike økosystemer. Her finnes enorme fornybare ressurser som kan erstatte
produkter og materialer som i dag er basert på olje og gass. Bærekraftig bruk av disse forutsetter
imidlertid kunnskap om norsk natur og arter på et helt annet nivå enn i dag. De Grønne vil gjøre det
mulig og attraktivt å skape og benytte seg av denne kunnskapen.» (MDG arbeidsprogram 2017 –
2021, s. 32)
De Grønne vil:
•

Gjennomføre en gradvis og planmessig utfasing av olje- og gassindustrien over en 15-årsperiode,
og stanse leting og utbygging på norsk sokkel, herunder Johan Sverdrup fase 2.
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•

Gi gode skattevilkår til grønne næringer inspirert av dagens fordeler til olje- og gassindustrien.

•

Fjerne alle skattefordeler og subsidier til petroleumsvirksomhet og avskaffe TFO-ordningen.

•

Føre en næringspolitikk basert på aktive politiske prioriteringer av sektorer og teknologier der
Norge har naturlig fortrinn.

•

Gjennomføre en storstilt satsing på å utvikle ny fornybar energiproduksjon som havvind,
biogass, solenergi, bølgekraft og geotermisk energi.

•

Redusere risiko for investeringer i grønt næringsliv blant annet ved å opprette flere såkornfond,
skattefordeler og direkte statlige investeringer.

•

Flytte offentlige forskningsmidler fra oljeindustrien til innovasjon i grønne næringer.

•

Satse målrettet på omstilling av kompetanse og teknologi i olje- og gassindustrien og
leverandørindustrien.

•

Gi statlig omstillingsstøtte til kommuner og lokalsamfunn som mister arbeidsplasser innenfor
olje- og gassindustrien.

•

Samarbeide med næringsliv, forskningsmiljøer og organisasjoner om et nasjonalt løft for
bioøkonomi og bioprospektering, og etablere Bionova som pådriver for utvikling av bionæringer
og bioteknologi.

•

Samarbeide med den maritime næringen for å gjøre Norge til verdens første utslippsfrie
sjøfartsnasjon, og etablere Marinova som pådriver for en framtidsretta skipsindustri.

•

Sørge for at energipolitikken gir gode vilkår for industrinæringer og datasentre.

•

Erstatte kulldriften på Svalbard med satsing på nye næringsveier som fornybar energi, romfart
og kommunikasjon, forskning og reiseliv.»

(MDG arbeidsprogram 2017 – 2021, s. 32)
Ytterligere tiltak for å maksimere økonomisk utvikling finnes i De Grønne sitt partiprogram 2017 –
2021 i kapitlene Grønn økonomi, Grønt næringsliv og Areal og transport.

Bærekraftpilar 3: Maksimer sosial utvikling, utjevning og global rettferd
Behov 1: Livsopphold
Tiltak for å sikre livsoppholdet finnes i De Grønne sitt partiprogram 2017 – 2021 i kapitlene Grønn
økonomi, Grønt næringsliv, Boligpolitikk, Arbeid og velferd og Helse og omsorg.

Behov 2: Beskyttelse
Det helt fundamentale beskyttelsesaspektet er beskyttelse av livet. At vi kan være trygge både
hjemme, på arbeid og ute der vi går og reiser. Ytre sett for nasjonen dreier dette seg om
forsvarspolitikk. Indre sett i nasjonen Norge handler beskyttelse om justispolitikk og politikk for
tilpasning til klimaendringer.
Tiltak for å sikre beskyttelse finnes i De Grønne sitt partiprogram 2017 – 2021 i kapitlene Fred og
internasjonal konfliktløsning, Forsvar, Justis og beredskap og Tilpasning til klimaendringer.

Behov 3: Kjærlighet
For barnet dekkes dette behovet av familien og etter hvert i økende grad av venner og andre nære
personer man samhandler med. Behovsdekningen påvirkes altså av hvordan hele kulturen og
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samfunnet fungerer. En kultur der de fleste har empati vil dekke dette behovet vesentlig bedre enn
en hard, patriarkalsk kultur. Det som finnes i partiprogrammet 2017 – 2021 til De Grønne som direkte
er rettet mot dette behovet er dette finnes i kapitlet En trygg oppvekst.

Behov 4: Identitet
De Grønne har en liberal grunnholdning. Folk må selv få velge sin identitet. I tillegg betraktes
mangfold som særlig verdifullt av De Grønne. Den viktigste identiteten til et menneske utvikles
gjennom oppdragelsen. I tillegg vil skolegang og utdannelse påvirke, særlig i retning av toleranse for
ulike livssyn og verdensanskuelser. Politikken til De Grønne på dette området er å finne i
partiprogrammet 2017 – 2021 i kapitlene Demokrati og deltakelse og Frihet og mangfold.

Behov 5: Deltakelse
Det neste behovet i behovsteorien til Max-Neef er deltakelse. Her har samfunnet stor betydning for å
legge til rette for dette. Det skjer gjennom det foregående kapitlet ved å oppfostre og utdanne
«gagns mennesker». Det skjer gjennom den økonomiske politikken og integreringspolitikken for å
legge til rette for at alle kan delta i arbeidslivet i samsvar med egne evner og potensiale. Tiltak for å
sikre og fremme deltakelse i samfunnslivet finnes i De Grønne sitt partiprogram 2017 – 2021 i
kapitlene Arbeid og velferd, Demokrati og Deltakelse og Kultur.

Behov 6 og 7: Forståelse og kreativitet
Politikkområdene som påvirker forståelse og kreativitet påvirker også i stor grad vår evne og
mulighet til å dekke behovet for kjærlighet. Disse tre behovene og til dels også behovet for deltakelse
dekkes i stor grad av individet selv. Men den personlige evnen til å dekke disse behovene utvikles
gjennom oppveksten og påvirkes av barneoppdragelse, barnehagetiden og skolegangen. I tillegg skal
barneoppdragelse og skolegang selvfølgelig gjøre oss til samfunnsnyttige mennesker som kan bidra
til samfunnet gjennom jobb, familie og frivillig innsats. Av relevant politikk i partiprogrammet 2017 –
2021 som bidrar til dette utover familie og oppvekstpolitikken finner vi i kapitlet Utdanning og
kompetanse og Kultur.

Behov 8: Frihet
Det neste behovet i behovsmatrisen til Max-Neef er frihet. Om dette sier De Grønne sitt
partiprogram 2017 – 2021 at «De Grønne omfavner frihet, ansvar, mangfold og likestilling som
viktige verdier i seg selv, samtidig som de er forutsetninger for å skape inkluderende fellesskap med
respekt for andre mennesker og livsgrunnlaget vårt.» (MDG arbeidsprogram 2017 – 2021, s. 68)
Likestilling og likeverd og forutsetninger for at alle skal kunne ha samme frihet. Om dette sier
partiprogrammet at «De Grønne jobber for et samfunn der alle kan være seg selv, og der det legges
til rette for at alle kan delta i samfunnet og i arbeidslivet. Fremdeles er det slik at hvilket land du
kommer fra eller hvilket kjønn du har påvirker mulighetene i livet. Slik vil vi ikke ha det. Det er
uakseptabelt at etnisitet, alder, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering eller
funksjonsevne begrenser individers deltakelse, innflytelse og livskvalitet.» (MDG arbeidsprogram 2017 –
2021, s. 69) Videre at «Et inkluderende samfunn krever aktiv fattigdomsbekjempelse, et sterkt sosialt
sikkerhetsnett og tilgang til arbeidslivet. Folketrygdens pensjons- og trygdeordninger skal bidra til
økonomisk trygghet og en anstendig levestandard for personer som ikke kan delta i arbeidslivet. De
ulike ordningene må samordnes godt og gjøres tilgjengelig for de som har rett til dem.» (MDG
arbeidsprogram 2017 – 2021, s. 58)

Tiltak for å sikre frihet og like rettigheter finnes i De Grønne sitt partiprogram 2017 – 2021 i kapitlene
Frihet og mangfold, Demokrati og deltakelse og Arbeid og velferd.
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Behov 9: Fritid
Det siste behovet i behovsmatrisen er fritid. Være-aspektet og gjøre-aspektet av dette behovet
dekkes av individet selv og fremmes/hemmes gjennom barneoppdragelse, skole ot utdanning. Haaspektet legges det til rette for av sivilsamfunnet og det offentlige gjennom for eksempel fritidstilbud
som er omtalt i partiprogrammet 2017 – 2021 i kapitlet Friluftsliv og idrett og også ellers i kapitlet
Kultur.

Norge i verden
Å bidra til bærekraftig utvikling i verden dreier seg om gjennomføring av målhierarkiet for
bærekraftig utvikling med et globalt perspektiv i stedet for et nasjonalt perspektiv som omtalt hittil. I
kapitlet Norge i verden i De Grønne sitt partiprogram 2017 – 2021 omtales politikken på dette
området. I innledningen sier det blant annet:
«I prinsippet har alle mennesker på jorden samme rett til våre felles naturressurser og til å skape seg
et liv i frihet og trygghet. Derfor vil vi motvirke urettferdighet og ujevn fordeling mellom grupper,
land og kontinenter. Vi vil jobbe for jevnere fordeling av makt ved å bygge et sterkere internasjonalt
rettssystem og et mer slagkraftig FN med et større tyngdepunkt i generalforsamlingen der alle land er
representert. Vi vil arbeide for jevnere fordeling av ressurser mellom nasjoner og folkegrupper ved at
rike land reduserer vårt økologiske fotavtrykk til et bærekraftig og rettferdig nivå. Samtidig vil vi dele
mer av vår rikdom for å bidra mer til å løse felles globale problemer som miljøutfordringer, fattigdom
og humanitær nød. En human og anstendig migrasjonspolitikk der asylretten forsvares er en viktig
del av en politikk forankret i hensynet til det globale fellesskapet.» (MDG arbeidsprogram 2017 – 2021,
s. 81)
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Del 3 – Visjonen av et grønt samfunn
Fra dype trender i verden til visjonen de fører oss mot
For tredje gang i norgeshistorien er det en folkebevegelse og et parti som tar mål av seg til å
omforme hele samfunnet. Første gang det skjedde var i 1880-årene da den liberale og nasjonalistiske
folkebevegelsen og partiet Venstre innførte parlamentarismen og avsluttet tusen år med enevelde i
Norge. Den andre gangen en folkebevegelse og et parti omformet hele det norske samfunnet var da
arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiet skapte den sosialt regulerte markedsøkonomien,
velferdsstaten og velferdssamfunnet, slik at ingen i Norge lenger levde under absolutt fattigdom og
nød.
Den tredje gangen dette er i ferd med å skje er nå. Det er miljø-, freds- og solidaritetsbevegelsene og
De Grønne som vil omskape Norge og verden til et fredelig og medmenneskelig verdenssamfunn i
økologisk balanse. Altså en helt annerledes utvikling og et helt annet verdenssamfunn enn det vi har i
dag. Og de vil nok klare det. For de gode kreftene vinner alltid til slutt, om vi ser på verdenshistorien i
et langsiktig perspektiv.
Det er en ting som må presiseres før vi går videre:
Den grønne visjonen som skal beskrives, er slik jeg ser den for meg. Det er en visjon som er i
tråd med De Grønnes prinsipprogram og tenkning, og som jeg deler med mange andre i De
Grønne. Men det er samtidig en visjon som ligger i forkant av det Miljøpartiet De Grønne selv
har beskrevet og vedtatt som langsiktig mål. Den 3. og 4. delen av boka er altså til
inspirasjon, ettertanke og debatt, både innad i partiet og utad i samfunnet.

På vei mot en firedimensjonal blandingsøkonomi
Når jeg studerte på 1970-tallet var «revvolusjon» løsningen de fleste studenter så for seg. Jeg regnet
med at det aldri ville bli noen revolusjon. Alternativet til revolusjon er evolusjon, gradvise endringer.
Etter endt siviløkonomutdannelse i 1976 etablerte jeg derfor samvirkeforetak; te-importfirma,
borettslag med kollektiv, innkjøpslag, barnehage mv.. Gjennom praksis ville jeg se hvor langt det var
mulig å skape en sosialt og miljømessig ansvarlig økonomi og hva hindringene eventuelt var. Samtidig
begynte det å gå opp for meg at det jeg drev med ikke passet inn det jeg hadde lært på
handelshøyskolen. Det vil si at når det gjelder valg av økonomisk system har vi kun er et valg mellom
sentraldirigert planøkonomi og en desentralisert markedsøkonomi, eller en blanding av de to.
Desentralisert
markedsøkonomi

Blandingsøkonomi

Sentraldirigert
planøkonomi

(Ytterhus, 2001)
Samvirkeforetak som jeg drev med var noe annet enn det denne figuren forteller. Så fikk jeg en ahaopplevelse der det sto klart for meg. Selvfølgelig! I figuren ovenfor har man slått sammen to
dimensjoner i en akse. I virkeligheten er det slik at plan kontra marked er en dimensjon, mens
sentraldirigering kontra desentralisering er en annen dimensjon! Valg av økonomisk system er derfor
en todimensjonal problemstilling med fire mulige økonomiske systemer, slik figuren nedenfor viser.
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GRØNN
Frivillig ansvar
og selvregulering

BLÅ
Markedsøkonomi

Markedsøkonomi
u/ kapitalisme =
Verdistyring

Kapitalistisk
markedsøkonomi

Desentralisert
planøkonomi =
Samvirkeøkonomi

RØD
Planøkonomi

Offentlig sektor med
produsentplanlegging

SORT
Sentraldirigering
og ytre tvang

(Svae, 2013)
Denne figuren gir oss et helt nytt syn på det økonomiske systemet og gir oss flere muligheter enn
man hittil har tenkt. Denne modellen er helt avgjørende for De Grønne. For i denne modellen trer de
grønne alternativene til den blå profittorientert markedsøkonomi og den røde sentraldirigerte
planøkonomien fram. Vi har også fire kvadranter med fire ulike økonomiske systemer å velge
mellom, ikke bare to. Noen av disse vil tradisjonelle økonomer betrakte som «umuligheter».
Sentraldirigert markedsøkonomi er en slik «umulighet». Men da ser man ikke skogen for bare trær.
Den kapitalistiske markedsøkonomien er den sentraldirigerte markedsøkonomien. Sett fra
kapitaleiernes ståsted er dette en fri markedsøkonomi. De er frie til å herske og gjøre som de vil. Sett
fra arbeidernes ståsted er sentraldirigert markedsøkonomi mer beskrivende for situasjonen. I alle
kapitalistiske virksomheter er de ansatte sentraldirigert av eiernes krav om profitt. Enda mer
utpreget er sentraldirigeringen i verdenshandelen som domineres av multinasjonale konserner og
internasjonal finanskapital. Ikke sjelden er de så mektige at de kan påvirke og dirigere politikk og
lovgivning i landene de opererer i. Kapitalistisk markedsøkonomi og særlig storkapitalen er
sentraldirigert markedsøkonomi.
Sentraldirigert planøkonomi kjenner vi igjen fra den tradisjonelle modellen. Det er økonomi der
produsentleddet planlegger produksjon og distribusjon. Slik er offentlig tjenesteyting organisert i
Norge, for eksempel utdanning og helsevesen. Det fungerer godt på disse områdene og i det
omfanget vi har det i de nordiske landene. Men å organisere hele økonomien på denne måten, slik
man gjorde i de kommunistiske landene, viste seg å ikke være hensiktsmessig.
Så har vi to nye økonomiske systemer i den folkestyrte enden av den nye dimensjonen som ble
innført. Dette er disse to grønne alternativene som er av særlig interesse for De Grønne. I øverste
høyre hjørne har vi desentralisert planøkonomi preget av frivillig ansvar og selvregulering. Det er også
noe økonomer flest betrakter som en «umulighet». Men det har eksistert i over hundre år i Norden.
Det er slik meierisamvirket (Tine), landbrukssamvirket (Gilde, Nortura mv.), innkjøpslag (Felleskjøpet,
Fiskernes agnforsyning), fiskerisamvirket (Norges råfisklag, Sildesalslaget), forbrukersamvirket
(Coop), boligbyggelag (OBOS i Oslo og BOB i Bergen mv.) og sparesamvirket (sparebankene) er
organisert til beste for bønder, fiskere, forbrukere og sparere.
Samvirkeforetak er en form for desentralisert planøkonomi. Det er at forbrukere danner innkjøpslag,
bildeleringer og andre former for samvirkelag. Det er at gründere sammen med arbeidere etablerer
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medarbeiderstyrte bedrifter. Det er at produsenter danner salgslag. Det er at boligsøkende danner
boligbyggelag og borettslag. Det er at foreldre starter lokale, foreldreeide barnehager.
Samvirkeforetak etableres ved at en gruppe mennesker går sammen i felleskap for å dekke et behov.
Sammen utarbeider de en plan for dette. Ved desentralisert planøkonomi er det brukere, forbrukere
og medarbeidere som planlegger for å dekke egne og andres behov. Samvirkeøkonomi er med andre
ord planøkonomi uten sentraldirigering. Det var slike samvirkeforetak jeg drev med å etablere etter
endt utdannelse som siviløkonom. De store og etablerte samvirkeforetakene, slik som Tine Meierier
og Coop drives stort sett etter kapitalistiske prinsipper, og ligger derfor bare så vidt over x-aksen.
Mer idealistisk motiverte og drevne samvirkeforetak med frivillig ansvar og selvregulering i forhold til
omsorg for mennesker og miljø, ligger langt oppe langs y-aksen.
Markedsøkonomi uten kapitalisme er også en «utenkelighet» i tradisjonell tenkning.
Markedsøkonomi er betraktet som synonymt med kapitalisme, særlig den engelsk-amerikanske
varianten av kapitalisme. En slik konvensjonell kapitalisme, som ofte kalles neoliberal, er å investere
penger bare for å tjene enda mer penger. Men om en bedrift praktiserer bærekraftig ledelse og
legger like stor vekt på de tre pilarene for bærekraftig utvikling; miljøhensyn, sosial utvikling og
økonomisk utvikling, er ikke dette kapitalisme. Bedriften investerer ikke bare for å tjene enda mer
penger. Den investerer også for å redusere klimagassutslippene og å ivareta sosiale hensyn bedre.
Verdifokusert ledelse for å ivareta de tre pilarene for bærekraftig utvikling er med andre ord en form
for markedsøkonomi uten kapitalisme.
Markedsøkonomi uten kapitalisme er faktisk ikke noe nytt i Norge. Det har eksistert i 150 år og ble
innført i Norge av Hans Nielsen Hauge, lekpredikanten som levde og virket rundt år 1800. (Grytten,
2010). Han var noe langt mer enn bare lekpredikant. Han var en gründer, industrireiser,
handelsmann, bedriftsleder og medmenneske. Han var rett og slett en sosial og økonomisk gründer
av dimensjoner. Han fulgte sitt kall i praksis; «Mit Kaldsbrev er at tiene Gud og min næste». Han
startet om lag 30 selveide virksomheter rundt i hele Norge. For eksempel Grøndal & Co (boktrykker),
Bjølsen Mølle (Oslo), Eiker papirmølle, handelshus i Bergen og i Kristiansand, Solberg Spinnerier (ved
Drammen). Og det var bureisning, gjestgiveri, saltkokeri, gruvedrift og handel med fisk og korn med
frakteskuter oppover hele kysten. I tillegg inspirerte han andre gründere til å etablere virksomheter i
hans ånd. Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole har forsket i dette og kommet fram til
at av all næringsvirksomhet som ble etablert på Sunnmøre i årene 1818 til 1940, stod haugianere bak
68,7 prosent av etableringene. Dette omfatter navn som Nils Devold og O.A. Devold, Webjørn
Svendsen, Aarflot-familien, Peter I. Langlo, Peter Møller, Jens Ekornes og Kleven- og Ulsteinfamiliene. Alt dette utgjorde et nettverk av virksomheter som samarbeidet om produktutvikling,
etablering, ressurspersoner, økonomi og omsorg for hverandre. Likelønn var også en del av
verdigrunnlaget. Grytten har dokumentert dette gjennom statistikk for boligpriser. I 1900 var
industriarbeiderboligene i Norge generelt på fem prosent av verdien til industrieiernes boliger. I
områder der haugianere stod bak industrien og næringsvirksomhetene var boligverdien til de ansatte
på femti prosent av verdien til eierne.
Diagrammet med den firedimensjonale blandingsøkonomien åpner et helt nytt perspektiv og en ny
politisk og strategisk mulighet. Det er at bedrifter og bedriftsledere, ansatte og forbrukere frivillig tar
et forpliktende etisk ansvar for klima, miljø og sine medmennesker. Det vil si slik Hans Nielsen Hauge
og haugianerne gjorde det på sin måte for 150 år siden. Det gode budskap er at slik etisk ansvarlighet
faktisk er på vei inn i økonomien igjen. Det skjer gjennom HMS-lovgivining, miljømerking, Fair-trade
merking, miljøsertifisering, sosialt ansvar og en global ledelsestrend som kalles CSR, Corporate Social
Responsibility. Dette handler om ulike former for og grader av verdifokusert ledelse i stedet for
profittorientert ledelse. En helhetlig variant av dette er bærekraftig ledelse (Svae, 2013). Da lar man
økt bærekraftighet være lønnsomhetskriteriet i stedet for ensidig vekt på finansiell fortjeneste for
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aksjonærene. Man gir slipp på en holdning om at natur og mennesker kun er midler for å tjene
penger for eierne. Gradvis utvikler man en holdning om at ivaretakelse av helheten av natur,
mennesker og økonomi er et mål i seg selv. For å følge opp denne helhetstenkingen innfører man en
tredelt bunnlinje og lønnsomhetstenking:
Miljø- og klimaregnskap – Grønne verdier
-

Miljøregnskap, f.eks. i henhold til stiftelsen Miljøfyrtårn sin mal for miljørapportering
Klimaregnskap etter GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol) med rapportering til CDP
(Carbon DIsclosure Project)

Sosialregnskap – Røde verdier
-

Arbeidsmiljøundersøkelse
Kundetilfredshetsundersøkelse
Etisk regnskap for forholdet til lokalsamfunnet og leverandører i u-land

Økonomisk regnskap – Blå verdier
-

Resultat
Balanse/Soliditet
Likviditet

Ved bærekraftig ledelse får man en tredelt bunnlinje som omfatter grønne, røde og blå verdier. Målet
er å skape forbedring i alle dimensjoner. Global Reporting Initiative (GRI) har utviklet normer og
standarder for hvordan dette skal gjøres (Se referansen Global Reporting Initiative). Dette er et
internasjonalt nettverk med om lag 30 000 bedrifter i verden som følger opp GRI-standardene i
praksis. Figuren nedenfor illustrerer den realøkonomiske helhetstenkningen som GRI nettverket
praktiserer og som er det som trengs så sårt i vår tid. Det vil si en tid der man ikke bare kan tenke
økonomi isolert, men også må tenke på og ivareta naturgrunnlaget og menneskene sine behov både i
teori og praksis i økonomien.
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(Svae, 2013)
GRI-nettverket er også med i The International Integrated Reporting Council (IIRC) (se
Integratetreporting.org). IRC er en global koalisjon av regulatoriske institusjoner, investorer,
selskaper, standardsettere, fagfolk innen regnskap og frivillige organisasjoner. Det er en koalisjon for
å fremme god og helhetlig kommunikasjon om virksomhetens verdiskaping, som et neste skritt i
utviklingen av bedriftens rapportering. Integrert rapportering har i tillegg til rapportering om de tre
pilarene for bærekraft, naturkapital, sosial- og relasjonell kapital og finansiell kapital også
rapportering om realkapital, humankapital og intellektuell kapital, slik som illustrert i figuren:
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(Integratedreporting.org)
Et norsk eksempel på nettverk i etisk retning er Klimapartnere (klimapartnere.no). Det startet som et
bedriftsnettverk i Agder og har spredd seg til andre fylker slik som Hordaland, Troms og Rogaland.
Bedriftene i nettverket har forpliktet seg til å innføre systematisk miljøstyring, være miljøsertifiserte,
sørge for årlig reduksjon i klimagassutslippene og å samarbeide om etablering av ny grønn
næringsvirksomhet. Klimaparter Hordaland er det største av klimapartnernettverkene. Det omfatter
noen av de største offentlige og private bedriftene i fylket med til sammen over 40 000 ansatte, dvs.
nesten 20 % av den yrkesaktive befolkningen i fylket. CSR-trenden er med andre ord en betydelig
trend i vår tid.
Det skal også nevnes at det er utviklet egne internasjonale standarder for miljøledelse (ISO 14001
Environmental Management) og samfunnsansvar (ISO 26 000 Social Responsibility). Disse beskriver
innhold, virkemidler, organisering og prosessen mot økt etisk ansvarlighet.

Den grønne løsningen er å få liv og lære til å stemme
Den grønne løsningen i den firedimensjonale blandingsøkonomien dreier seg om frivillig ansvar og
selvregulering for å sørge for at liv og lære stemmer. Det er å innføre en høyere etikk der bedriften
legger økende vekt på miljøansvar og sosialt ansvar. Denne prosessen kan sammenfattes i en stige
for bærekraftig ledelse.
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Stigen for bærekraftig ledelse
MILJØ

SOSIALE
DIMENSJON

ØKONOMISKE
DIMENSJON

Røde verdier

Blå verdier

Økologisk
bærekraftighet
Helhetlig
miljøledelse

Sosial
bærekraftighet:
Rettferdig
fordeling og
menneskelig vekst

Økonomisk
bærekraftighet:
Langsiktig realøkonomisk lønnsomhet
i tre dimensjoner

Økoeffektivitet:
Forebygge
forurensninger
Minimere avfall
og ressursbruk

Behovsorientering:
Verdifokusert
ledelse, kundeog medarbeiderorientering

Balansert
verdiskaping:
Forebyggende
verdiskaping
i tre dimensjoner

3) Økonomisk vekst

Internkontroll:
Innfrielse av
helse, miljø- og
sikkerhetskrav

Maktbalanse:
Innfrielse av arbeidsmiljøkrav og
fagforeningskrav

Snill kapitalisme
Maksimere overskudd innenfor lovverk og god etikk

2)
Uansvarlighet

Problemfornektelse:
Miljøuansvarlighet

Maktorientering:
Sosial uansvarlighet og utnytting
av ansatte

Rå kapitalisme:
Profittmaksimering
uten etikk. Ensidig
egeninteresse.

1)
Kriminalitet

Rovdrift:
Miljøkriminalitet

Voldsmentalitet:
Sosial kriminalitet,
rovdrift på ansatte

Hensynsløshet:
Økonomisk
kriminalitet

NIVÅ AV
BÆREKRAFT

5)
Sterk
bærekraft

4)
Svak
bærekraft

DIMENSJON
Grønne verdier

(Svae, 2013)
Det tredje trinnet i stigen er der den norske økonomien og de fleste norske bedrifter befinner seg.
Fagforeninger, arbeiderbevegelse og miljøbevegelse har sørget for at politikerne har vedtatt
lovreguleringer som tvinger bedriftene til å ta miljøhensyn og arbeidsmiljøhensyn, selv om målet
fortsatt bare er å tjene penger. De beste bedriftene i markedet er allerede på det fjerde trinnet. De
ivaretar miljøet, sine medarbeidere og sine kunder mer enn det som er lovpålagt og vanlig. De tjener
penger ved å skape røde og grønne verdier.
På bedriftssiden i realøkonomien er økt etisk ansvarlighet å sørge for miljøsertifisering av
virksomheten og miljømerking av produkter for å ta mer ansvar for miljøet. Det er å bli med i et
klimapartnernettverk for å samarbeide om å ta økt ansvar for klimagassreduksjon og grønn
omstilling. Det er å bli medlem i Transparency International og innføre en organisasjonspraksis som
hindrer korrupsjon. Det er å innføre Fair trade handelsavtaler med leverandører i u-land og Fair
Trade merking av produktene. Det er å innføre tredelt bunnlinje i samsvar med GRI standarden og å
praktisere ISO 14001 og ISO 26 000 som system for stadig økende samfunnsansvar. Dette er
begynnelsen av fokusskiftet vekk fra ensidig profittorientering og over til å rette fokuset mot at
bedriften også skaper sosiale og miljømessige verdier gjennom den økonomiske virksomheten.
På husholdningssiden i realøkonomien er økt etisk ansvarlighet at vi som forbrukere bruker
pengesedlene som stemmesedler. Det vil si at man kjøper Debio-merkede økologiske grønnsaker og
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frukt som både er Debio og Fair-trade merket. Det er at man kjøper Svanemerkede vaskemidler og
andre produkter. Det er man handler hos butikker og leverandører som er Miljøfyrtårn eller ISO
14001 miljøsertifisert, f.eks. dagligvarekjeden Meny og innredningskjeden Princess. I tillegg er det
selvfølgelig å ha et ansvarlig forbruk, for eksempel å spise mindre kjøtt og mer fisk og vegetabilsk
mat. Det er å gå, sykle eller reise kollektivt i stedet for matpakkekjøring i rushtida. Det er å ha elbil i
stedet for fossilbil. Det er å ha varmepumpe som reduserer elektrisitetsforbruket. Osv.
På bedriftssiden i pengeøkonomien er økt etisk ansvarlighet at banker og fond trekker seg ut av
klimafiendtlig kull-, olje- og gassvirksomhet, slik som for eksempel pensjonsfondet KLP har gjort. Det
er at også disse finansinstitusjonene innfører en tredelt bunnlinje for egen virksomhet og utvikler
etiske kriterier basert på de tre pilarene for bærekraftig utvikling. Og at de bruker dette for etisk
kvalitetssikring av nye lån og prosjekter de skal finansiere. Det samme gjelder verdens største
pensjonsfond, oljefondet. Også der er prosessen med etisk vurdering av investeringsobjekter begynt
(passiv eksklusjon av verstinger), men det er langt fram til en dypere etisk forståelse og ansvarlighet i
forvaltningen av det norske oljefondet (aktiv seleksjon av de beste).
På husholdningssiden i pengeøkonomien er økt etisk ansvarlighet å flytte penger og lån til
sparebanker, møte opp på innskytermøte og velge inn styrer som omgjør sparebanken til en
samfunnsbyggende institusjon igjen, slik de opprinnelig var. Da sparebankene ble etablert på 1800tallet var hensikten å hjelpe småfolk til å spare og investere i bedre kår, og å bygge landet. Nå vil
hensikten være å fremme den grønne økonomien og omstillingen. En del av dette etiske prosjektet
vil være å gjeninnføre et ansvarlig nivå på lederlønninger og avslutte ren, unyttig finansspekulasjon,
noe som bør overlates til de kapitalistiske forretningsbankene. Det finnes en slik etisk ansvarlig
sparebank i Norge som de andre sparebankene bør tilstrebe å etterlikne, sparebanken Cultura. En
etisk ansvarlig løsning er å flytte lønnskontoen og sparepengene dit.

Firedimensjonal blandingsøkonomi for bærekraftig utvikling
Den etisk ansvarlige økonomien som vokser fram er bare en del av den firedimensjonale
blandingsøkonomien. Hvordan kan vi få hele økonomien til å utvikle seg i bærekraftig retning?
Figuren nedenfor gir en oversikt over helheten i det nye økonomiske systemet for bærekraftig
utvikling.
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Firedimensjonal blandingsøkonomi for bærekraftig utvikling
Bærekraftig ledelse
3-dimensjonal ledelse
for bærekraftig utvikling

BLÅ
Markedsøkonomi

GRØNN
Folkestyre og
selvregulering

Markedsøkonomi
u/ kapitalisme =
Verdistyring

Kapitalistisk
markedsøkonomi

- Lovregulering
- Offentlig styring
- Miljøincentivsystem
for å lokke og tvinge
utviklingen i bærekraftig
retning

Bærekraftig samvirke
3-dimensjonalt samarbeid
for bærekraftig utvikling

Desentralisert
planøkonomi=
Samvirkeøkonomi

RØD
Planøkonomi

Offentlig sektor med
produsentplanlegging

SORT
Sentraldirigering
og ytre tvang

Bærekraftig ledelse
i offentlig sektor
3-dimensjonal politikk og
styring for bærekraftig
utvikling og økt livskvalitet

(Svae, 2013)
Blandingsøkonomien for bærekraftig utvikling består av fire økonomiske sektorer; kapitalistisk
markedsøkonomi, markedsøkonomi uten kapitalisme (verdifokuserte bedrifter), sentraldirigert
planøkonomi (offentlig tjenesteproduksjon) og samvirkeøkonomien.
Den kapitalistiske markedsøkonomien kan styres i retning av bærekraftig utvikling gjennom politiske
vedtak. Lovregulering og offentlig styring kan tvinge beslutningene i riktig retning. Økonomiske
incentiver kan brukes for å gjøre det miljømessig riktige økonomisk lønnsomt. Det er dette
Miljøpartiet De Grønne prøver å få gjennomslag for.
Den sentraldirigerte planøkonomien vil kunne bidra til bærekraftig utvikling gjennom en
forvaltningsreform med innføring av et tredimensjonalt ledelsessystem i offentlig sektor. Offentlige
etater og virksomheter bør bli pålagt å praktisere bærekraftig ledelse.
Den verdistyrte delen av markedsøkonomien og samvirkeøkonomien går frivillig i retning av
bærekraftig virksomhet i alle tre dimensjoner. Alle tiltak for å styre de kapitalistiske bedriftene i riktig
retning, vil samtidig fremme og øke denne sektoren i økonomien. Årsaken er at disse tiltakene gjør
det lettere, mer naturlig og mer lønnsomt å innrette virksomheten mot bærekraftig utvikling.
For at arbeiderbevegelsen skulle nå sine mål var det nødvendig å endre det økonomiske systemet fra
en uregulert og usosial markedsøkonomi, såkalt fri markedsøkonomi, til en blandingsøkonomi med
en sosialt regulert markedsøkonomi. For at miljøbevegelsen skal kunne nå sine mål, er det nok en
gang nødvendig å endre det økonomiske systemet. Siden det er tre pilarer for bærekraftig utvikling,
trengs det tredimensjonale ledelses- og regnskapssystemer i alle de fire sektorene. Det trengs en
gjennomgripende grønn skatte- og avgiftsreform som gjør det lettere for alle sektorene i økonomien
å vokse i grønn retning.
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Prosessen med å skape et sosialt og miljømessig ansvarlig marked
Stigen for bærekraftig økonomi
Det er tre pilarer for bærekraftig utvikling; miljøvern, sosial utvikling og økonomisk utvikling.
Sosial
utvikling

Økonomisk
utvikling

Vern av
naturmiljøet
FNs Word Summit 2005
Tre pilarer for
bærekraftig utvikling
Å skape en bærekraftig økonomi handler om å ivareta disse tre pilarene og verdiene på en stadig
bedre og mer helhetlig måte. I stigen for bærekraftig ledelse er dette sett ut fra et bedriftsperspektiv.
I Stigen for bærekraftig økonomi er dette sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Denne stigen er
altså den samfunnsmessige parallellen til den bedriftsøkonomiske stigen for bærekraftig ledelse.
Kolonnene representerer de tre pilarene for bærekraft. Radene er ulike nivåer av bærekraft.
Stigen for bærekraftig økonomi

NIVÅ AV
BÆREKRAFT

5)
Sterk
bærekraft

4)
Svak
bærekraft

MILJØ
DIMENSJON

SOSIALE
DIMENSJON

ØKONOMISKE
DIMENSJON

Grønne verdier

Røde verdier

Blå verdier

Økologisk
bærekraftighet
Ingen utarming
av naturgrunnlaget eller
akkumulasjon av
avfall og utslipp

Sosial
bærekraftighet:
Menneskelig og
samfunnsmessig
utvikling nedenfra
som øker
selvhjulpenhet og
innflytelse og dette
skaper stadig mer
rettferdig fordeling.

Økonomisk
bærekraftighet:
Kretsløpsøkonomi
og fornybar energi
har erstattet den
lineære og
fossilavhengige
vekstøkonomien.
Maktbalanse
mellom lokal,
nasjonal og global
økonomi.

Økologisk
ansvarlighet:
Redusere
overskridelsen
av naturens
tålegrenser

Behovsorientering:
Overgang fra økt
levestandard til økt
livskvalitet som
samfunnsmål

Omstillingsøkonomi
med grønt skifte:
Fra grå til grønn
vekst og omstilling
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3) Økonomisk vekst

Internkontroll:
Innføring av
helse, miljø- og
sikkerhetskrav

Maktbalanse:
Innfrielse av arbeidsmiljøkrav og
fagforeningskrav

Snill kapitalisme
Maksimere overskudd innenfor lovverk og god etikk

2)
Uansvarlighet

Problemfornektelse:
Miljøuansvarlighet

Maktorientering:
Sosial uansvarlighet og utnytting
av ansatte

Rå kapitalisme:
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Stigen for bærekraftig økonomi beskriver den historiske utviklingen i Norden og andre land nedenfra
og oppover. Vi startet med vikingtida. Sett i dagens lys var det en kriminell økonomi der man ranet til
seg kvinner, slaver og materielle goder. Samtidig er stigen en beskrivelse av ulike nivåer som land og
områder i dagens verden befinner seg på. IS, Boko Haram og andre terrororganisasjoner har samme
kriminelle økonomi og kultur som vikingene. De raner til seg kvinner, soldater, arbeidskraft, mat og
materielle goder etter eget forgodtbefinnende. I Afghanistan er Taliban finansiert gjennom
narkotikaproduksjon og smugling. Det samme gjelder de såkalte frigjøringsbevegelsene i LatinAmerika, f.eks. FARC var det i Colombia. Mafia, narkotikakarteller og annen organisert kriminalitet er
selvfølgelig også på dette nivået. Laveste trinn i stigen er å tjene penger via kriminalitet og
korrupsjon. I begynnelsen er en markedsøkonomi gjerne kaotisk med mangelfull lovregulering og
håndhevelse av lovene. Vi kan tenke på ville vesten i USA. Etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning og
kommunismen ble feid vekk i Øst-Europa bar økonomiene preg av ville Østen.
På andre trinn i stigen er det lov og orden i markedet. Men styringsformen er gjerne diktatur. Eller et
skinndemokrati der makthaveren har makten over media, opposisjonen er kneblet på ulike måter,
organisasjonsfrihet er en fager drøm og menneskerettigheter ikke blir respektert. Kina er et
eksempel på diktatur og Russland et eksempel på skinndemokrati. I land med slike styresett hersker
det gjerne en rå kapitalisme. Miljøhensyn er et fremmedord. Å utnytte arbeiderne maksimalt
gjennom lav lønn og lange arbeidsdager er selve poenget. Slik kan bedriftseierne og makthaverne
tjene mest mulig og bli rikest mulig. Dette er kapitalisme slik vi kjenner den fra Europa på 1800-tallet
og slik det er i de fleste utviklingsland og vekstøkonomier i dag.
Det tredje trinnet i stigen er der den norske økonomien og de fleste norske bedrifter befinner seg.
Fagforeninger, arbeiderbevegelse og miljøbevegelse har sørget for at politikerne har vedtatt
lovreguleringer som tvinger bedriftene til å ta miljøhensyn og arbeidsmiljøhensyn, selv om målet
fortsatt bare er å tjene penger. Vi har fått en «snill» kapitalisme. Dette kom ikke uten kamp. Det er
arbeiderbevegelsen og miljøbevegelsen som har kjempet dette fram. I perioden fra 1900 til 1980
skjedde omstillingen fra fri markedsøkonomi til en sosialt regulert markedsøkonomi i de fleste land i
Vest-Europa. I Norden har denne omstillingen vært mest dyptgripende. Systemet er så velfungerende
at de Nordiske landene har klart seg bedre enn andre land etter finanskrisen i 2008. Den nordiske
modellen har derfor fanget internasjonal interesse, blant annet i Word Economic Forum der verdens
makthavere møtes til sitt årlige møte i Davos.
Hvordan skapte arbeiderbevegelsen i Norge den sosial regulerte markedsøkonomien, den nordiske
modellen og omskapte demokratiet til et sosialdemokrati? Det begynte midt på 1800-tallet med
organisering av en fagbevegelse for høyere lønn og bedre arbeidsforhold. Myndighetene prøvde å
hindre dette ved å arrestere lederen Marcus Thrane. Først ble han arrestert for gudsbespottelse.
Seinere ble han og lederne i bevegelsen arrestert og anklaget for å ville organisere revolusjon. I 1854
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ble 127 av lederne dømt, Thrane satt på tukthus og bevegelsen falt sammen. Men makthavere og
politiet i Norge var ikke så harde og brutale som vi ser i Kina og Russland i dag. Stortinget var også
gradvis ettergivende og organisasjonsfrihet ble innført. Så etter hvert ble stadig flere
fagorganisasjoner etablert, tilslutningen økte og i 1901 ble Landsorganisasjonen, LO, dannet.
Det neste viktige elementet var etableringen av Arbeiderpartiet i 1897 og i midt på 1930-tallet var
arbeiderbevegelsen blitt landets sterkeste folkebevegelse og politiske kraft. I tillegg til fagbevegelse
og arbeiderparti ble det organisert samvirkelag for fiskere, bønder og forbrukere og sparebanker for
folk flest. Slik organisere man et etisk ansvarlig alternativ til den kapitalistiske økonomien.
Avholdsbevegelsen og andre foreninger sørget for et kulturelt løft. Etter krigen hadde
Arbeiderpartiet i flere årtier flertall i Stortinget og kunne derved gjennomføre sitt reformprosjekt.
Det handlet om å vedta ferielov, lukningsvedtekter, banklov, kjøpslov, husleielov, samvirkelov,
arbeidsmiljølov, markedsføringslov, folketrygdlov, barnelov, likestillingslov, landbruksforhandlinger
og en lang rekke andre lover, forskrifter og vedtak. Slik omformet man den uregulerte og uansvarlige
kapitalistiske markedsøkonomien til en sosialt regulert markedsøkonomi. Man etablerte også
velferdsstaten med en betydelig offentlig tjenesteproduksjon, f.eks. gratis skole, utdanning,
helsevesen, eldreomsorg, rikskringkasting, kulturstøtte, barnevern, etc.. Og ikke minst innførte man
høye progressive skatter for å omfordele inntekt og et høyt skattenivå for å finansiere velferdsstaten
og et omfattende trygde- og pensjonssystem inkludert arbeidsledighetstrygd.

Markedsliberalisme – Rykk tilbake til start!
Utover på 1970- og 1980-tallet kom det en reaksjon mot styringen og reguleringen som hadde endret
den såkalte frie markedsøkonomien, det vil si den uansvarlige og uregulerte markedsøkonomien, til
en blandingsøkonomi og et sosialt regulert marked. Fremskrittspartiet målbar denne reaksjonen i
Norge på 1980-tallet gjennom slagordet «Nei til formynderstaten». Økonomen Milton Friedman
hevdet gjennom sine neoklassiske teorier at et fritt marked ville føre til en mer velfungerende
økonomi og høyere velstand for alle. I USA og England fikk disse ideene politisk makt og det
markedsliberalistiske prosjekt ble satt ut i livet. Fagforeningenes makt ble mer eller mindre knust.
Den sosialt regulerte økonomien som var skapt etter annen verdenskrig ble endret tilbake til en mer
eller mindre uregulert markedsøkonomi. Holdt teoriene hva de lovet? I 40 år er teoriene blitt testet
ut. Nå vet vi svaret.
USA. Inntektsvekst i to perioder
Inntektsgruppe

1950 – 1978

1979 – 2005

Laveste 20 %

138 %

1%

Neste 20 %

98 %

9%

Neste 20 %

106 %

15 %

Neste 20 %

111 %

22 %

Høyeste 20 %

99 %

75 %

Topp 1 %

-

200 %

Topp 0,1 %

-

390 %
(Budget of The United States Government 2009).

Svaret er helt entydig. I perioden 1950 til 1978 fikk alle grupper økt inntekt, om lag en dobling av
inntekten. De fattigste økte inntekten sin mest, med 138 %. Et mer sosialt marked var skapt. I 1979
kom Ronald Reagan til makten og nedbyggingen av det sosiale markedet begynte. Dette har ført til at
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de fattigste nærmest har stått stille i inntekt, mens de rikeste er blitt styrtrike. Tallenes tale i tabellen
er klar.
Reverseringen fra en sosialt regulert markedsøkonomi tilbake til en uregulert markedsøkonomi har
brakt tilbake ulempen ved såkalt såkalt fri markedsøkonomi, dvs. en uansvarlig og uregulert
markedsøkonomi. Det som er tilbake er en svært skjev makt- og inntektsfordeling som gjør de rike
enda rikere. Dette har store negative konsekvenser for samfunnet, ikke bare for de som rammes
personlig. Det er dokumentert at det er en tett sammenheng mellom inntektsulikhet og
helseproblemer i samfunnet. Jo større ulikhet, jo større helseproblemer og sosiale problemer. På
nettstedet Inequality.org publiseres grafer som dokumenterer dette i flere dimensjoner
(Inequality.org). For eksempel denne grafen som viser sammenheng mellom ulikhet og forventet
levealder:

(Inequality.org)
Med utgangspunkt i historisk dokumentasjon kan vi slå fast at selv om en fri markedsøkonomi løser
produksjonsproblemet, løser den ikke fordelingsproblemet eller sosiale utfordringer. De blå
partienes fagre ord om at en fri markedsøkonomi, dvs. en uregulert og uansvarlig markedsøkonomi,
skal gagne alle er ren propaganda og folkeforføring. Det beste økonomiske systemet vi har sett til nå
er den sosialdemokratiske blandingsøkonomien. Den er tuftet på en maktbalanse mellom arbeid og
kapital, fagbevegelse og kapitaleiere. Den er støttet opp av en sosialdemokratisk stat med
reguleringer, lover, forskrifter og annet som verner den svake part i økonomien; arbeidene, de
arbeidsledige, forbrukerne, leietakerne, låntakere, kundene, barna, osv. Overgangen til en sosialt
regulert markedsøkonomi representerte et viktig framskritt. Markedsliberalisme bringer bare
økonomi og samfunn nedover mot det andre nivået igjen. Det er som å rykke tilbake til start igjen i et
stigespill!

Globalisering
Vår tids utfordring er å skape en sosial og økologisk markedsøkonomi der også økologiske hensyn blir
ivaretatt. Dette er en global utfordring. Det er slik fordi klimaproblemet overskrider alle
landegrenser. Og det er slik fordi det fra 1980-årene har skjedd en rask og omfattende globalisering
som har utvannet betydningen av nasjonalstaten. Det er blitt vanlig at produksjonen flyttes til
lavkostland. De multinasjonale selskapene eier ikke lenger sine egne fabrikker. I stedet kjøper de
kontraktsproduksjon der det er billigst i lavkostland. Selskapene er blitt markedsføringsselskaper og
butikkjeder. Oppsiden av dette er en fantastisk økonomisk vekst i Kina, Brasil og andre
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vekstøkonomier. Oppsiden er også billige varer i i-land, for dem som har råd til dem. Nedsiden er
stillstand i reallønningene i de fleste industriland og at det i en god del land i Europa har oppstått en
vedvarende høy arbeidsledighet. Utfordringen er også at nasjonalstatene har mistet mye av sin makt
og styringsmulighet gjennom frihandelsavtaler, globalisering og hard internasjonal konkurranse.
Dette har igjen ført til mistillit til politikerne og systemet og fostret høyrepopulismen.
Hva er egentlig problemet? Og finnes det noen vei ut av uføret? Den hellige kua heter frihandel.
Sammen med standardiserte konteinere og moderne data- og telekommunikasjon har dette gjort
globaliseringen mulig. Er løsningen proteksjonisme? Erfaringene fra 1930-årene er entydig negativ.
Donald Trump sin løsning, proteksjonisme, gjør bare vondt verre. Og de tradisjonelle partiene har
rett og slett ingen løsning på dette.
Slik jeg ser det er både problemet og løsningen åpenbar.
-

På den ene siden har vi produksjonsbedrifter i lavkostland. Disse landene er diktaturer og
skinndemokratier på 2. nivå i stigen for bærekraftig økonomi, med slaveliknende
arbeidsvilkår og lave eller ingen miljøkrav.

-

På den andre siden har vi produksjonsbedrifter i høyinntekts- og høykostland på 3. nivå i
stigen for bærekraftig økonomi, der det er en sosialt og miljømessig regulert
markedsøkonomi.

-

Når disse konkurrerer med hverandre under et frihandelsregime vil selvfølgelig bedriftene i
lavkostland vinne fordi produksjonskostnadene er lavere.

Frikonkurranse mellom land og bedrifter på 2. og 3. nivå vil med andre ord bringe verden bakover til
det 2. nivået. Det er dette som har skjedd i praksis. I 1945 – 1980 årene ble varene i butikkene
produsert under sosialt og miljømessig ansvarlige forhold i industriland. Nå blir de produsert mye
billigere under slaveliknende vilkår og uten miljøhensyn. På grunn av konkurransen fra produksjonen
i lavkostland har vanlige folks lønninger stått stille mens de rike er blitt bare rikere og rikere. For
bedriftene og aksjonærene tjener jo på flyttingen av produksjonen til lavkostland. Det er arbeiderne i
i-land som er taperne.
Dette tydeliggjør problemet. Problemet er ikke frihandel som sådan. Det hadde vi jo også før, dvs.
mellom i-landene i perioden 1945 - 1980. Problemet med tap av arbeidsplasser og tilbakeskrittet
med vareproduksjon med mindre sosiale og miljømessige hensyn oppsto når det ble konkurranse
mellom bedrifter i den uregulerte markedsøkonomien i lavkostland (2. nivå) og den sosialt og
miljømessig regulerte markedsøkonomien i industrilandene (3. nivå). Resultatet av dette er
forutsigbart. Det blir samling i bånn! Bedrifter og land med de dårligste arbeidsforhold og -vilkår og
minst miljøansvar vinner. Bedrifter og land med størst sosialt og miljømessig ansvar taper.
Selvfølgelig!
Omgjort til en liknelse blir konkurransen mellom de ansvarlige og uansvarlige produksjonsbedriftene
som et 5-mils Holmenkollrenn med ulike vilkår for deltakerne. Den ene gruppen skiløpere er vanlige
eliteløpere med vanlig konkurranseutstyr. Den andre gruppen er eliteløpere som er pålagt å ikke
smøre skiene med moderne skismøring på grunn av fluorforurensningen det medfører. I tillegg må de
ha med seg en ryggsekk med vann, mat, sitteunderlag, tørt skift og nødhjelpsutstyr for å ivareta egen
helse underveis og oppfylle kravet om sosialt ansvar. Hvem vinner 5-mila?

Løsningen er konkurranse på like vilkår
Det er åpenbart at det ikke går an å ha en frikonkurranse mellom ansvarlige og uansvarlige bedrifter
og land, for da vinner de uansvarlige og verden går bakover. Veien er målet sa Ghandi. Liv og lære må
stemme. Hvis man vil ha en verden med høyere etikk og økt sosialt og miljømessig ansvar er veien å
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gå å innføre høyere etikk i markedet. Løsningen på verdensproblemet som har skapt den farlige
populistiske høyrebølgen er derfor i prinsippet enkel. Det er å innføre like konkurransevilkår i
markedet, slik at bedrifter med høy etikk slipper å konkurrere på ulike vilkår med de med lav etikk.
Dette kan gjøres på to måter, eventuelt ved en kombinasjon av begge.
Den ene veien å gå er gjennom lovregulering. Man kan innføre minstekrav til sosialt og miljømessig
ansvar for alle varer som omsettes i et land eller frihandelsområde. Bedrifter i lavkostland kan
fortsatt levere varer til dette ansvarlige markedet, som f.eks. innføres i EU-området. Men da må de
sørge for anstendige arbeidsvilkår og lønninger for arbeiderne og samme miljøstandard som det
kreves av bedriftene i de ansvarlige i-landene. Slik får bedrifter og land på 2. nivå i stigen for
bærekraftig økonomi en motivasjon for å heve seg til 3. nivå og praktisere en «snill» kapitalisme i
stedet for en rå kapitalisme. Det er dette vi trenger, i stedet for at de som er på 3. nivå trekkes
nedover mot en «samling i bånn», slik som i dag.
Den andre veien å gå er gjennom økonomiske insentiver. Det dreier seg om å innføre en eller flere
former for «uansvarlighetsavgift» for varer som ikke er produsert ansvarlig. Det kan være noe som
består av ulike elementer, for eksempel en karbonavgift for å kompensere for kostnadene ved global
oppvarming som CO2-utslippene fra fossil energi skaper. Det kan være en et «lavtlønnstillegg» for å
kompensere for urimelig lave lønninger i et lavkostland. Tankegangen er at «uansvarlighetsavgiften»
i sum skal tilsvare en normal ekstrakostnad dersom varene hadde blitt produsert i henhold til en
minstestandard for miljømessig og sosial ansvarlighet. Dette vil også skape en drivkraft i retning av å
heve standarden i bedrifter og land på 2. nivå, for å slippe avgiften og konkurrere bedre. Særlig vil
det bli slik om skatten inneholder et visst straffeelement også. Altså at «uansvarlighetsavgiften» i
sum er litt høyere enn den antatte eller statistisk estimerte ekstrakostnaden ved produksjon i
henhold til minstestandarden for ansvarlighet. Når det gjelder nivå og innhold av en slik avgift, er
poenget å komme i gang og innføre en lav avgift. Så kan denne begrunnes bedre i statistiske fakta og
økes etter hvert. Slik vil det bli lønnsomt for alle å produsere ansvarlig, uansett om virksomheten er
lokalisert i et lavkostland med svak sosial og miljømessig regulering eller i et høykostland med høye
krav til samfunnsansvar.
Oppsiden av disse to løsningene er at man unngår «samling i bånn», slik som i dag. I stedet blir det
mulig for i-land å gå videre mot en sosialøkologisk markedsøkonomi. Samtidig vil dette kunne
motivere og dra med seg bedrifter og land på 2. nivå i retning oppover i den økonomiske
utviklingsstigen. Hva er utfordringene ved den foreslåtte løsningen?
Det er ikke usannsynlig at lavkostlandene vil protestere og si at nå har i-landene funnet på enda en
ting bare for å straffe dem og hindre markedsadgang. Men de har ikke det moralske argumentet på
sin side. Jo hardere de argumenterer, jo mer vil de tape ansikt. For de argumenterer for at verden
skal gå bakover i stedet for framover. Så kan de selvfølgelig innføre rene straffetoller eller annet som
en motreaksjon. Da er svaret at om de gjør det, så får det skje. Da er det de selv som skaper en mur i
verden for å opprettholde slaveliknende og miljøfiendtlig produksjon i egne land. Parallellen er
Sørstatene i USA som ville beholde slaveriet og løsrive seg fra USA i borgerkrigen på 1860-tallet.
Verden er i en liknende situasjon i dag der vi skal legge bak oss slaveliknende arbeidsvilkår og
ekstrem miljøuansvarlighet i vekstøkonomiene.
Det finnes likevel en mulig samarbeidsløsning mellom industriland som vil innføre et etisk ansvarlig
marked og lavkostland med uansvarlig produksjon. Det er å invitere til samarbeid om løsningen og å
innføre den over en 5 – 10 år periode. Da kan lavkostland og -bedrifter få tid til å omstille seg og øke
det sosiale og miljømessige ansvaret i sin produksjon. En fordel for makthaverne i disse landene er at
endringen er en respons på en ytre trussel. Derved kommer makthaverne og bedriftseierne på lag
når lønninger økes og arbeidsvilkårene bedres. Slik kan det bli mindre intern motstand og kamp mot
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økt sosialt og miljømessig ansvar, fordi begge parter tvinges til det utenfra. Slik skapes det et globalt
samarbeid om å bedre levekårene for vanlige mennesker i vekstøkonomier og fattige land. Et
samarbeid som bidrar til å løfte også disse landene og bedriftene også opp fra 2. til 3. trinn i
utviklingsstigen og å skape et globalt etisk ansvarlig marked.
Den andre utfordringen er at det ikke er så lett å bestemme og kontrollere kriteriene for om
produksjonen av en vare oppfyller minstekrav til sosialt og miljømessig ansvar. Særlig gjelder dette
fordi det typiske er at en vare er sammensatt av råvarer og deler fra en rekke land, og satt sammen i
enda et annet land. Men kontrollen lar seg likevel gjøre. En vei å gå er gjennom å utrede og gradvis
innføre en pliktig merkeordning for sosialt ansvar, miljøansvar og samfunnsforhold (diktatur eller
demokrati?) i varegruppe etter varegruppe. Slik får man tid til å utvikle systemet uten at noen varer
forbys eller pålegges en skatt. For eksempel slik kan merkingen på varehyllen se ut (Svae, 2013):

Når systemet er på plass og de fleste varegrupper har slik merking, kan man ta skrittet videre mot
minstekrav og/eller uansvarlighetsavgift. Slik jeg ser det er det er dette den smarte grønne løsningen.
Det er en løsning som gjør at vi kan beholde frihandelssystemet som et gode, samtidig som vi blir
kvitt ondet som er at det går bakover med verden siden de med lavest sosialt og miljømessig ansvar
vinner i frikonkurranse på ulike vilkår.
Den tredje utfordringen er at varene vil bli dyrere fordi de er produsert under sosialt ansvarlige
arbeidsforhold og arbeidsvilkår, høyere lønninger og høyere miljøansvar. Dette fører både til
prisstigning og at forbrukerne får kjøpt mindre for lønningene sine. Men dette er en del av den
grønne løsningen. Det er at andre verdier i form av sosialt og miljømessig ansvar betraktes som
viktigere enn de materielle verdiene, nå som den materielle levestandarden er så høy.
En stor fordel ved den foreslåtte løsningen er at vi kan få produksjon og arbeidsplasser tilbake til ilandene. For det vil igjen lønne seg å produsere varene her, spare transport og få bedre kvalitet,
siden det ikke lenger er noe å vinne på uansvarlig lavkostproduksjon. Gjennom denne løsningen får
også i-landene tilbake noe av kontrollen og styringen over sin egen økonomi. Det er også en viktig
fordel.
Mitt håp er at denne løsningen etter hvert vil vinne fram politisk, først i Miljøpartiet De Grønne, og at
den også kan føre til at folk flokker seg om De Grønne. Det er rett og slett den løsningen høyre- og
venstresiden mangler. Slik kan vi som nasjon sammen med andre i-land ta tilbake makten over
økonomien som vi mistet gjennom globaliseringen. Slik kan vi sammen kan gå videre og skape det
sosialøkologiske demokratiet på 4. trinn i den økonomiske utviklingsstigen. Samtidig gir dette en
motivasjon til å løfte seg i stigen for alle bedrifter og land, for ikke å tape i konkurransen på grunn av
uansvarlighetsavgiften, eller å bli utestengt fra markedet fordi man ikke oppfylle minstekravene til
sosialt og miljømessig ansvarlighet i produksjonen.

Politikk for å fremme et sosialt og økologisk ansvarlig marked
På bedriftssiden i realøkonomien bør det innføres krav om tredelt bunnlinje rapportering og
klimaregnskap i virksomheter med mere enn for eksempel 10 ansatte eller over 100 millioner i
omsetning. Fylkeskommunene kan ta initiativ til etablering av klimapartner nettverk i sine fylker for å
påskynde og lette omstillingen. Det aller viktigste og mest effektive er likevel økonomiske insentiver.
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For å gjøre det klima- og miljømessige riktige økonomisk lønnsomt, må det komme på plass et
gjennomtenkt miljøinsentivsystem som systematisk fremmer klima- og miljøansvar.
For husholdningssiden i realøkonomien bør det innføres en pliktig merkeordning for miljø- og
samfunnsansvar, slik som beskrevet. Dette bør være en lett forståelig trafikklys-merkeordning som
innføres i bransje etter bransje. Slik vil forbrukere inviteres til å vektlegge også andre verdier enn
pris. Dette gir leverandørene økonomisk motivasjon for å ta ansvar for miljø, klima og sosiale forhold
for å unngå rødmerking og i stedet oppnå gul eller grønn merking. Jo mer forbrukerne er villige til å
legge vekt på merkingen, jo mer vil det lønne seg for bedriftene å gjøre dette. Samtidig illustrerer
dette at nøkkelen til å lykkes med å realisere den grønne visjonen er høyere etikk, både hos
forbrukere, distributører og produsenter. Gjennom en slik enkel trafikklys-merkeordning endrer vi
selve funksjonsmåten til markedet. Det er ikke lenger bare pris som vil bety noe. Og andre verdier,
sosiale og miljømessige hensyn, vil bli en del av markedsmekanismen.
I finanssektoren bør det innføres krav om tredelt bunnlinjevurdering av nye lån og prosjekter.
Eventuelt kan dette suppleres med en offentlig lånesubsidieringsordning, slik at prosjekter med best
miljømessig og sosial rating gjennom dette kan få en lavere lånerente enn andre prosjekter.
For sparebankene bør det gjeninnføres strengere vilkår som gjør at de igjen blir et
samsfunnsansvarlig alternativ til de kapitalistiske forretningsbankene. Gjennom dette vil de få et
etisk konkurransefortrinn.
I offentlig sektor bør det gjennomføres en forvaltningsreform som innfører systematisk tredelt
bunnlinje styring. Finansdepartementet bør omgjøres til et Bærekraft- og finansdepartement som
passer på at offentlig forvaltning og samfunnsøkonomien holdes innenfor forsvarlige økonomiske og
økologiske rammer. Jeg er også overbevist om at helse- og sosialdepartementet bør omgjøres til et
helse-, sosial og livskvalitetdepartement for å koordinere omstillingen fra økt levestandard til økt
livskvalitet som mål for samfunnsutviklingen.
Handelspolitikk for bærekraftig utvikling har jeg gjennomgått i detalj. Slik jeg ser det er en
handelspolitikk som skaper internasjonal konkurranse på etisk like vilkår selve nøkkelen til en bedre
verden. En annen spennende internasjonal mulighet er å bruke oljefondet til å kjøpe opp
aksjemajoriteten i noen utvalgte multinasjonale konserner. Hensikten vil være å omstille dem til
tredelt bunnlinjestyring slik at de fremmer sosial og økologisk utvikling i fattige land og i hele verden.
Slik vil dette bli selskaper forbrukerne kan stole på og bli lojale mot. Slik kan vi skape forbilder for
hele verden i det forestående løft av samfunnsøkonomien fra 3. til 4. trinn i utviklingsstigen.

Omstillingsinitiativer for økt miljøansvar og sosial kontakt i lokalsamfunnet
Det internasjonale nettverket Transition Towns er et nettverk for lokalsamfunn som prøver å
gjenskape lokalsamfunnet som motor i utviklingen, både for å redusere klimagassutslippene og å øke
livskvaliteten (Se transitionnetwork.org). Det begynte som en ide i byen Totnes i England. Den er
sentrum i en kommune med 8 000 innbyggere. Det spredde seg raskt til andre lokalsamfunn og land.
I Norge ble initiativet plukket opp av tre gode naboer på Landås i Bergen i 2008; Lars Ove Kvalbein,
Agnes Vevle Tvinnereim og Liv Karin Lund Thomassen. Mottoet deres var å bringe miljøkampen fra
protest til fest! Her er hva Bærekraftige Liv på Landås skriver om seg selv og sin historie på
hjemmesiden (Se referansen Bærekraftige Liv Norge):
«I skolekretsen Landås bor det omlag 6500 mennesker i rundt 3300 husstander. Vi er en bygd i byen.
I denne «bygda» er det viktig å høre til, å kunne bidra og oppleve mening. Når vi leter etter gode,
grønne samfunnsløsninger der vi bor, finner vi mer enn vi leter etter. Vi finner naboskap, bra folk,
noen å dele ting med og noen å kjøre til jobben med. I tillegg får vi kortreist ved samtidig som vi
rydder kulturlandskapet, trener ute og blir kjent med naboen. Vi redesigner og «skaper gull av
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gråstein» samtidig som vi øker bevisstheten omkring ressursutnytting. Vi deler vinkelslipere og
havkajakker, gir videre barnesykler og eier tilhengere sammen, samtidig som vi reduserer det private
forbruket og eksperimenterer med en lokal delingsøkonomi. Vi lærer om spiselige vekster, partering
av villsau og hvordan man dyrker i kjøkkenhagen samtidig som vi tar tilbake kunnskap vi holder på å
miste.
Etterhvert har flere lokalsamfunn tatt fatt på eksperimenteringen og summen av mye smått
begynner å bli noe stort. I Bergen har vi også tatt et skritt videre og jobber med å skape nye
arbeidsplasser og større løsninger, ettersom nettverket vokser og nye dører åpnes opp mot
storsamfunnet. Vi har etablert Matkollektivet (www.matkollektivet.no), det nasjonale senteret for
bærekraftig omstilling av lokalsamfunn - NABO – som startet i 2016, og større prosjekter knyttet opp
mot ulike fagmiljøer innen mat, energi og transport er i støpeskjeen. Mulighetene er uendelige.
Vi tror at handling fører til holdning, mye raskere enn holdning fører til handling. Vi er sikre på at
gode ting skjer når mennesker møtes. På tvers av generasjoner, kjønn, kulturelle, etniske, sosiale og
religiøse skillelinjer, kun forent av det at vi alle hører til på det samme stedet. Den samme flokken. I
skjæringspunktet mellom eget engasjement, indre ønsker og privat kunnskap, og storsamfunnets
paralyserende, men presserende utfordringer, finnes det er stort uprøvd handlingsrom. I
lokalsamfunnet. Der eksperimenterer Bærekraftige liv i små, lokale, levende laboratorium.
På bakgrunn av arbeidet som skjer på grasrota, inviteres Bærekraftige liv stadig til å dele erfaringer i
ulike fora. Både konferanser, presse, forskere, næringsliv og politikere er interessert i hvordan man
kan spille på lag med det løst forente sivilsamfunnet, for å skape ny retning for storsamfunnet.
Eksperimenteringen, metodene og resultatene har også gitt nettverket fast plass i Klima- og
miljøministerens Klimaråd, fra 2014, og blitt tildelt en rekke priser og utmerkelser for arbeidet som
skjer lokalt. Bærekraftige liv er en bevegelse av nabolag der vi får store ting til å skje. Vi løfter
hverandre ut av handlingslammelsen og inspirerer til et liv verdt å leve for deg, de andre og kloden.
Ditt nabolag er en liten verdensdel. Der bor alle storsamfunnets problemer, men også alle
løsningene. Vi har bare ikke funnet alle enda...»
I bevegelsen Bærekraftige Liv som nå har spredd seg til en rekke bydeler i Bergen og videre utover i
landet, og i Transitions Towns nettverket som har spredd seg til mer enn 30 land i verden, ligger
spiren til en lokal samarbeidsøkonomi – Den tredje økonomiske sektoren som verden trenger nå. Det
vil si den lokale samarbeidsøkonomien som gjør at vi gjennom økt samarbeid, samvær og omsorg kan
øke livskvaliteten for den enkelte. Samtidig kan vi gjennom deleøkonomi opprettholde
levestandarden mens vi sørger for en rask reduksjon i klimagassutslippene.
Gjennom teknologisk utvikling kan man gjennom en årelang prosess oppnå gradvise
miljøforbedringer. Gjennom deleøkonomi oppnår man raskt radikale miljøforbedringer. For eksempel
er det slik at en delebil erstatter 6 – 7 privatbiler, altså mer enn 80 % reduserte klimagassutslipp og
miljøbelastning. For eksempel er det slik at om tre personer samkjører i en bil, er energiforbruk og
utslipp redusert til 1/3 av hva de var når de kjørte hver sin bil. Sosial utvikling er som regel mer
effektivt enn teknologisk utvikling, og kan også skje raskere.

Skolen og barnehagen som lokalsamfunnssenter
I Miljøpartiet De Grønne i Bergen tok arkitekten Janet Wiberg høsten 2014 initiativet til å danne en
visjonsgruppe. Den delte seg i to grupper. Den ene gruppa så på den teknologiske visjonen, som vi
skal komme tilbake til seinere i boka i kapitlet som heter Det grønne skiftet i praksis. Den andre
gruppa så på den sosiale visjonen og kom fram til noe som kan betraktes som en politisk videreføring
og videreutvikling av initiativet til Bærekraftige Liv.
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Man så for seg skolen og barnehagen som navet i lokalsamfunnet, som er et møtested både på
dagtid og kveldstid. Ideelt sett bør også eldreboliger og eldresenter ligge samme sted. Kjøpesentre
har vært en suksess på handelsområdet. Årsaken er at man finner alt på en plass og at det er varmt
og godt inne under ett og samme tak. På tilsvarende måte kan samlokalisering av skole, barnehage
og eldresenter skape et attraktivt lokalsamfunnssenter i hver skolekrets. Selve møteplassen er
matsalen, kantina eller kafeen som er felles for skolen, barnehagen og eldresenteret. Derved er det
sikret daglig etterspørsel og trygg økonomi for denne viktige møteplassen. Der tilbys det noen dager i
uka, eller hver dag, økologisk mat og middag for alle i lokalsamfunnet som ønsker å benytte seg av
tilbudet. Slik kan barnefamilier hjelpes i tidsklemma ved å kjøpe ferdiglaget økologisk mat til en
rimelig penge. Slik kan mennesker i lokalsamfunnet møtes for å ha det hyggelig, utveksle ideer og
organisere aktivitet. Slik bringes eldre ut av ensomhet og inn i et aktivt sosialt liv i lokalsamfunnet.
Der kan de med sin tid og yrkesfaglige bakgrunn fylle viktige omsorgs- og opplæringsoppgaver. Slik
kan de som faller utenfor det ordinære arbeidslivet sysselsettes i meningsfull aktivitet som øker
livskvaliteten både for dem selv og andre i lokalsamfunnet.
Så er det bare å sette i gang fantasien og tankene om mulige videreutviklinger av et slik lokalt sosialt
senter. Sammen kan man for eksempel sette opp et lagerbygg for deleøkonomi og byttesentral når
det gjelder verktøy og andre redskaper. Det vil si ting man bare trenger av og til eller i perioder av
livet. Det vil også bli naturlig å legge lokal handelsvirksomhet til det samme stedet. Eksempler kan
være frisør og utsalg av økologiske varer. Utenfor senteret bør det selvfølgelig etableres
parkeringsplasser med ladestasjoner for lokalsamfunnets dele-elbiler. De vil naturlig nok være av ulik
størrelse og egenskaper som passer til ulike formål. En hybridbil eller to med tilhengerfeste inngår
også. Slik kan flere kvitte seg med privatbilen, spare 60 000 – 90 000 kroner i året og gjennom det
kunne skape en høyere livskvalitet. For eksempel jobbe og tjene mindre, eller noe annet som øker
livskvaliteten. For å komme til lokalsamfunnssenteret går, sykler eller elsykler man ettersom hva som
passer den enkeltes avstand og livsstil.
Visjonen som visjonsgruppa til De Grønne i Bergen kom fram til inneholdt også flere ideer. Det vil
være naturlig at klasserom benyttes på kveldstid som fjernundervisningssenter. Slik kan man
gjennom profesjonelt videoutstyr få forelesninger fra verdens beste universiteter og forelesere. Og
selvfølgelig må det være undervisning i empowerment, det vil si økt selvhjulpenhet og innflytelse.
Dette er jo undervisning som lokalsamfunnet trenger for å skape menneskelig og bærekraftig
utvikling nedenfra. Dette vil dreie seg om både teoretisk forståelse og å få inspirasjon fra andre
lokalsamfunn i Transition Towns. Man så også for seg at vaktmesteren for skolen og eldresenteret
kunne ha en sosial funksjon og ta med seg elever i det praktiske arbeidet. Kirken og andre
livssynssamfunn kan også flytte inn i dette lokale sosiale senteret med sin hverdagslige virksomhet,
mens selve kirken, bedehuset og moskeen blir reservert for gudstjenestene. Slik kan
lokalsamfunnssentrene også bli et sentralt virkemiddel i tverrkulturell dialog og integrering av
flykninger og arbeidsinnvandrere. Ved skoler er det gjerne også en gymsal og i beste fall ligger det en
idrettsplass og idrettshall der. Derved er det mulighet for enda mer aktivitet, liv og røre samlet på ett
samlende sosialt og kulturelt senter i lokalsamfunnet.
Det er egentlig bare fantasien som setter begrensninger for hvor omfangsrikt og inkluderende disse
lokalsamfunnssentrene kan bli. Jo mer man samler på ett sted og under ett tak, desto mer attraktivt
vil det bli å komme dit og å bli værende der. Kanskje dette rett og slett kan endre hele den norske
kulturen i retning av en mer sosial kultur? Mens man i England går på puben og i Tyskland på
gasthaus, så kanskje vi nordmenn kan begynne å gå på lokalsamfunnssenteret og sosialisere,
samhandle, lære og være kreative der? At vi rett og slett kan få kvalitativt høyere livskvalitet
gjennom dette? Jeg skal begrunne nærmere hvorfor dette vil være så viktig for livskvaliteten.
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Levende lokalsamfunn skaper høyere livskvalitet
Det finnes et mysterium i vår tid. På tross av at vi aldri har hatt flere tidsbesparende redskaper, har vi
aldri har hatt dårligere tid. Den første årsaken til at vi har så dårlig tid, er at vi overprioriterer
levestandard (produksjon og konsum). Derved blir det mindre tid til å dekke indre behov og
vanskeligere å dekke økologiske behov. Dersom vi hadde akseptert å stå stille på dagens
levestandard, kunne produktivitetsveksten vært tatt ut i form av kortere arbeidstid i stedet for
høyere lønn, slik De Grønne foreslår. Derved hadde vi fått bedre tid til å dekke indre behov.
Økologiske problemer ville også bli lettere å løse uten videre forbruksvekst.
Den andre årsaken til at vi har så dårlig tid, er at når vi effektiviserer produksjonen, gjør vi
behovstilfredsstillelsen ineffektiv. Poenget er at når vi arbeider svært effektivt får vi ikke dekket
andre behov samtidig med at vi arbeider. Arbeidet blir stresset med ensidig vekt på fysisk eller
mental produksjon. Gamle dagers økonomi var lavproduktiv. Men den var høyeffektiv i å tilfredsstille
indre behov. For eksempel kunne man arbeide ute på jordet (trim), sammen med familien
(følelsesmessig behov) og nyte den vakre naturen (åndelig behov). Dette er effektiv
behovstilfredsstillelse. Man tilfredsstiller tre indre behov samtidig med at man produserer mat. I
dagens spesialiserte økonomi får man bare dekket ett behov av gangen. Mandag kveld trimmer man
kanskje på treningsstudioet. Tirsdag er man sammen med familien. Til helgen kommer man seg ut i
vakker natur. På denne måten strekker ikke tiden til.
At høyeffektiv produksjon skaper ineffektiv behovstilfredsstillelse, er antakeligvis hovedårsaken til at
vi har så dårlig tid. Ved å skape en lokal samarbeidsøkonomi gjenskaper vi en økonomi som dekker
flere behov på en gang, sosial kontakt, kreativitet og personlig utvikling samtidig med at det er
økonomisk nyttig produksjon. Kanskje framtidas vanlige livsstil blir at man arbeider i to typer
økonomi og henter ut det beste fra hver av dem. Man kan f.eks. ha halv arbeidstid i den
høyproduktive private og offentlige økonomien og tjene mye per time. Så kan man ha halvt arbeid i
den folkelige samarbeidsøkonomien der man ikke er så produktiv, men til gjengjeld har det desto
hyggeligere.
Den tredje årsaken til at vi har så dårlig tid, er privatbilen. Bilen er den uoppdagede tidstyven. Jeg har
ved flere anledninger regnet nøye på det med utgangspunkt i offentlig statistikk. Hver gang gir det
omlag samme resultat. Dersom man har en gjennomsnittsbil og gjennomsnittsinntekt, må man
arbeide mellom to og tre måneder i året for å tjene nok penger til finansiering, drift og vedlikehold av
bilen. Det betyr at dersom man kunne klart seg uten privatbil, kunne man ha seks timers dag. Eller
man kunne ha fire dagers uke. Eller man kunne ha tre måneders ferie i året. Løsningen som bringer
en i retning av dette er å sykle, gå og bruke kollektiv transport i hverdagen, og være med i en
bildelering i lokalsamfunnet. Slik får man tilgang til bil når man trenger det og den friheten det gir til
en brøkdel av kostnaden.

På vei mot tre sektorer i blandingsøkonomien
Vi kan også se for oss at i framtida vil disse lokalsamfunnene ønske å få sine egne barn ut av grepet
som den internasjonale medieindustrien har på barna, der høye lyder, vold og konflikt preger
innholdet. I stedet vil de ønske at barna får se filmer og oppleve spill som handler om økt kjærlighet,
godhet og samarbeid og om å ta ansvar og skape fred og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet og i
verden. Kanskje foreldre i lokalsamfunnet kan gå sammen om dette og skape bedre rammer for
barnas oppvekst og utvikling?
Det kan også tenkes at etter hvert som samvær, samarbeid og nærhet i lokalsamfunnet øker, så
bringes også gamle dagers omsorg for hverandre tilbake. Kanskje stadig flere evner å være
medmennesker for hverandre, hjelpe hverandre, dele på inntekt når det trengs, gjøre en dugnad for
noen som trenger hjelp og liknende slik som i gamle dagers lokalsamfunn i Norge?
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Som en videreføring av Bærekraftige Liv initiativene og lokalsamfunnssentrene som visjonsgruppa til
De Grønne i Bergen så for seg, kan det også etter hvert bli dannet forbrukereide selskaper for
produksjon og distribusjon av etisk ansvarlige varer og tjenester. Et eksempel på dette er
Matkollektivet som Bærekraftige Liv på Landås har etablert.
Alt dette dreier seg om en lokal økonomi preget av omsorg og samarbeid. Altså en helt annen
motivasjon og en helt annen måte å organisere økonomien på enn egennytte og konkurranse, slik
som i den kapitalistiske markedsøkonomien. Denne lokale samarbeidsøkonomien består av
foreninger, samvirker og etisk ansvarlige private foretak. Dette er lokalsamfunnets sin egen økonomi
for å ivareta egne behov, der virksomhetene også samarbeider med etisk ansvarlige bedrifter i
markedsøkonomien og med den offentlige sektoren.
Forlenger vi omstillingsinitiativene og dette nettverket av samarbeid mellom etisk ansvarlige
virksomheter i tid og omfang, kan vi se konturene av en ny økonomisk sektor. Den tredje økonomiske
sektoren som er i emning er en etisk ansvarlig, lokal og global samarbeidsøkonomi. Det vil si en
tredje sektor i økonomien. I framtidas økonomi kan det med andre ord på sikt kunne bli tre
økonomiske sektorer;
-

den kapitalistiske markedsøkonomien (blå økonomi)
den offentlige planøkonomien (rød økonomi)
den etisk ansvarlige lokale og globale samarbeidsøkonomien (grønn økonomi).

GRØNN
Etisk ansvarlig
samarbeidsøkonomi

BLÅ
Kapitalistisk
markedsøkonomi

RØD
Offentlig
planøkonomi

Det som skjer i omstillingsinitiativene er i samsvar med den chilenske økonomen Manfred Max Neef
sin utviklingsteori for empowerment (Max-Neef, 2013). Det vil si en utvikling nedenfra for å skape en
økt selvhjulpenhet og innflytelse som kan forbedre vanlige folks levekår.
Menneskelig og bærekraftig utvikling nedenfra har ifølge Max-Neef tre bærebjelker:
-

Tilfredsstillelse av grunnleggende menneskelige behov
Å skape økende nivåer av selvhjulpenhet og innflytelse (empowerment)
Organisk menneskelig utfoldelse og samspill med natur og teknologi.

Så lenge kvinner ikke hadde egen inntekt var de maktesløse og prisgitt mannen. Så lenge
lokalsamfunn ikke har egen økonomi som de selv har kontroll over, er de prisgitt de multinasjonale
konsernene som legger ned bedrifter i lokalsamfunnet og flytter dem til lavkostland. Og de er prisgitt
offentlige myndigheter som legger ned skolen, lensmannskontoret og andre tjenestetilbud slik at
livskvaliteten går ned og fraflyttingen øker. Dersom vanlige folk skal få makt og herredømme over
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sin inntekt, sine livsvilkår og framtidige utvikling, trengs det at den lokale og folkestyrte økonomien
blir om lag like stor som de to andre sektorene. Gjennom en slik folkestyrt samarbeidsøkonomi kan
det sørges for at alle menneskers mest grunnleggende behov blir tilfredsstilt; mat, hus, klær,
grunnskole og folkehelse. Poenget er å skape en lokal økonomi som gir trygge arbeidsplasser og gode
lokalsamfunn. Et slikt trygt økonomisk fundament skapes gjennom lokal produksjon av varer og
tjenester og langsiktige handelsavtaler med andre lokalsamfunn som skaper en lokal og global
samarbeidsøkonomi. Slik får lokalsamfunn i i-land og u-land makt over sitt eget økonomiske grunnlag
når det gjelder grunnleggende menneskelige behov. Slik vil også menneskene stimuleres til utvikling.
De vil stimuleres til å skape en lokal hjertekultur der alle mennesker ivaretas og individuelle talenter
og restarbeidsevne kommer til nytte for fellesskapet. Om den folkelige samarbeidsøkonomien er om
lag like stor som de to andre sektorene, oppstår det en maktbalanse som gjør at lokalsamfunn får
makt over det som er avgjørende for innbyggernes grunnleggende livskvalitet.
Personlig tror jeg at dette den grunnleggende og langsiktige løsningen for å sikre og trygge
livsvilkårene for alle mennesker i verden. Altså at nøkkelen er at menneskene og lokalsamfunn har
tilstrekkelig makt over sitt eget økonomiske grunnlag. Den historiske parallellen er
kvinnefrigjøringen. Så lenge kvinnen var økonomisk avhengig av mannen, ble det lite eller ingen
frigjøring. Så lenge lokalsamfunn ikke har makt over sitt eget økonomiske fundament, vil
lokalsamfunnet og mennesker flest bli skaltet og valtet med av sentrale myndigheter og
multinasjonale konserner.
Sett ovenfra fra luften ser storbyer ut akkurat som kreftceller. Hvorfor har verdens gigabyer en
viltvoksende befolkning akkurat som en kreftsvulst? Svaret er at den lokale økonomien i omlandet er
ødelagt slik at fattige mennesker må søke til byene for å finne arbeid. Der havner de i slummen og det
eneste arbeidet de kan finne er slaveliknende arbeidsvilkår eller tiggerliknende salgsvirksomhet.
Gjennom å skape en etisk ansvarlig lokal samarbeidsøkonomi med forpliktende samarbeid mellom
lokalsamfunn i i-land og u-land, kan vi skape en lokal og global samarbeidsøkonomi som snur
sentraliseringstrenden med disse viltvoksende gigabyene.
Dersom en økende andel av befolkningen lever i lokalsamfunn og byer av normal størrelse med en
folkelig samarbeidsøkonomi, vil de to andre sektorene ha mindre makt enn i dag. Kapitalistiske
bedrifter blir nødt til å ta mer sosiale hensyn. Ellers vil folk flest heller foretrekke å jobbe i den etisk
ansvarlige samarbeidsøkonomien og skape sitt eget arbeid sammen med andre. Og storsamfunnet
kan ikke bare legge ned en grendeskole. Da vil lokalsamfunnet opprette sin egen lokalt eide og
drevne skole. Dette skjer faktisk allerede i stor grad. Om en kommune legger ned en grendeskole i
Norge oppstår det ofte en Montessoriskole i grendeskolens lokaler, slik at den planlagte
sentraliseringen og økonomiske innsparingen mislykkes for kommunen. Dette er et eksempel på
lokalsamfunnets forsvar av sin egen livskvalitet og overlevelse.
Den viktigste skillelinjen i politikken har hittil vært mellom de sosialistiske og de blå borgerlige
partiene, mellom plan og marked. For De Grønne er det en annen akse i politikken som er
avgjørende. Det er den loddrette aksen i den firedimensjonale blandingsøkonomien for bærekraftig
utvikling. Denne aksen handler ikke bare om sentraldirigering kontra desentralisering. Den er også av
etisk karakter. Det er en akse mellom egennyttetankegang og uansvarlighet for helheten på den ene
siden og medmenneskelighet og miljøansvar på den andre siden. Denne aksen handler altså også om
i hvilken grad man tar ansvar for helheten av dagens utfordringer; klimautfordringen, det globale
fordelingsspørsmålet, flyktningkrisen og fredsproblematikken.

Politikk for å fremme lokal samarbeidsøkonomi
Hvilken politikk kan Miljøpartiet De Grønne føre for å fremme en folkelig samarbeidsøkonomi? Det
kan gjøres gjennom å opprette en støtteordning for lokalsamfunn som vil opprette en halv stilling
65

som landsbylos. Det er slik Bærekraftige Liv på Landås startet. Noen tok initiativ lokalt, søkte og fikk
offentlig støtte til noen små deltidsstillinger. Det er om lag 3 000 skolekretser i Norge og en halv
stilling koster om lag 300 000 kroner. Det betyr at det ikke trengs mer enn en milliard kroner for en
støtteordning som omfattet samtlige skolekretser i landet. I starten vil finansieringsbehovet være
vesentlig mindre, fordi initiativet til et Bærekraftig Liv prosjekt i lokalsamfunnet må komme fra
lokalsamfunnet selv. Landsbylosens oppgave vil være å gjøre det samme som er gjort i andre
Bærekraftige Liv initiativer og Transition Towns. Det dreier seg om å få andre i lokalsamfunnet med
på å arrangere ulike aktiviteter som gjør at sosialt samvær, ansvar og omsorgen for hverandre øker
og livskvaliteten bedres, samtidig som klimagassutslipp og miljøbelastning reduseres. Slik begynner
man på gjenoppbyggingen av en lokal økonomi, lokale sosiale nettverk og lokal selvhjulpenhet
(empowerment). Dette er den moderne varianten av gamle dagers selvbergingsøkonomi og lokale
bytteøkonomi. Den offentlige starthjelpen og grunnfinansieringen kan for eksempel suppleres med
lokal autogirofinansiering for å utvide til flere deltidsstillinger. Crowd-funding kan for eksempel
brukes for å finansiere nye gode prosjekter. Igjen er det bare lokal innsatsvilje og fantasi som setter
begrensinger for utviklingen.
Vi kan tenke enda videre. Man kan se for seg Bærekraftige liv initiativer og bærekraftige bedrifter i
bærekraftige lokalsamfunn som sprer seg som ringer i vannet i hele verden. De Grønne kan stimulere
til dette gjennom en pliktig trafikklys merkeordning for samfunnsansvar på alle varehyller. Dette vil
som tidligere forklart kunne fremme ansvarlig verdibasert økonomi og demokrati i hele verden. På
lengre sikt kan det også føre til at de uansvarlige bedriftene og udemokratiske landene vil tape
stadige markedsandeler fordi de er rødmerket på prislappen i varehyllene.
Skal vi tenke denne visjonen helt ut, kan vi på lengre sikt se for oss en samfunnsreform i Norge som
er den motsatte av den blå-blå regjeringens sitt sentraliseringsprosjekt. Da det kommunale selvstyret
ble innført i Norge 14. januar 1837, var dette et ledd i den norske uavhengighetsprosessen.
Overføring av makt til lokalsamfunnene var en måte å bryte dominansen fra elitene i hovedstaden og
utenlandsk innflytelse. Uavhengighet fra statlig styring var en hovedbegrunnelse for innføring av
kommunalt selvstyre. Med om lag samme begrunnelse, uavhengighet av sentral statlig og kommunal
styring og multinasjonale selskaper som sentraliserer arbeidsplasser og unndrar skatt gjennom
skatteparadiser, kan det innføres lokalt selvstyre i alle skolekretser i Norge. Slik blir
lokalsamfunnsstyret et nytt politisk nivå i Norge.
Lokalt selvstyre i alle skolekretser er den visjonære forlengelsen i tid og omfang av Bærekraftige Liv
initiativet og Transitions Towns nettverket. I 2016 ble inntektsskatten på 25 % fordelt med 10,55 %
til staten, 2,65 % til fylkeskommunene og 11,8 % til kommunene. Ved innføring av lokalt selvstyre må
en andel av denne inntektsskatten omfordeles til lokalsamfunnsstyret. Den første oppgaven bør
være å overføre ansvar for og økonomi for å drive grunnskolen og barnehagen, som er kjernen i
lokalsamfunnet.
Gradvis kan flere oppgaver overføres til lokalsamfunnsstyret. Storsamfunnet kan begynne å tilordne
ytterligere opplærings-, helse- og omsorgstilbud til dette lokale sosiale senteret. I større skolekretser
kan det være naturlig å ha et fastlegekontor, helsesøster og tannlege under samme tak.
Naturmedisinere som naprapater, soneterapeuter og psykoterapeuter hører også hjemme er i et
samarbeid med den skolemedisinske fagkompetansen. I større skolekretser kan kanskje NAV
omorganiseres slik at den primære brukerkontakten er et NAV-kontor i hver skolekrets, mens mer
spesialiserte funksjoner beholdes sentralt. Det blir om lag slik helsevesenet er organisert med
fastleger pluss spesialisthelsetjeneste. Kanskje det samme kan gjøres med politiet, nå som mange
lokalsamfunn har mistet det lokale lensmanskontoret? Kanskje lokalsamfunnsstyret. også kan overta
ansvaret for å skaffe eldreboliger og sykehjemsplasser for sine egne eldre som bor i lokalsamfunnet?
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Vi kan som en forlengelse av dette også se for oss en skolereform der skolegangen i større grad er
praktisk deltakelse i den lokale og globale samarbeidsøkonomien. Det vil si at sosialt entreprenørskap
og økt personlig og kollektiv selvhjulpenhet blir en viktig del av pensum, både teoretisk og praktisk. I
det hele tatt kan vi se for oss en helt ny utvikling som løfter samfunnet fra dagens nivå, som er preget
av materialisme, egoisme, kapitalisme og sentralisering, til et nivå som er preget av hjertekultur og
lokal og global omsorgs- og samarbeids- og kretsløpsøkonomi.
Om vi titter så langt inn i glasskula at den folkelige samarbeidsøkonomien er blitt av samme størrelse
som markedsøkonomien og planøkonomien, vil dette også påvirke det som skjer i disse økonomiene.
Vi kan se for oss at fagforeninger utvikler seg til å bli fordelingsforeninger. Altså at de ikke bare
krever høyere lønn selv men også krever reduserte lederlønninger og aksjeutbytte som en del av
lønnsoppgjøret. Og kanskje de vil bruke de reduserte lederlønningene til å gi produksjonsarbeidere i
lavkostland bedre vilkår, i stedet for økt lønn for seg selv? Vi kan også se for oss grønne
lønnsoppgjør. Det vil si at i stedet for å kreve høyere lønn, krever de insitamenter som fremmer
klima- og miljøvennlige reiser til og fra jobb og annet miljøvennlig forbruk. På sikt kan det jo også
tenkes at fagforeninger vil gå i forhandling med eierne og/eller begynne å kreve omgjøring
aksjeselskaper til samvirkeforetak som er medarbeiderstyrte eller forbrukereide.
Folk flest vil ha fred og bærekraftig utvikling som gjør at vi ikke ødelegger livsgrunnlaget. Dersom det
skapes en tredje sektor i økonomien, en lokal og global samarbeidsøkonomi, kan vi se for oss en
løsning av flere problemer som er uløselige i dagens globaliserte økonomi. Gjennom den folkelige
samarbeidsøkonomien kan man omforme vekstøkonomien til en stabil sirkulær økonomi. Man kan
omforme den sentraliserende fossiløkonomien til en fornybar økonomi basert på lokal vannkraft,
vindkraft og solenergi. Man kan få til en rettferdig fordeling av arbeid og inntekt. Man kan skape et
trygt økonomisk grunnlag for dekning av basisbehovene. Gjennom en pliktig merkeordning for
samfunnsansvar og innføring av en minstestandard eller uansvarlighetsavgift, kan man få den
bærekraftige økonomien til å spre seg som ringer i vannet i verden. Slik kan vi kanskje bidra til at det
på sikt også skapes demokratier og varig fred i hele verden.

Dypest sett avhenger det hele av vilje og evne til høyere moral
Det jeg har beskrevet i denne delen av boka er realistiske løsninger som gjennomføres i
omstillingsinitiativer, og gode ideer kom fram i Miljøpartiet De Grønne sin visjonsgruppe i Bergen
høsten 2014. Det jeg har gjort er bare å forstørre, forlenge og videreutvikle dette i tid og rom. Det jeg
har beskrevet er attraktivt, for det gir høyere livskvalitet for en selv, samtidig som man skaper en
bedre verden. Derfor har jeg tro på at dette kan komme til å bre om seg og at vi får en utvikling i den
retningen jeg har beskrevet, der det gror fram en lokal og global etisk ansvarlig samarbeidsøkonomi.
Dypes sett avhenger dette av vilje og evne til høyere ansvar og etikk:
-

-

-

I alle de 30 000 bedriftene som er med i Global Reporting Initiative har noen tatt et personlig
initiativ og ansvar for at bedriften skal ivareta de tre pilarene for bærekraftig utvikling og
innføre en tredelt bunnlinje.
I alle omstillingsinitiativene i Transition Towns nettverket er det mennesker i lokalsamfunnet
som har tatt et personlig initiativ og ansvar og etablert en gruppe for å sette i gang dette
omstillingsinitiativet.
For å skape en verdistyrt markedsøkonomi uten kapitalisme, er personlig initiativ og ansvar
helt avgjørende.
For å sette i gang et samvirkeforetak for å ivareta noen felles behov er personlig initiativ og
ansvar og lokalt samarbeid helt avgjørende.
For å skape en lokal og global samarbeidsøkonomi, er personlig initiativ og ansvar helt
avgjørende. Det som treng er sosiale entreprenører motivert av hjertets vilje til å skape det
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-

beste for alle, i stedet for å være privatkapitalistiske entreprenører der motivet er egen
vinning.
Miljøpartiet De Grønne har en høyere etikk og vilje til ansvar for helheten av miljø, klima og
solidaritet med framtidige generasjoner og fattige land enn de andre partiene. Så for De
Grønne er det avgjørende at det finnes velgere med så høy personlig etikk at de er villige til å
stemme på et slikt globalt ansvarlig parti, og ikke bare tenke egennytte når de stemmer.

Alle disse etiske og verdibaserte initiativene og de grønne partiene er skapt av mennesker som
ønsker å ta ansvar for klima, miljø og sine medmennesker gjennom samarbeid for en bedre verden.
Vi kan trekke følgende viktige og avgjørende konklusjon om det grønne samfunnsprosjektet:
Fundamentet for ytre, samfunnsmessig utvikling som skaper et medmenneskelig
samfunn i økologisk balanse er med andre ord personlig motivasjon og ansvarsevne.
Økonomi er basert på det man i filosofien kaller utilitarisme eller nyttetenking. Nyttetenking dreier
seg om hva som lønner seg i forhold til et mål. Alternativet til dette er moralsk tenking. Moralsk
tenking er at man holder seg til visse prinsipper, selv om det eventuelt ikke er fordelaktig for en selv
på kort sikt. (Bue Olsen og Syse, 2013). Den moralske tenkningen nedfelles i etikk og lover og
avgrenser anvendelsen av nyttetankegangen, slik figuren viser. Moralen påvirker altså økonomien på
to måter; ved å avgrense vinningsmotivet og ved å påvirke innholdet av vinningsmotivet.

Moralsk tenking
Etiske vurderinger:
Absolutte verdier ("Udiskutable", "Hellige")
Prinsipielle holdninger som avgrenser lønnsomhetstenkingen.

Nyttetenking
Økonomisk tankegang: Relative verdier

Moral avgrenser nyttetenkingen til dette området
og påvirker også innholdet
av nyttetenkningen

Gjennomfør tiltaket hvis nytte er større
enn kostnaden.

Økonomer flest har en tendens til å overse betydningen av moral og etikk for den økonomiske
verdiskapingen. Etikk og moral kan faktisk betraktes som økonomiens viktigste arbeidskapital. Uten
høy etikk og moral er det ikke mulig å skape fruktbart samarbeid og derved heller ikke en avansert,
kompetanseindustri og tjenesteytende økonomi. For høykompetanse produksjon av varer og
tjenester er avhengig av frihet og ansvar for den enkelte medarbeider, innenfor enn organisatorisk
ramme av rett og plikt. Skal dette fungere må de enkelte ha høy ansvars- og samarbeidsevne. Jo
høyere etikk, desto høyere levestandard og livskvalitet er det mulig å skape. Høyere etikk, å sørge for
at liv og lære stemmer, er også selve fundamentet for den grønne løsningen og visjonen jeg har
beskrevet i denne tredje delen av boka.
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Del 4 – Veien til høyere livskvalitet uten høyere levestandard
Så langt i boka har vi sett på hvordan man gjennom politikk og lokale initiativ kan skape et samfunn
som gir mindre miljøbelastning og høyere livskvalitet. I denne delen av boka skal vi se på det samme
fra et individuelt ståsted. Hva er det egentlig som fører til høy livskvalitet for hver og en av oss? Er
det mulig å få høyere livskvalitet uten økonomisk vekst som gir stadig høyere levestandard? Det ble
vist en graf som viste at mens BNP per innbygger har økt hele tiden i USA, har ikke netto velferd per
innbygger økt siden 1978 i ifølge framskrittsindikatoren (GPI). Er det også slik på et individuelt plan,
at når man har nådd et rimelig høyt nivå av levestandard, øker ikke livskvaliteten om levestandarden
øker ytterligere? Eller for å stille det mest grunnleggende spørsmålet: Hva er egentlig lykken i livet?
Hva er det egentlig som gir høy livskvalitet? Jeg skal i denne delen av boka trekke fram en del
eksempler som illustrerer at personlig vekst og utvikling er viktigere enn økonomisk vekst for å få høy
livskvalitet.

Behovsorientert selvivaretakelse gir høyere livskvalitet enn materialisme
Den første hjørnesteinen i et godt og lykkelig liv, er en balansert ivaretakelse av de viktigste
behovene. Selv om vi mennesker prioriterer ulike behov og tilfredsstiller dem på ulike måter, er det
likevel mye som tyder på følgende. De underliggende behovene er felles for alle mennesker uansett
kjønn, rase og kultur. På begynnelsen av 1980-tallet utviklet jeg en behovsmodell som gir en
beskrivelse av disse felles behovene. Modellen er videreutviklet gjennom årenes løp og presentert i
boka Løsningen er Grønn (Svae, 2013). Hovedpoenget er at vi har tre behovsområder som alle må
tilfredsstilles for å få høy livskvalitet.
LIVSPLAN

Åndelig:
Mentalt:
Hjertelig:
Emosjonelt:
Kroppslig:

BEHOV

BILLEDLIG

Indre behov – Røde verdier
– Mening, kreativitet, tro, håp, tillit, mv.
– Lære, forstå, kontrollere, mv.
– Omsorg, bli sett, møtt og forstått, mv.
– Få respekt og anerkjennelse, mv.
– Hvile, mosjon, nytelse, sex, mv.



Behovstilfredsstillelse krever
tid og evne til å ivareta behovene

Økologiske behov – Grønne verdier
Økologisk/ Luft, vann, næring, varme inn i kroppen.
helsemessig: Avfall og utslipp ut og vekk.
Bevare økologiske nisje (grenseverdier).



Behovstilfredsstillelse krever sunn
livsstil og bærekraftig utvikling

.

Materielle behov – Blå verdier
Materielt: Økonomisk og fysisk sikkerhet
Varer/ tjenester som gir høy levestandard



Behovstilfredsstillelse krever
produksjon og konsum

Det første poenget modellen klargjør er at vi har tre ulike typer behov knyttet til tre livsområder:
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1. Den første typen behov (øverste del) er indre behov. Disse indre behovene krever tid til
egenaktivitet og evne til å ivareta dem for å bli tilfredsstilt.
2. Den andre typen behov (midten) er økologiske behov. Vårt stoffskifte er en del av den globale
økologisk-økonomiske sirkulasjon av energi og materie. Økologiske behov dekkes via en
bærekraftig livsstil og bærekraftig utvikling.
3. Den tredje typen behov er materielle behov. De krever produksjon og forbruk for å tilfredsstilles.
Nivået på denne tilfredsstillelsen kaller vi levestandard.
Behovsmodellen tydeliggjør at materielle behov er bare en del av lykken i livet. For å ha mye av noe,
kan i liten grad oppveie at man har lite av annet:
-

Er det materielle underdekket, er man fattig.
Er det økologisk/helsemessige underdekket fører det til dårlig fysisk helse,
kronisk sykdom og eventuelt død.
Er indre behov underdekket blir man ensom, deprimert, syk, tom, utslitt,
utbrent og liknende.

Man kan kun få et godt og lykkelig liv gjennom en balansert ivaretakelse av behovene på alle tre
livsområder. Denne innsikten bryter radikalt med materialistisk tankegang, The American Dream,
der ensidig vekt på materielle ting, status og karriere er lykken. Materialistisk tankegang
undervurderer rett og slett betydningen av indre behov og økologisk/helsemessige behov for å få et
godt liv. Bevis på dette har vi gjennom de som har nådd toppen av status, prestisje og materielt
forbruk, men som likevel tar sitt eget liv. Hvor mange popstjerner og filmstjerner er det ikke som har
hatt ulykkelige liv på tross av at de har nådd toppen når det gjelder materiell standard, status og
prestisje?
Miljøpartiet De Grønne ønsker å redusere det materielle forbruket for å redusere klimagassutslipp og
miljøbelastning. Vil det medføre lavere livskvalitet? Svaret er nei fordi det er indre behov som er
mest avgjørende for hvor godt vi har det, siden levestandarden er så høy i Norge. I tillegg er det
faktisk umulig å kjøpe tilfredsstillelse av indre behov. Det er ikke kjøp av tjenester, f.eks. et
restaurantbesøk, som gir tilfredsstillelse av hjertelige behov. Dette gir bare en gunstig ramme for å
dekke hjertelige behov. Det som dekker det indre behovet for nærhet og kontakt at du bruker din
egen tid og evne på å få et hyggelig restaurantbesøk sammen med din kjære.
Dette går faktisk enda lenger. Vi står egentlig overfor en avveining mellom materiell levestandard og
indre behovstilfredsstillelse. Høyere levestandard krever mer arbeid og mer effektiv produksjon.
Dette gjør at du får du mindre tid og evne til å dekke indre behov. For eksempel å ha tid og
overskudd (evne) til å være sammen med familie og venner etter arbeid. De fleste overprioriterer
materiell levestandard. Derfor opplever de fleste å ha for dårlig tid slik at det blir en underdekning av
indre behov. Derfor vil De Grønne øke folks livskvalitet gjennom å prioritere økt fritid framfor økt
forbruk ved produktivitetsvekst. Derfor kan livskvaliteten gå opp selv om det materielle forbruket går
ned.
Miljøpartiet De Grønne er fundamentert på en dypere forståelse av de menneskelige behov enn de
tradisjonelle partiene. De tradisjonelle partiene henger fast i fortida, tiden da materielle behov og
verdier var det det viktigste for å øke livskvaliteten. Det vil si slik det var for arbeidere, fiskere og
bønder på 1930-tallet når fattigdom og nød var vanlig i Norge. Den økonomiske vekstperioden fra
1945 – i dag har hatt som siktemål å dekke materielle behov bedre. Nå er de så godt dekket for de
fleste i Norge, egentlig overdekket, at nå er det primært økt tilfredstillelse av indre behov som kan
øke livskvaliteten. Hvordan kan dette skje?
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Den ene måten er det som er beskrevet i del 3 av boka. Det vil si å øke livskvaliteten gjennom å skape
levende lokalsamfunn med økt sosial kontakt, samarbeid og kulturell interaksjon. De Grønne kan
medvirke til dette gjennom å sørge for at Stortinget oppretter en støtteordning for landsbyloser i alle
grunnskolekretser. Det vil si landsbyloser som kan ta initiativ til å skape lokale sosiale sentre med
økokafeer på grunnskolene, dra i gang Bærekraftig Liv initiativ og en lokal samarbeidsøkonomi som
etter hvert skapes gjennom dette. Kommer det ikke støtte til dette fra Stortinget, kan De Grønne
foreslå det i kommunestyret i stedet.
Den andre måten å skape høyere livskvalitet på, er gjennom å øke sin egen tid og evne til å dekke
indre behov, som er det viktigste for å få høy livskvalitet. Likevel synes de fleste mennesker å henge
fast i et materialistisk verdisyn og lykkebegrep. Hvorfor er det slik?

Hvorfor henger folk likevel fast i et materialismen?
Maslows behovshieraki er et godt utgangspunkt for å si noe om dette. Behovshierarkiet framkom
som konklusjonen på et større forskningsarbeid der de kom fram til at menneskenes behov er
hierarkiske.

(Se Wikipedia: Maslows behovspyramide)
Maslow avdekket at mennesker først søker å dekke sine fysiologiske behov, deretter trygghetsbehov
og så sosiale behov; de tre nederste trinnene i pyramiden. Det er noe vi alle kan kjenne oss igjen i.
Først gjelder det å overleve, dvs. å ha vann i kroppen, mat i magen og tak over hodet. Deretter
gjelder det å ikke bli drept av andre eller av rovdyr og trygge livet så godt man kan. Når man er
relativt trygg på overlevelsen, gjelder det å ikke bli sosialt utstøtt fra det sosiale fellesskapet med de
psykiske belastningene og ensomheten som dette medfører. Derfor er sosiale behov det tredje
trinnet og fokuset for menneskene.
På bakgrunn av dette kaller Maslow disse tre behovene for mangelbehov. Så lenge disse
grunnleggende behovene er mangelfullt tilfredsstilt, vil fokuset forbli der. Det pågår en akademisk
debatt om disse tre mangelbehovene faktisk er hierarkiske på denne måten. Er ikke menneskets
natur å søke sammen for å dekke fysiologiske behov og trygghetsbehov. Altså at sosiale behov
kommer først. I vår sammenheng er dette helt uviktig. Poenger er at mangelbehov søkes dekket
først, før andre behov også bli viktige etter at mangelbehovene er tilfredsstilt.
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Når mangelbehovene er tilstrekkelig dekket går vi mennesker videre til neste trinn i
behovspyramiden, ifølge Maslow. Det neste trinnet er anerkjennelse, selvverd og status; som er det
fjerde trinnet i pyramiden. Det er her de fleste mennesker i vår kulturkrets befinner seg. Det er på
dette trinnet The American Dream hører hjemme, det vi si drømmen om høyt forbruk, status og
prestisje. Det er anerkjennelsesbehovet på dette trinnet som nærer materialismen som preger vår tid
og vårt samfunn.
Men det er faktisk et enda høyere trinn i Maslows behovspyramide som heter selvrealisering.
Selvrealisering vil i praksis si å søke en behovsorientert selvivaretakelse der man legger særlig vekt på
å dekke indre behov for å ha et godt liv, og økologisk/helsemessige behov for å ha en god helse.
Hvorfor henger likevel folk flest fast i materialismen? Hvorfor er ikke behovet for anerkjennelse,
selvverd og status mettet for flere i Norge? Nordmenn har jo fått en levestandard som kan likne på
livsstilen til filmstjerner på 1950-tallet, dvs. med egen bil, flott bad og kjøkken og reiser med fly til
utlandet. Hvorfor er det ikke flere som går videre til det høyeste trinnet og søker å skape høyere
livskvalitet gjennom selvrealisering?
Svaret er antakelig at streben etter økt selvverd er umettelig for de fleste. Det er faktisk noe annet
som må mettes for at selvrealisering skal bli viktigere enn selvverd, status og prestisje. Det som må
mettes heter selvfølelse. Det er her nøkkelen til en annen motivasjon og samfunnsutvikling ligger.
•

•

•

Selvverd er en persons forestilling om egen posisjon og status i en sosial kontekst. Selvverd er
dypest sett en selvkonstruert ide om seg selv og sin betydning i samfunnet, sammenliknet
med andre.
Selvtillit er den tro eller tillit man har til seg selv med hensyn til å gjøre inntrykk på andre,
utføre oppgaver og mestre livet generelt. Selvtillit avhenger dypest sett av egen tro på egne
evner.
Selvfølelse er en dyp og trygg følelse av egen verdi, uavhengig av ytre omstendigheter,
andres vurderinger og egne prestasjoner. Selvfølelse avhenger dypest sett bare av
selvaksept.
(Rimau, 2018)

Sammenhengen mellom disse psykologiske faktorene er slik:
-

Ytre status og prestisje kan øke selvverdet, men påvirker ikke selvfølelsen.
Å være flink og prestere mye kan øke selvtilliten, men påvirker ikke selvfølelsen.
Fundamentet for selvfølelsen er selvaksept, ikke ytre prestasjon eller status.

Selvfølelsen påvirkes positivt gjennom å bli akseptert av andre slik man er, særlig i barndommen.
Men det er bare en eneste ting som gjør at en god selvfølelse forankres i psyken og kroppen. Det er
at man aksepterer seg selv slik man er. Gjennom selvaksept, inkludert sine feil, mangler og feiltrinn,
utvikles en selvfølelse som etterhvert blir uavhengig ytre prestasjoner, andres vurderinger og
posisjon i samfunnet. Du kan få en indikasjon på hvor god selvfølelsen din er gjennom hvordan du
føler deg når du møter negativitet, motgang, manglende respekt eller har gjort noe feil. Om du går i
forsvar eller angrep eller begynner å skamme deg eller føle deg mislykket, indikerer det at du har for
lav selvfølelse. Å gjøre feil er menneskelig. Bare man erkjenner feilene og har vilje til å gjøre det
bedre neste gang, er det intet å skamme seg over eller føle seg mislykket for.
I begrepet selvfølelse ligger svaret på hvorfor er det så få som har utviklet seg til det øverste trinnet i
Maslows behovspyramide. Svaret er at de færreste mennesker har så god selvfølelse at de ikke
trenger å bygge opp selvverdet gjennom ytre anerkjennelse, status og prestisje. Men dette er et evig
sisyfosarbeid der man aldri kommer i mål. For andre strever jo også med å øke sin ytre status og
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prestisje. Så er man like langt og kommer ikke videre til det øverste trinnet i behovspyramiden.
Derfor blir aldri selvverdet godt nok. Derfor blir dette aldri mettet for de fleste mennesker. For det
egentlige livsproblemet er den lave selvfølelsen. Behovet for å styrke det ytre selvverdet oppstå rett
og slett fordi den indre selvfølelsen er for lav. Dette er den psykiske årsaken til at flertallet mennesker
fortsatt henger fast på det nest øverste trinnet i Maslows behovshierarki.
Men ting er i endring. Det er gått tre tiår siden den danske familieterapeuten Jesper Juul begynte å
lære oss nordmenn forskjellen på selvfølelse og selvtillit. Mange foreldre og lærere har lært om
dette. Når et barn stolt viser fram tegningen de har laget, sier de: «Var det gøy å tegne?». Dette
styrker selvfølelsen fordi man fokuserer på barnet og dets følelser. Det er alternativet til å si: «Så flink
du er!». Dette fokuserer på resultatet og styrker derfor bare selvtilliten, ikke selvfølelsen. Dessverre
er det slik at gammeldags barneoppdragelse også bryter ned barnas selvfølelse gjennom mye kritikk
og kjefting. Moderne barneoppdragelse er derimot fokusert på å bevare og styrke barnets
selvfølelse. De gjør slik Jesper Juul underviste om i sin bok Fra lydighet til ansvarlighet og i filmen Ditt
kompetente barn. (Juul og Jensen, 2003). Slik bereder mange nordiske foreldre grunnen for et
kulturelt skifte til det øverste trinnet i Maslows behovshierarki. Det vil si en kommende tid der
selvrealisering blir viktigere for en stor del av befolkningen.
Det siste tiåret har også forskningen kommet enda et skritt videre når det gjelder barneoppdragelse.
Det man har funnet ut er at er den ene kjernen i god barneoppdragelse er å skape en trygg base. Det
handler om å skape en trygg base for barnas utforsking og læring som styrker selvtilliten, og trygg
havn som de kan søke tilbake til for å tanke opp trygghet, selvfølelse og energi. Gjennom trygg base
teorien og kurset Circle of Security (COS) er dette i ferd med å spre seg til stadig flere land, foreldre,
barnehager og skoler (Circle of Security, 2012).
Den andre kjernen i god barneoppdragelse, som er en del av trygg base teorien, er å lære barna
følelsesregulering. Følelsesregulering er å evne å roe seg selv ned når det oppstår sterke emosjoner.
Dette skjer for eksempel når barnet vil gjøre noe det ikke får lov til, eller at barnet vil ha noe det ikke
får, eller at det oppstår en konflikt med andre barn. Når foreldrene er fokusert på å hjelpe barna med
følelsesregulering opplever barna at deres følelser blir tatt på alvor, fordi de voksne forholder seg til
deres følelser og hjelper barnet med å regulere de vanskelige følelsene. Ved følelsesregulering er de
voksne på lag med barnet. Den trygge basen bevares. Slik styrkes indirekte også selvfølelsen til barna.
De blir møtt og akseptert som de er med de følelsene de faktisk har. I boka Hjerteforeldre (Gottman
og Declaire, 2017) er dette beskrevet nærmere.
Ved kjefting og kritikk er dette motsatt. De voksne angriper barnet og den trygge basen forsvinner for
barnet i nuet. Ved gammeldags barneoppdragelse er maktbasen til foreldrene at de er større og
sterkere fysisk og psykisk, og kan kjefte, kritisere og straffe barnet. Ved trygg base oppdragelse er
foreldrenes maktbase den gode relasjonen mellom barn og foreldre. Barnet ønsker å bevare denne
gode relasjonen. Derfor ønsker de egentlig å samarbeide. Så når det oppstår sterke emosjoner hos
barnet f.eks. fordi det ikke får lov til det det vil, møter de voksne først barnet på dets følelser og
bekrefter at de ser dem og forstår dem. Slik er de voksne fortsatt på lag med barnet. Samtidig vil
barnet roe seg ned fordi det opplever at det blir møtt og forstått, følelsesmessig. Først når barnet er
roet ned følelsesmessig på denne måten, kan det være mottakelig for at foreldrene presenterer den
andre siden av saken. Det vil si grunnen til grensesetting og at barnet ikke kan få det som det vil.
Jeg har selv barnebarn som jeg lever sammen med i hverdagen i en generasjonsbolig. Jeg opplever
igjen og igjen hvordan det å se og bekrefte barnets følelser virker. Det som kan starte som en
viljeskamp mellom barnet og meg, endres som regel til at barnet roer seg ned. Og deretter at det
godtar hvorfor det ikke kan få viljen sin, eller at vi sammen kommer fram til en balansert løsning. Så
skal det selvfølgelig sies at metoden ikke er magisk, og at av og til lykkes man ikke. Likevel opplever
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jeg trygg base teorien nærmest som en slags fasit på hva som er god barneivaretakelsen og
barneoppdragelse. Det er en teori og metode som skaper godt samarbeid og høy livskvalitet både for
barn og voksne. Livskvaliteten øker for barna, fordi de blir akseptert som de er. Og de blir hjulpet ut
av situasjoner der følelsene tar overhånd på en negativ måte slik at de kommer i konflikt med de
voksne. Livskvaliteten øker også for foreldrene, fordi de blir flinkere til å håndtere grensesetting og
konfliktsituasjoner på en god måte. Etter hvert vil også barnets evne til å regulere egne følelser øke,
slik at det blir færre maktkamper og bedre samarbeid mellom barn og voksne.
Voksne som har lært seg følelsesregulering som barn blir mer veltilpassede og velfungerende. Det
skal mer til før de faller ut av toleransevinduet og blir emosjonelle på en uhensiktsmessig måte som
ødelegger for dem selv. Som voksne vil disse barna ha et mye bedre utgangspunkt for å få en høy
livskvalitet enn barn som har opplevd mer gammeldags barneoppdragelse.
Igjen har vi et eksempel på at det er personlig vekst og utvikling og ikke økonomisk vekst som er
viktigst for å skape høyere livskvalitet. I dette tilfellet handler det om å lære seg moderne, empatisk
ivaretakelse og oppdragelse av barna med utgangspunkt i trygg base teorien, noe som gir et bedre og
lettere liv både for barn og voksne. For voksne vil det være viktig å jobbe med å bedre selvfølelsen
for å få høyere livskvalitet. God selvfølelse gir en indre ro, trygghet og selvstendighet som er
uvurderlig. Det er først når man har utviklet en god selvfølelse, at man egentlig blir et fritt og trygt
menneske.

Høyere livskvalitet ved å lære seg å veksle mellom maskeenergi og livsenergi
Gjennom det liberale demokratiske samfunnet har vi fått ytre frihet. De færreste har likevel indre
frihet. Det er først når selvfølelsen blir tilstrekkelig god at man kan tillate seg indre frihet. Da åpner
det seg et nytt landskap med nye muligheter. Og når dette landskapet åpner seg, er det slik at det
avgjørende for økt livskvalitet viser seg å være personlig vekst, ikke økonomisk vekst.
Mennesker som evner å veksle på en god måte mellom maskeenergi (prestasjonsenergi) og livsenergi
får høyere livskvalitet enn de som ikke evner dette.
-

Maskeenergi er at man ved hjelp av selvkontroll holder masken og tilpasser seg ytre krav når
det gjelder oppførsel og arbeidsinnsats.

-

Livsenergi er at man slutter å prestere, får kontakt igjen med indre følelser og behov og at
man lar dette indre styre ytre handlinger.

Mens maskeenergi har en ytre motivasjon, har livsenergi en indre motivasjon. Mens maskeenergi har
til hensikt å få ytre samvær og samarbeid til å fungere på vanlig måte, har livsenergi til hensikt å
ivareta våre dypere og egentlige indre behov. Tabellen beskriver maske- og livsenergi på de fem
livsplan mennesket eksisterer på.

Maskeenergi

Livsenergi

Mestring – Selvkontroll

Livsutfoldelse - Følelsesflyt

La det ytre styre det indre
Tilpasning til ytre krav
Tilgjort væremåte

La det indre styre det ytre
Lytte til indre behov
Være slik vi egentlig er

Ånd

Velge å være slik det kreves
og gjøre det man må.

Velge å være seg selv og
gjøre det man har lyst til.

Hode

Forpliktelser og fornektelser: Skal, må og bør.

Kreativ tenking for å ivareta
behov og følge lyster.
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Hjerte

Ansvarsfølelse for det ytre;
planer og tidsfrister.

Omsorgsfølelse for det indre.
Ivareta hverandre. Komme
nær hverandre. Utfolde seg.

Mage

Viljen styrer, tar kontrollen.
Mister følelseskontakt.

Kjenner etter, føler
og følger behov og lyster.

Kropp

Mental kontroll.
Stivhet. Pliktarbeid.

Kroppskontakt. Sensualitet.
Livsutfoldelse
(Svae, 2006)

Gir det høyest livskvalitet å bare være i livsenergi? Neppe. Maskeenergi er en viktig og positiv del av
vårt liv. Med selvkontroll får vi det sosiale samspillet til å fungere uten store gnisninger og konflikter.
Vi får gjort alt arbeidet som kreves både på jobben og hjemme. Med maskeenergi oppfører vi oss
som vi skal, yter det som kreves og får en god følelse av å mestre livet. Problemet oppstår når det blir
for mye maskeenergi i forhold til livsenergi. Da vil vi gradvis tappes for energi og etterhvert også
kunne miste livsgleden fordi «alt er plikt». I verste fall blir vi utbrente og syke om vi bare er i positiv
maskeenergi, yter og presterer.
På det praktiske plan er balansen mellom maske- og livsenergi en balanse mellom kravbelagt tid
(plikt) på den ene siden, og fri tid til å gjøre det man har lyst til og å hente inn igjen krefter på den
andre siden. På det psykiske plan er balansen mellom maskeenergi og livsenergi en balanse mellom
sakorientering og mental kontroll på den ene siden, kontra behovsorientering og følsomhet på den
andre siden. Begge deler trengs i ulike situasjoner for å mestre livet og skape høy livskvalitet.
For noen er problemet at masken er ikke solid nok. Et ustabilt følelsesliv får prege det ytre og skape
problemer. Man yter ikke nok eller oppfører seg ikke som man skal. Man sprekker av sinne, eller lar
seg overvelde av problemer og går inn i angst, negativitet eller depresjon. Da trengs mer mental
kontroll og maskeenergi for å få kontroll over følelsene og mestre det ytre livet bedre. Som regel
trengs også bevisstgjøring og bearbeiding av de underliggende følelsene. Man trenger rett og slett å
lære seg bedre følelsesregulering, slik som beskrevet i forrige kapittel.
For de fleste er problemet at de har for mye selvkontroll. Maskeenergien er blitt en permanent
maske som reduserer følsomheten og derved også livskvaliteten. Det kan ta tid å komme ut av dette
igjen. Problemet er at man kan ikke gjøre noe for å komme i livsenergi, for den kommer av seg selv
når man slutter å være i maskeenergi. Psykiateren John Pierrakos sin modell av den menneskelige
psyken forklarer prosessen med å gi slipp på masken og komme i livsenergi (Pierrakos, 1993).
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Ytterst i psyken har vi et lag som Pierrakos kaller den positive masken. Det er en maske av
veltilpassethet til samfunnet. Den positive masken består av automatiserte «skal, må og bør» tanker
og holdninger. Det gjør at vi oppfører oss som forventet og gjør som vi skal.
Under dette ytre laget ligger den negative masken. Det er et lag i psyken der vi kan kjenne på vår
utilstrekkelighet, at selvverdet ikke er godt nok og at vi skammer oss over oppførselen vår dagen før.
Det er et lag der vi også kan kjenne på surhet, misunnelse, sjalusi eller andre «forbudte» følelser. Det
er et lag i psyken der vi kan kjenne på sinne mot andre og måten de behandler en på. For eksempel
sinne på at livet er som det er og kanskje til og med et hat mot noen som har gjort en vondt.
I denne fasen med kontakt med den negative masken skjer ett av to. Noen opplever det så
skremmende og ubehagelig at de setter i gang igjen med ytre fokus for å slippe å kjenne på det som
stiger opp fra det indre. De flykter tilbake til den positive masken og setter i gang med husvask,
bilvask, løpetur, mobiltelefon, sosiale media, jobb, organisasjonsarbeid eller annet. Bare de som tør å
bli værende i denne fasen der den negative masken kommer fram i psyken, kan få kontakt med den
positive livskjernen. Bare de som lar dette negative få romstere i psyken uten å bli redd og uten å
begynne å handle ut fra disse negative følelsene, kommer til fasen der dette også gir slipp, slik at den
positive livsenergien kan komme fram.
Det tredje laget i Pierrakos sin modell av den menneskelige psyken er at innerst, innenfor den
negative masken er den positive livskjernen. Våger man å forbli i indre stillhet, mindfullness, og bare
vitne tankene og følelsene i perioden man går gjennom den negative masken, kommer man til slutt i
kontakt med denne positive og livgivende livskjernen. Da har man har fått kontakt med sitt egentlige
selv, sjelen. Man kommer i en tilstand av indre kontakt med livskjernen/sjelen og ytre tilstedeværelse
i nuet. Å evne å være i slik dyp kontakt med seg selv og ytre tilstedeværelse, gir meget høy
livskvalitet. Man har evnet overgangen fra maskeenergi til livsenergi, fra gjøren til væren. Dette er for
eksempel det som skjer med mange om de går tur i fjellet fra hytte til hytte i mange dager. Da blir de
værende i stillheten i dagevis, uten å gjøre noe annet enn å gå og gå, som er en meditativ aktivitet.
Klarer man prosessen fra maskeenergi over til livsenergi, og å veksle på en god måte mellom
maskeenergi og livsenergi i livet, får man høyere livskvalitet enn de som bare er i maskeenergi.
Konklusjonen er klar. Også på dette området er det er personlig vekst og utvikling som trengs for å
kunne få høyere livskvalitet, ikke økonomisk vekst. Det er slik av den enkle årsak at tilfredsstillelse av
indre behov krever tid til å dekke disse behovene og evne til å dekke dem, ikke produksjon og
konsum. I dette tilfellet har det handlet om å utvikle evnen til å være i livsenergi, i væren, og å kunne
veksle på en hensiktsmessig måte mellom maskeenergi/prestasjonsenergi og livsenergi.

Å være positiv i det indre gir høyere livskvalitet
En annen avgjørende nøkkel til et i et godt og lykkelig liv er å være positiv i det indre uansett ytre
omstendigheter. For om man er negativ i sitt indre og er et sytende og klagende offer for
omstendighetene er det ikke mulig å ha høy livskvalitet. En negativ reaksjon starter med at man
følelsesmessig sett ikke aksepterer tingenes tilstand slik de er. Dette er et nyttig signal om at man
ønsker noe annerledes. Men om man tillater det å sette seg fast i psyken som en negativ holdning,
kommer negative prosesser i gang. Den generelle erfaring er at da synker livskvaliteten. En måte å
reagere på er sinne og kamp. En annen er å være sur og klage, uten at man gjør noe med problemet.
Overveldes man av problemet, kan resultatet bli oppgitthet og depresjon. I verste fall vil problemet
somatiseres. I stedet for ytre handling får man en indre reaksjon i form av fysisk sykdom som
legitimerer tilstanden.
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Årsaken til at en vedvarende negativ holdning skaper lav livskvalitet, er at negativiteten innebærer en
eller annen form for misfornøydhet. Det er naturlig nok vanskelig å være lykkelig og fornøyd, når
man faktisk er misfornøyd. Er man følelsesmessig negativ, er det også vanskeligere å skape noe
positivt. Man har lett for å skape nye negative hendelser rundt seg og komme inn i en ond sirkel.
Etter hvert kan man utvikle en offerholdning «der andre og annet har skylda» for ens livssituasjon, i
stedet for å ta ansvar for sitt eget liv og det man selv skaper. For å ha det godt inne i seg selv, er
kunsten å prøve å unngå å komme i negativ energi og å gi slipp på den så raskt som mulig. Kunsten er
også å bli stadig mer positiv og å skape mer positivt og konstruktivt i hverdagen.
Å være positiv innebærer at man uansett prøver å ha en positiv holdning og gjøre det beste ut av
livet, samlivet og samarbeidet med andre. Positiv energi og adferd forutsetter at man følelsesmessig
aksepterer tingenes tilstand som de er. Ordet følelsesmessig er avgjørende for forståelsen. Det er
viktig å gjøre noe med det man egentlig ikke er fornøyd med. Slik skaper man en bedre livssituasjon
på sikt. Men skal man ha en høy livskvalitet, må man følelsesmessig være tålmodig og akseptere det
uønskede så lenge det består. Slik bevarer man en positiv sinnsstemning i sitt indre. Resultatet av en
slik holdning er at man ikke kjemper mot det «onde». I stedet arbeider man positivt for det gode.
Dette kan være et tålmodighetsarbeid. Kunsten er å glede seg over små ting i hverdagen og små
skritt i riktig retning.
Oversikten nedenfor gir eksempler på hvordan positive og negative holdninger kan ytre seg i ulik
adferd på hvert livsplan i modellen for behovsorientert selvivaretakelse. Det bør være åpenbart for
de fleste at livskvaliteten blir høyere gjennom positive holdninger og adferd enn negative holdninger
og atferd. Også dette er en evne man kan utvikle gjennom personlig vekst og utvikling. Det er ikke
noe som skapes gjennom økonomisk vekst.
Positiv og negativ atferd på ulike livsplan
Livsplan

Negative
holdninger og atferd

Positive
holdninger og atferd

5. Åndelig

Fastlåst. Skal
ha det på sin måte

Åpenhet og kreativitet.
Felles verdier, ellers mangfold

4. Hjertelig

Hard, hensynsløs.
Normløs. Kravstor

Omsorgsfull og etisk atferd.
Lyttende og følsom samtale.

3. Mentalt

Ensidig og ego-istisk
tenking.

Demokratiske prosesser
Saklig, balansert vurdering

2.
Emosjonelt

Klage, surmule,
fordømme, kjefte...

Gjensidig respekt og likeverd
Livsglede og livsutfoldelse

1. Fysisk

Kamp, flukt. Evt.
hevn, ondskap

Samarbeid om å ivareta alles
behov og interesser bedre
(Svae, 2006)

Psykologisk modning
Det jeg har vært inne på til nå kan oppsummeres med begrepet psykologisk modning. På kurset
«Hvordan håndtere vanskelige personer» arrangert av Confex foreleser blant annet professor og
psykiater John Berglund. Jeg har deltatt på dette kurset og han slo der fast at alle retninger innen
psykologi er enige om at det finnes noe som heter psykologisk modning. Ifølge Berglund handler det
om en prosess fra å være en reaktiv person til å bli en proaktiv person i skjemaet nedenfor:
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Proaktiv person - Har lov til å være meg selv. Er indre ansvarlig.
Oppfatter andres utsagn og handlinger som en invitasjon til egen
tenking, føling og handling, for å skape samhandling. (Moden)

Reaktiv person – Har lite lov til å være meg selv. Det andre tar initiativ
til oppleves som noe man må tilpasse seg til, en ordre man må adlyde
eller et problem man må bekjempe. Man klander andre og blir statist i
sitt eget liv ved at man overlater initiativ og ansvar til andre. (Umoden)

Berglund beskriver denne psykologiske modningen i form av tre trinn, der de fleste av oss gjerne
starter på eller i nærheten av det laveste trinnet (1) i listen nedenfor. Dersom vi evner å reflektere
over oss selv og utvikle oss vil vi kunne utvikle en mer moden personlighet (2 og 3).
3) Gjensidighet
2) Selvstendighet
3) Avhengighet
Avhengighet kjennetegnes av uselvstendighet, offer- og kravmentalitet. Uselvstendighet er å lene seg
alt for mye på andre. Offermentalitet vil si at man skylder på andre eller annet for sin egen situasjon,
og henger fast i det. Man syter og klager, men gjør ikke noe med det. For man klarer ikke å akseptere
at virkeligheten er som den er. Man tør heller ikke, eller evner ikke, å ta de nødvendige skrittene ut
av den uønskede situasjonen, hverken inne i seg selv eller i det ytre.
Kravmentalitet er å kreve at andre skal mene og gjøre som en selv vil. Det er å prøve å dominere og
kontrollere andre og omstendighetene, for å føle seg trygg. Under overflaten lurer gjerne skam-,
skyld-, frykt- og svakhetsfølelse, som det gjelder å unngå å føle. Derfor tåler man dårlig kritikk eller
motsigelser. Egentlig er man svak og avhengig. Andre må gjøre slik man skjult eller åpent krever.
Selvstendighet er å stå på egne bein. Selvstendighet handler om å være et fritt og ansvarlig
menneske som har innsett at man må skape sitt eget liv og sin egen livskvalitet. Med en positiv indre
holdning aksepterer man de ytre omstendighetene, selv om de måtte være ugunstige. Samtidig søker
man skritt for skritt å skape en bedre livssituasjon for å få høyere livskvalitet.
Gjensidighet er å ha like stor omsorg for seg selv som for andre. Man evner både å stå på egne bein
og å ta hensyn og ha omsorg for andre.
Gjennom personlig modning øker livskvaliteten både for en selv og for andre. Offere og krevere er en
belastning for andre, noe som fører til redusert livskvalitet. I tillegg er det slik at offere skylder på
andre for sin egen situasjon, og krevere krever av andre for å få det bedre selv. Ved at de i mindre
grad enn andre tar ansvar for sitt eget liv, blir evnen til å skape høy livskvalitet også mindre.
De fleste mennesker i vår kultur befinner seg vanligvis på det andre trinnet. De er selvstendige
mennesker som tar ansvar for sitt eget liv. De har både en evne til å tenke selvstendig og å
samarbeide godt. På jobben er de konstruktive og lette å samarbeide med. Slik skaper de en høyere
livskvalitet for seg selv og andre enn de som er på det første trinnet, avhengighet.
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Så har vi de som har evnet å utvikle seg til det tredje trinnet, gjensidighet som Berglund kaller slik at
de evner å praktisere det jeg kaller hjertekultur. Ved at man evner å ha omsorg både for seg selv og
for andre blir det mindre konflikter. Man kan finne kreative løsninger som ivaretar begge bedre enn
det man opprinnelig tenkte på. Gjennom dypere kommunikasjon om hverandres behov, kommer
man mer nær hverandre og blir mer glad i hverandre. Derfor blir livskvaliteten enda høyere for de
som evner gjensidighet. Igjen viser det seg at det er personlig vekst og modning, ikke økonomisk
vekst og høyere levestandard, som er avgjørende for å få høyere livskvalitet.

På vei mot et bedre liv og en bedre verden
Selv om det er slik at det ytre påvirker det indre, og det indre påvirker det yte, er min erfaring og
oppfatning at det dypest sett er indre utvikling som skaper ytre utvikling. Et eksempel kan begrunne
dette. Noen måtte først tenke og føle at demokrati må være bedre enn kongelig enevelde (diktatur)
og patriarkat, og være villig til å leve mer demokratisk og likeverdig, før prosessen mot å skape et
demokratisk samfunn og demokratiske familier kunne begynne. Altså at det kulturelle
kvantespranget fra diktatur til demokrati startet med indre utvikling og tenking, før den ytre
konkretiseringen begynte. Så er det slik at når prosessen først er i gang, vil det at samfunnet beveger
seg i mer demokratisk retning gjøre at mennesker blir påvirket at dette og også endrer seg i det
indre. Altså at det ytre i neste omgang vil påvirke det indre. Men prosessen må starte i det indre hos
noen pionerer.
Jeg har kommet til at dette med personlig modning er det som dypest sett vil avgjøre hvilket
utviklingstrinn en kultur er på. Altså at alt etter hvilket styringssenter i psyken som styrer
makthaverne og folk flest i et samfunn, skaper menneskene helt ulike kulturelle nivåer. Tabellen
nedenfor oppsummerer dette.
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Lar menneskene kamp- og fluktinstinktet være styringssenteret i psyken skaper de brutale samfunn
preget av hensynsløshet og brutalitet. Det blir som vikingtida hos oss, nazismen i Tyskland og
områdene der IS har hersket i vår tid.
Pattedyrhjernen styrer automatisk og ubevisst vår sosiale innordning i flokken, akkurat som for
dyrene i en ulveflokk. Noen er ledere og har makten, andre legger seg under og innordner seg. Lar
man pattedyrhjernen med dens instinktive maktsøken og sterke sympati- og antipatirefleks være
styringssenteret som former samfunnet, skaper man et strengt rangordnet samfunn med diktatur og
patriarkat. Det vil si et samfunn organisert etter samme prinsipper som en dyreflokk. Dette er det
andre trinnet av personlig og kulturell modning. Dypest sett er det frykt, mistillit og grådighet som
ligger bak og styrer menneskene og samfunnet når de to laveste nivåene i psyken får regjere, og det
skapes en kultur og et styringssett basert på disse lavere instinktene og driftene i mennesket.
På det tredje nivået i tabellen er det egoet og dets mentale kontroll som er styringssenteret. Det
sørger for at lavere instinkter og drifter blir kontrollert og holdt i sjakk. Det fører til at vi fungerer som
veltilpassede mennesker i et demokratisk samfunn av likeverdige mennesker. Sterke emosjoner,
kompromissløse meninger og usaklige og bastante utsagn som er så typisk for pattedyrhjernen, vil
normalt bli holdt tilbake. Med det mentale nivået kommer omsider evnen til å se flere sider av en sak
og å inngå balanserte kompromisser som tar hensyn til begge parters behov og interesser. På den
annen side skal det ikke mye motsetning og konflikt til, før de fleste mennesker faller tilbake til det
andre utviklingstrinnet, blir emosjonelle og krangelen er i gang. Man kan si at vår modning som
mennesker og kultur ligger et sted mellom det andre og tredje trinnet i tabellen.
Den personlige modningen og kulturelle utviklingen fra ett trinn i tabellen til det neste er et
kvantesprang av dimensjoner. På det personlige plan er det første kvantespranget spranget fra å ha
sterke psykopatiske og narsissistiske trekk, eller å være helt underdanig og godta alt uten å mukke
(nivå 1), til å være lydig mot flokkens/sektens strenge moral, lover og regler enten som leder eller
undersått. Det neste kvantespranget er å frigjøre seg fra dette og bli et selvstendig, fritt og
veltilpasset individ der de mentale evnene dominerer og styrer i hverdagen (tredje nivå). Og
mennesker på disse ulike trinnene skaper rett og slett helt forskjellige kulturelle nivåer med helt ulike
styresett i samfunnet. Det neste kvantespranget i menneskehetens utvikling, er å løfte
styringssenteret i psyken og kulturen til hjertenivået.
Prosessen med personlig modning handler om å utvikle egoet vårt, dvs. vår vanlige være, tenke og
handlemåte. I første omgang gjelder det å innse hvordan man fungerer som menneske. Det vil si
hvilke typiske egomønstre man har. I neste omgang gjelder det å avlære negative og
uhensiktsmessige egomønstre, og å styrke og utvikle positive og hensiktsmessige egomønstre. I eboka De fem egomønstrene – Nøkkelen til å forstå deg selv og andre (Svae, 2007), er et nyttig
redskap for de som vil gå inn i denne prosessen.
I den foregående tabellen har jeg påpekt betydningen av at menneskene løfter styringssenteret i
psyken opp fra de to laveste trinnene, som vi har felles med dyrene. Likevel er det slik at mennesket
som vesen fungerer på alle de nevnte livsplan, det fysiske, det sosiale/flokkmessige, det mentale og
hjertelige livsplan. I tabellen ble det antydet hva det vil si å fungere fra hjertet på hvert av disse
livsplanene. I en ny tabell nedenfor tydeliggjør jeg dette ved å beskrive den gode og den gale måten å
organisere samfunnet på alle livsplan.
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Menneskelige og sosiale utviklingstrinn
Utviklingstrinn

Ego
identifisert med

Indre styring

Ytre styring

Åndelig
kontakt og helhetsforståelse

Veiledning:

5. Åndsvesen

Åndelig
mening
med livet

4. Medmenneske (sjel)

Ønsker
og behov

Følsomhet,
etikk og ansvarsvillighet

Innlevelse:
Forståelse,
medfølelse

Følsomhet og
etikk

3. Menneske

Tanker,
regler og
holdninger

Mental
forståelse
og pliktfølelse

Regler:
Lover, avtaler, skikker

Saklighet
og
demokrati

2. Dyrisk nivå:
Instinktiv
maktsøken

Grådighet

Umettelige
Makt:
drifter, instink- Dominans og
tive reaksjoner underkastelse

Respekt
og maktbalanse

1. Cellenivå:
Instinktiv
kamp for
overlevelse

Frykt og
mistillit

Kamp- og
fluktinstinktet
overstyrer alt

Intuisjon,
tolke tegn

Frykt:
Kamp, vold
og lovløshet

Målet er
å utvikle:

Åndsevner

Fredelig
samarbeid

(Svae, 2006)
Å løfte seg selv og kulturen og legge lavere nivåer bak seg innebærer å slutte å fungere ut fra
motivasjon på de to laveste nivåene i oversikten. Vi slutter å la frykt og mistillit (1. nivå) og grådighet
(2. nivå) styre livet vårt. Når motivasjonen kommer fra de tre øverste nivåene, begynner vi å fungere
på rett måte på alle livsplan, også de to nederste. Det er dette som gir den høyeste livskvaliteten.
Det første nivået er det fysiske livsplan. Feilaktig livspraksis på dette nivået er krangel og kamp som
ved skilsmisser, vold og liknende, for å overleve slik man er fysisk og psykisk. Ved å akseptere at alle
er like mye verd og at har lik rett til å få dekket sine behov og inngå i fredelig sameksistens og samarbeid, lever menneskene på den gode måten på dette nivået. Dette er samtidig fundamentet for å
stige opp til neste utviklingstrinn. Stikkordene i ytterste høyre kolonne beskriver den nødvendige og
tilstrekkelige betingelse for å stige opp til neste nivå.
Det andre nivået er det sosiale/flokkmessige plan. På dette nivået er det gale å organisere familier,
bedrifter og samfunnet som en rangorden med dominans, underkastelse og rettsløshet for de fleste.
På andre nivå er det gode å ha gjensidig respekt for hverandre og å skape en maktbalanse mellom
styrende og styrte, menn og kvinner, voksne og barn, rike og fattige. Gjensidig respekt og maktbalanse er samtidig fundamentet for neste trinn.
Det tredje nivået er det mentale planet. Det demokratiske samfunnet er skapt gjennom ytringsfrihet,
stemmerett, demokratiske vedtak og lover og regler som alle må følge, Ved å bruke våre mentale
ressurser til åpen kommunikasjon og saklig analyse, i stedet for emosjonalitet og usaklighet, fungerer
vi på rett måte på 3. livsplan. Når samfunnet, organisasjoner og mennesker fungerer på en saklig,
regelstyrt og demokratisk måte, har man etablert fundamentet for å stige opp til neste nivå.
4. nivå er hjertenivået der vi bruker vår evne til saklighet (hjernen) og følsomhet (hjertet) til å søke
hjerteløsninger som ivaretar alles behov best mulig. Det eventuelle gale på 4. nivå er om følsomhet
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forvrenges til emosjonalitet (2. nivå). Eller å ha for mye hjerte og for lite ego, så man ikke setter klare
og selvivaretakende grenser når andre behandler en dårlig. Når en selvvalgt etikk, dyp følsomhet og
høy ansvarsevne er utviklet, vil man mesteparten av tiden evne å holde seg på 3. nivå eller bedre. Å
klare dette er fundamentet for neste nivå.
I denne nye tabellen har jeg lagt til et femte åndelige nivå. På dette nivået er målet å utvikle sine
spesielle begavelser slik at de blir en gave til seg selv og andre. Samtidig er målet å utvikle seg som
menneske, slik at man i økende grad blir det godes (Guds) tjener som ivaretar og utvikler helheten
(helligheten) på beste måte. Dvs. en åndskraft som løfter sine omgivelser til et høyere nivå og skaper
et himmelrike på jorda, det jeg kaller hjertekultur. Og skal man løfte kulturen der man er, må man
også løfte seg selv slik som beskrevet i dette kapitlet.
Livskvaliteten øker for hvert av trinnene i denne stigen. Om folk flest og menneskene som har
makten fungerer på det laveste utviklingstrinnet, vil de skape brutale og hensynsløse samfunn. Det
blir som vikingtida i Norden og som krigsherrenes Afghanistan, for ikke å snakke om alle de andre
hensynsløse borgerkrigene i Midtøsten. Dette gir meget lav livskvalitet og har i vår tid skapt enorme
flyktningestrømmer og leire for å flykte fra borgerkrigene.
Om folk flest og makthaverne i landet fungerer på det andre trinnet, blir samfunnet som
kommunismen i Sovjet og Østeuropa etter den annen verdenskrig, og som dagens samfunn i Kina.
Det blir samfunn preget av streng rangorden og diktatur der noen få nyter store privilegier, mens
flertallet strever og lever i en tredemølle der de yter for de privilegerte. Dette gir lav livskvalitet for
de fleste, som bare sliter og strever for å få endene til å møtes og gjøre det de må for å overleve
fysisk og sosialt.
Først på det tredje nivået kommer rettsstaten og demokratiet som kan legge til rette for at
livskvaliteten kan bli høy for de fleste. Våre frie, demokratiske samfunn er preget av relativt høy
livskvalitet for de fleste. At vi har høyere livskvalitet enn mennesker i Midøsten som lever i land med
borgerkrig, eller kinesere flest som lever under arbeidsvilkår som likner på 1800-tallet i Norge, er ikke
vanskelig å forstå.
Mitt håp er at Miljøpartiet De grønne kan utvikle en partikultur der man systematisk prøver å unngå
kommunikasjon og handlinger på de to laveste trinnene i stigen for menneskelig og sosial utvikling. Et
eksempel på at dette allerede er på plass, er at man på formelle møter ikke klapper eller buer etter
innlegg, som er et typisk kjennetegn for politiske maktkamper på møter. I boka Tiden er inne –
Håndbok i hjertekultur (Svae, 2006) side 22 – 35 går jeg systematisk gjennom kjennetegn på personlig
adferd og organisasjonspraksis på hvert trinn i stigen for menneskelig og sosial utvikling.
De menneskelige og kulturelle kvantesprangene jeg har beskrevet i dette kapitlet, er det jeg anser
som det aller viktigste for å øke livskvaliteten, både for den enkelte og for samfunnet som helhet.
Denne tankegangen med at det er en sammenheng mellom personlig modning og kulturelle nivåer,
er dypere og mer vitenskapelig beskrevet i boka Det femte trinn av Dag Andersen. (Andersen, 2009)
Der anlegges et grundig historisk perspektiv på menneskehetens utvikling, hvor man starter med
urtida, som betegnes som et eget trinn. Slik blir det ett trinn mer hos Andersen enn i mine stiger, slik
at det fjerde trinnet i denne boka tilsvarer det femte trinn hos Andersen. Et hovedpoeng hos
Andersen er at de siste 250 år har menneskene objektivisert det fysiske ved hjelp av vitenskap. Det
neste steget er å objektivisere det emosjonelle. Det vil si å bevisstgjøre og forstå menneskelige
følelser og motivasjon, og at man lærer seg å omprogrammere følelsene gjennom personlig utvikling
for å få høyere livskvalitet. Altså det som er temaet for denne siste delen av denne boka.
Om vi klarer det neste kulturelle kvantespranget og skape det jeg kaller en hjertekultur, vil vi kunne
få enda et løft i livskvaliteten. Det fysiske aspektet av et slik samfunn heter bærekraftig utvikling, og
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verden er allerede inne i omstillingen fra økonomisk vekst til bærekraftig utvikling. Men det grønne
skiftet består ikke bare av et fullstendig teknologisk skifte fra fossil energi til fornybar energi, og et
gjennomgripende økonomisk skifte fra økonomisk vekst til sirkulær ombruks- og omsorgsøkonomi.
Det består også av et kulturelt skifte. For som Ghandi sa; denne kloden har nok for alles behov, men
ikke for alles grådighet. Det beste begrepet jeg har funnet for dette kulturelle skiftet er hjertekultur.
Hjertekultur er at man frivillig lar naturens krav og andres behov bety like mye som egne
behov.
Å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse er målet for De Grønne. Å skape et samfunn
preget av hjertekultur er å skape et medmenneskelig samfunn. Samtidig er dette den eneste reelle
og varige løsningen, både på små og store verdensproblemer.
Hjertekultur er løsningen på det personlige plan. Så lenge man er fattig, er det naturlig å tenke at
materialisme, The American Dream, er veien til et bedre liv. Men i vårt land er vi for lengst forbi det
det materielle nivået der ytterligere velstandsvekst gir høyere livskvalitet. Overdreven vekt på
materielle behov gjør at vi ikke får nok tid til å dekke indre behov, på tross av at vi har flere
tidsbesparende redskaper enn noensinne.
Hjertekultur er løsningen i samliv og familieliv. Hjertekultur gjør at man lytter på hverandres behov
og søker løsninger som ivaretar alle best mulig. Slik blir man mer og mer inderlig glad i hverandre.
Dette øker muligheten for å kunne holde sammen i et langt og godt liv, ha det godt sammen og få
høy livskvalitet.
Hjertekultur er løsningen for bedrifter og organisasjoner. Stadig flere bedrifter er med i Global
Reporting Initiativ og erfarer at lønnsomheten bedres gjennom en balansert ivaretakelse av de tre
pilarene for bærekraftig utvikling; økonomi, mennesker og miljø. I næringslivet heter hjertekultur å
søke vinn-vinn-løsninger og å ha en tredelt lønnsomhetstenkning og bunnlinje.
Hjertekultur er løsningen på klimaproblemet. Klimaavtalen i Paris oppfordrer alle land, myndigheter,
bedrifter og organisasjoner om å redusere egne utslipp slik at vi kan unngå mer enn 1,5 grader global
oppvarming. Klimaavtalen i Paris er rett og slett verdens første globale hjertekulturavtale der alle
frivillig må ta hensyn til hverandre og gjøre sitt beste for å ivareta helheten.
Demokrati og hjertekultur er løsningen på verdensproblemene. Etter den kalde krigen mellom Vesten
og Sovjetunionen har vi i stedet fått en krig mot terrorisme. Det er nasjonalstatenes kamp mot
religiøse terrorister, militante separatister og organisert kriminalitet. Egentlig er begge deler utrykk
for samme konflikt – En kamp mellom kulturelle nivåer. Den kalde krigen var en kamp mellom
demokrati (3. nivå) og det 2. kulturelle nivået med diktatur i Sovjetunionen. Kampen mot terrorisme
og organisert kriminalitet er en kamp mellom demokrati (3. nivå) og det laveste kulturelle nivået
(nivå 1) med barbari, voldsregime og evig borgerkrig. Samtidig pågår det en kulturell kamp innad i
Vesten også. Det er kampen mellom det 3. nivået preget av demokrati, saklighet og regelstyring
kontra høyrepopulismen som er preget av usaklighet, fornektelse av klimarealiteter, falske og
fordreide nyheter, hat- og fryktretorikk, personangrep og andre tilbakeskritt til det 2. nivået.
Den gode løsningen er at stadig flere innser at hjertekultur er å skape den gode verden som alle
religioner og sosiale ideologier egentlig har som visjon, og at vi går sammen om å realisere denne
hjertekulturen.
Bærekraftig utvikling og hjertekultur er med andre ord det som kan fungere
som en samlende, positiv visjon for det gode liv og samfunn i vår tid.
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Eller som det står i prinsipprogrammet til Miljøpartiet De Grønne:
Det overordnede målet er å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.
Slik skaper vi høy livskvalitet. Slik sørger vi for å bevare livsgrunnlaget både for oss selv og framtidige
generasjoner.
Bærekraftig utvikling har tre pilarer; vern av naturmiljøet, økonomisk utvikling og sosial utvikling. For
å skape bærekraftig utvikling trengs det folkelige initiativ i alle disse tre dimensjonene.
Miljøorganisasjoner og -partier tar tak i det ytre, miljø- og klimadimensjonen. Omstillingsinitiativer,
Transition towns slik som f.eks. Bærekraftige liv på Landås, tar tak i miljø og kultur for å skape grønn
økonomi og livsstil i praksis.
I tillegg trenger vi et Hjertekultur-nettverk som tar tak i det indre og sosiale aspektet av
kulturdimensjonen. Det vil si den personlige veksten og utviklingen jeg har beskrevet i denne delen
av boka. Jeg er selv i ferd med å ta initiativ til et nettverk av grupper med mennesker som vil
samarbeide om dette, se www.hjertekultur.net.
I sum får vi da folkelige initiativ i alle de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling, miljø, økonomi og
kultur. Disse folkelige initiativene overlapper hverandre, griper inn i hverandre, utfyller hverandre og
forsterker hverandre gjensidig slik figuren illustrerer:

Miljøorganisasjoner
MDG

Hjertekulturnettverk

Omstillingsinitiativer

Etterhvert som dette vokser seg sterkt nok nedenfra og nødvendige politiske endringer gjennomføres
ovenfra, vil visjonen om et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse kunne bli realisert.
-

Man kan si at den politiske veien ovenfra til en grønn økonomi preget av bærekraftig
utvikling og hjertekultur går gjennom miljøorganisasjoner og Miljøpartiet De Grønne.

-

Forandring nedenfra går gjennom livsstilsveien som er gjennom omstillingsinitiativer og
hjertekultur-nettverk.

Begge deler trengs i den store omstillingen som samfunnet er inne i – Fra økonomisk vekst til
bærekraftig utvikling – Fra en egoistisk og materialistisk kultur til å skape et medmenneskelig
samfunn preget av hjertekultur.

Kommunikasjon og samarbeid fra hjertet
Miljøpartiet De Grønne har som overordnet mål å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk
balanse. For å skape et medmenneskelig samfunn må mennesker flest lære seg å kommunisere og
samarbeide fra hjertet – Det som kan skape den aller høyeste livskvaliteten for en selv og i
samfunnet. Jeg skal gi noen eksempler på hva det innebærer i praksis å heve seg selv til hjertenivået
og virkelig fungere som et medmenneske i kommunikasjon og samarbeid.
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Det finnes en metode for å bringe hjertet inn i kommunikasjonen. Giraffen er dyret med det største
hjertet fysisk sett. Samtidig har den en lang hals og får overblikk. Giraffspråk er en metode for å
bringe følelser og hjerteenergi inn i kommunikasjonen. Metoden er utviklet av psykologen Marshall.
B. Rosenberg (Rosenberg, 2006). Metoden er å gå gjennom fire trinn hver gang man kommuniserer.
Trinnene brukes både ved innlevelse og når man skal uttrykke behov, slik som her:
-

Observasjon. Man prøver så objektivt som mulig å uttrykke det man ser, hører og/eller
opplever.
Følelse. Ved å si hva man føler, starter man en dypere og mer sann kommunikasjon.
Behov. Behov, ønsker og lengsler er det hjertet vil ivareta.
Anmodning. Dette er å tilby eller be om kjærlighet.

For eksempel: «Jeg ser at du ikke har vasket opp i dag. Det er lenge siden du har gjort det
(Observasjon). Det gir meg en følelse av at du ikke bryr deg om meg, for jeg er sliten og har behov for
at du tar et tak her hjemme du også. Kunne du ta oppvasken i dagene som kommer?» Dette er
ganske annerledes og berører våre følelser på en ganske annen måte enn ulvespråk som det kalles,
f.eks. slik: «Hufff! Du er en doven drittsekk! Aldri kan du ta oppvasken!!!»
Metoden kan også brukes ved innlevelse:
-

Observasjon: Hva hører, ser eller opplever du hos den andre?
Følelse: Hva er det du tror vedkommende føler ut fra dette? (Still dette som et spørsmål)
Behov: Hva tror du den andres underliggende behov, ønske eller lengsel egentlig er? (Stilles
som et spørsmål)
Anmodning: Eventuelt spør om det er noe den andre trenger, generelt, eller som du kan
bidra med

La oss si at en annen person klager over skatten og sier: «Det er håpløst nå om dagen. Myndighetene
krever alt man tjener i skatt!» La oss si at du egentlig synes at dette er usaklig og overdrevet. Det
vanlige er Ulvespråk, der du sier dette med fordømmelse.
Alternativet er sjiraffspråk. Da kan du si: «Det høres ut som om du nettopp har betalt mye i skatt
(observasjon). Føler du at du betaler for mye i skatt forhold til det du får beholde selv (følelse)?
Kunne du trengt mer av pengene selv (behov)?»
Slik søker man å møte den andre på dens følelser, behov og verdivurderinger. Det gjør at vedkommende føler seg møtt, akseptert og forstått. Likevel har man ikke sagt et ord om hva man selv mener.
Man har bare uttrykt hva man oppfatter at den andre sier, i spørsmåls form. Slik kan man møte den
andre uten å måtte stå for noe annet enn det man egentlig gjør. Det siste trinnet med anmodning er
utelatt i eksempelet. Etter at den andre er møtt på sine følelser, er det uansett lettere å nå fram med
ditt. Dette er faktisk akkurat samme metode som ved følelsesregulering i barneoppdragelsen, som
jeg har beskrevet tidligere. Man tar barnets følelse på alvor og bekrefter at man har sett og forstått
den.
Hvordan kan man skape godt samarbeid fra hjertet og komme fram til kreative og gode løsninger som
gir høy livskvalitet? Med utgangspunkt i en metode som heter Multiple Criteria Decision Analysis (Se
f.eks. Wikipedia), har jeg utviklet en forenklet versjon som jeg kaller Hjerteløsningsmetoden (Svae,
2006).
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Himmelske mål

Mine behov

Dine behov

Jordiske
muligheter

Metoden er at man først samtaler om og enes om et felles «himmelsk mål». Dette er det ideelle man
ønsker å oppnå og som er til beste for begge parter. Ofte lar det seg gjøre å enes om felles mål, f.eks.
at de dypere underliggende behovene til begge parter skal ivaretas best mulig. Neste trinn er at man
lager en liste over «mine og dine behov». Eller i en mer politisk beslutning «det den ene parten og det
den andre parten ønsker ivaretatt». Med andre ord de behovene og hensynene som begge partene
ønsker ivaretatt gjennom beslutningen. Siste trinn i prosessen er å skape en lyttende dialog om
«jordiske muligheter», for om mulig å finne en omforent løsning. Generelt er det tre mulige løsninger
på et problem:
−

Konsensus (hjerteløsning): En løsning som gjør at alle parter er helt fornøyde. Alle de viktigste
behovene og hensynene er ivaretatt og beslutningen aksepteres positivt av alle.

−

Kompromiss: Alle har måttet gi slipp på noe vesentlig for å komme fram til en felles løsning. Ingen
er verken helt fornøyde eller helt misfornøyde. Man godtar mer eller mindre motvillig
beslutningen, for man skulle egentlig ønsket seg noe annet.

−

Selvivaretakelse eller uenighet: Man klarer ikke å enes om en felles løsning. Hver og en må løse
problemet på sin måte om det er et samlivsspørsmål. Om det er et politisk spørsmål fortsetter
dette å være en konfliktlinje.
Gjennom å lære seg kommunikasjon og samarbeid fra hjertet er det mulig å skape en høyere
livskvalitet for seg selv og de man lever sammen med og samarbeider med. Å lære seg dette krever at
man øver seg og blir flinkere over tid. Enda en gang ser vi at det er personlig vekst, modning og læring
som er viktigst for å få høyere livskvalitet, ikke økonomisk vekst. For tilfredsstillelsen av indre behov
avhenger av tid og evne til å dekke slike behov, ikke av produksjon og konsum slik som materielle
goder.

Hjertekontakt – Noe av det som betyr mest
Noe av det som virkelig betyr noe for oss mennesker og gir høy livskvalitet, er å ha noen andre vi kan
prate nært, dypt og inderlig med. Det er godt å ha noen å dele livets utfordringer med. Det er godt å
kunne bety noe for andre. Også her har de fleste et læringspotensial, altså at personlig vekst og
utvikling er avgjørende for å skape høyere livskvalitet. La oss se på dette også (Svae, 2006).
Når man skal etablere hjertekontakt, må man gire samtalen ned fra raske mentale vibrasjoner til en
roligere hjerterytme. Nøkkelen til hjertekontakt er å fokusere på følelser og å la sakbudskap og
sakspørsmål ligge. De vil bringe en inn i mental energi og det hindrer hjertekontakt. I tillegg må man
søke mot det vesentlige ved hjelp av spørsmålet «Hvordan har du det, egentlig?» Eller man åpner seg
og forteller hvordan man selv har det, egentlig. På en åpen og ærlig måte samtaler man om ens
innerste tanker og følelser.
I denne samtalen skal kommunikasjonen skal være som en ball som leveres, tas imot, håndteres og
sendes tilbake i et sakte tempo. Hver og en hviler trygt i seg selv. Man skal ikke oppnå noe. Man bare
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kommuniserer rolig. Man tar imot og tar inn det den andre sier. Det man sier, er alltid et gjensvar på
den andres budskap. Svaret behøver ikke være ord. Det kan være et forståelsesfullt blikk, et hmm,
eller andre former for kropps- og følelsesspråk. Ved å lytte, bekrefte og forstå skapes trygghet og
tillit, og man kan åpne seg enda mer. Når man har ordet, har man det passe lenge. Så lenge at man
får kjent etter hva man føler. Så kort at kommunikasjonen hele tiden flyter fram og tilbake. Slik kan
en dyp følelsesmessig kommunikasjon oppstå. Man forstår hverandre bedre, føler med hverandre,
kommer nærmere hverandre og blir enda mer glad i hverandre. Man har fått hjertekontakt, noe av
det som gir høyest livskvalitet av alt.
Vanlig prat er på gjerne ufokusert og skaper hverken nærhet eller hjertekontakt. Årsaken er at når
man kommer på noe så bare sier man det, uten å tenke seg om. Derved blir andres utspill og utsagn
ofte ikke tatt imot. Slik kommer gjerne flere baller i omløp samtidig. Vanlig prat er ofte som et
selvhevdende kortspill: Før det går for lang tid må du legge et kort på bordet, ellers er du ute av
spillet. Å legge et kort, er å si noe. Hvis du ikke stadig sier noe, vil du dette ut av ordvekslingen.
Praten dreier seg om å være med, være morsom, være informert eller annet som betraktes som
verdifullt av en selv og andre. For det er slik de fleste mennesker styrker selvverdet sitt gjennom
sosialt samvær, fordi selvfølelsen deres ikke er god nok. Det er derfor man hele tiden må sørge for å
være med, gripe ordet og «legge ut kort». Ellers detter man ut, fordi alle hevder seg selv. Hjertekontakt er annerledes. Har man ikke noe vesentlig å si, er man stille og kjenner dypere etter.
Selvfølelsen er så god at man hviler i seg selv og tåler en pause med stillhet, og at det eventuelt er
andre og deres følelser og behov som er i fokus.
Gjennom hjertekontakt kommer vi nær hverandre, blir møtt og forstått. Å evne dette er noe som
betyr mye og derfor gir høy livskvalitet. Å etablere roen og følelsesfokuset som kreves for å etablere
hjertekontakt, krever personlig øvelse og modning. Igjen er det viktigste for å skape høyere
livskvalitet personlig utvikling, ikke økonomisk vekst. For å dekke indre behov krever tid og evne til å
dekke slike behov, ikke produksjon og konsum av varer og tjenester.

Verdifokusering er bedre enn alternativfokusering
Både politiske debatter og diskusjoner i bedrifter er oftest alternativfokuserte. Ved alternativfokusering kommer man raskt fram med ulike forslag til løsning av et problem, eller motforestillinger mot
framlagte forslag. Så begynner en diskusjon om hvilket av disse alternative forslagene som er best.
Derav betegnelsen alternativfokusering (Keeney, 1992). (Se også Svae, 2006). Alternativfokuserte
diskusjoner vil ofte være skinndiskusjoner.
For det første vil en person eller gruppering ofte forskjønne de positive sidene ved sitt forslag og
stikke ulempene under teppet. Tilsvarende svartmales andres forslag. Diskusjonen dreier seg ofte om
hva som egentlig vil bli konsekvenser av ulike forslag. Dette er ikke så egnet for diskusjon. Det er
egnet for en saklig og objektiv konsekvensutredning der man får fram fordeler og ulemper ved de
ulike alternativene og usikkerhet omkring de faktiske konsekvenser. Man kan godt gjøre dette i et
møte, f.eks. ved at man sammen lager en liste med fordeler og ulemper ved ulike alternativer. Men
oftest skjer ikke dette. Man er mer opptatt av å overbevise hverandre enn å undersøke sannheten og
få fram fakta.
Videre diskuterer man ofte ikke det som diskusjonen kanskje egentlig dreier seg om, dvs. hvilke
verdier som er viktigst. Hva er egentlig målet? Er det å skape en mer bærekraftig bedrift? Eller er det
bare å tjene penger? Eller å bevare privilegier, status, livsstil, ideologi eller annet man har vent seg
til? Verdidebatten er gjerne skjult ved alternativfokuserte debatter. Av og til kommer den fram på en
uheldig måte. Dvs. i form av beskyldninger der man mistenkeliggjør, stempler eller utdefinerer
motparten på grunn av verdier eller tilhørighet.
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Når man ikke har felles verdier å ta utgangspunkt i, er det faktisk ikke mulig å diskutere tiltak på en
saklig måte. Man er i en reell eller innbilt konfliktsituasjon. Skal man kunne bli enige om noe, må man
først enes om noen felles verdier og mål. Først deretter er det mulig å diskutere alternativene saklig,
dvs. i forhold til målene.
I tillegg går det lett prestisje i saken. Poenget blir å vinne og å få gjennomslag for sitt syn. Saken
forflytter seg over til maktens sfære. Det blir et spørsmål om hvor stor oppslutning kan man skape for
sitt eget syn. Siden andre saker også gjerne er på gang, blir det mulighet for byttehandler med andre
grupperinger. Det er slik politikk fungerer i dag. Slike byttehandler fører gjerne til suboptimalisering.
Dvs. løsninger som ikke er de beste totalt sett. Man kan oppleve at maktens sfære tar kvelertak på
selve utredningsarbeidet også, slik at alternative verdier og syn undertrykkes. Man si at
alternativfokusert tenkning, utredning og debatt kjennetegnes av:
Grunnprinsipp
- Først evaluering så rasjonalisering:
- Bestemme konklusjon og finne argumenter
- Utelate/undertrykke uønskede argumenter
Metode for meningsutveksling
- Diskutere konsekvenser av forslag, ofte i det uendelige i stedet for å utrede dem saklig
Beslutningsprosess
- Organisere politisk koalisjon for å vinne
- Flertallsvedtak
Vanlig resultat
- Konflikt, fastlåsthet
- Økt avstand mellom partene
- Redusert forståelse, tillit og toleranse
Det er psykologiske årsaker til at alternativfokusering ofte gir et dårlig resultat. Det er skjulte personlige interesser og egobehov som gjør at alternativfokuserte debatter lett kan bli ufruktbare og
fastlåste. Fordi man ikke diskuterer og enes om felles verdier først, vil individene gjerne være og
forbli identifisert med egeninteressen. I stedet for at man gjør som ved verdifokusering. Da går man
først gjennom en prosess der man fokuserer på fellesinteressen og får økt identifikasjon med denne.
Ved verdifokusering er nøkkelen å skille mellom preferanser (målet) og konsekvenser av handlingsalternativer (midler). Man enes om noen felles verdier og mål, for så å finne de beste midler for å realisere dem. Flermåls beslutningsanalyse og hjerteløsningsmodellen er metoder for å skape
verdifokuserte prosesser i praksis.
Grunnprinsipp: Skille preferanser og konsekvenser
-

Preferanser - Hva er det egentlig jeg ønsker?

Dette dreier seg om å foreta subjektive valg. Dvs. en verdidebatt der mål og prioriteringer
klargjøres.
-

Konsekvenser - Hva vil skje hvis ....?

Dette dreier seg om å beskrive objektive virkninger av å gjennomføre tiltak. I konsekvensanalysen
er målet å være mest mulig vitenskapelig, og ikke la preferanser påvirke beskrivelsen av
konsekvenser.
Ved verdifokuserte beslutningsprosesser prøver man å utrede saken best mulig før beslutning tas.
Dette gjør at de ulike partene går gjennom en bevisstgjøringsprosess. Dette pleier å medføre at
forståelse og toleranse øker. Først diskuterer man preferansene. Dette munner ut i et målhierarki,
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dvs. en oversikt over alle relevante verdier og mål for beslutningen. Et eksempel på dette er
Målhierarkiet for bærekraftig utvikling som ble presentert i andre del av denne boka.. Så går man inn
i en diskusjon om hvor viktige de ulike delmålene er. Slik blir mål og verdier klargjort.
Dersom man ved viktige beslutninger i næringsliv og politikk på denne måten kunne klare å skille
klart mellom diskusjon av verdier og diskusjon om konsekvenser, ville det være et stort framskritt. Da
vil partenes verdier synliggjøres. Diskusjonen om konsekvenser kunne bli mer saklig og
meningsutvekslingen totalt sett mer fruktbar. Verdifokusering kan oppsummeres slik:
Grunnprinsipp
Skille mellom preferanser og konsekvenser.
Preferanser = subjektivt. Konsekvenser = objektivt
Analyseres hver for seg. Evaluering til slutt.
Metode for meningsutveksling
Preferanseanalyse = diskusjon om verdier:
- Klargjøre hvorfor vi må fatte en beslutning.
- Avdekke grunnleggende verdier.
- Lage målhierarki, dvs. presisere målene.
- Bestemme viktighet av ulike delmål.
Konsekvensanalyse = beskrive hva som vil skje:
- Objektivitet som mål
- Fullstendighet som mål: Få oversikt over fordeler og ulemper ved alle alternativer.
Evaluering = diskusjon om hva som er best:
- Verdifokusert samtale: Hva fremmer målene best?
- Erkjennelse av målkonflikter og at helheten viktigst.
- Prosessen (bevisstgjøring) vel så viktig som resultatet
Vanlig resultat av prosessen:
- Konfliktløsning: Økt forståelse for ulike verdisyn.
- Redusert avstand mellom partene.
- Oftest beslutninger som ivaretar helheten bedre.
Det er psykologiske årsaker til at verdifokuserte debatter og beslutningsprosesser er best. Ved verdifokusering skapes trygghet og tillit i utgangspunktet. Du og dine verdier teller med, også for meg!
Man lar andres behov være like viktige som sine egne. Verdifokusering er altså konsistent med det å
praktisere hjertekultur i utredninger og debatter. På denne måten blir ikke egenverdet og posisjonen
truet under debatten. Derfor kan den lettere bli saklig og fruktbar.
Verdifokusert tenkning er nyttig til:
- Å forbedre kommunikasjon og samarbeid
- Å oppdage skjulte eller ubevisste motiver
- Å oppdage manglende informasjon
- Å klargjøre hva som er mål og hva som er midler (alternativer)
- Å evaluere alternativer på en saklig måte
- Å hjelpe begge parter ved forhandlinger og konflikter
- Å sørge for konsistens mellom ulike beslutninger
- Å fremme strategisk tenkning
- Å identifisere nye muligheter
Mitt håp er at De Grønne kan ta dette på alvor både lokalt og sentralt, og prøve å skape konstruktive,
verdifokuserte debatter og utredninger, både innad i partiet og utad i politikken.
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Politikk for menneskelig utvikling
I denne fjerde delen av boka har jeg påpekt betydningen av personlig utvikling for å skape høy
livskvalitet for en selv, og for å løfte kulturen til et nytt nivå, hjertenivået. Bare det enkelte
mennesket kan utvikle seg selv slik som beskrevet i denne delen av boka. Det er altså en individuell
og personlig oppgave og utfordring. Kan man likevel påvirke dette gjennom politikk?
Svaret er ja. Man kan påvirke det gjennom opplæring. Livsmestring og personlig utvikling kan og bør
gjøres til en del av læreplanen i skolen. Lions Club har laget et kursopplegg som heter Mitt valg
(determittvalg.no). Det er eksempel på et gjennomarbeidet og fleksibelt program for
holdningsskapende arbeid i barnehage, skole og idrettsmiljøer. Gjennom lekbaserte øvelser og
refleksjon bygger barn og unge relasjoner, selvtillit og selvfølelse, som i sin tur gir mot til å ta gode
valg. Her tar man tak i barnas sosiale og emosjonelle utvikling på et tidlig stadium, allerede på
barnehagenivå og videre oppover i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående skole. I
videregående skole og på folkehøgskoler kan man også tenke seg undervisning som går dypere inn på
personlig utvikling, f.eks. som beskrevet i denne delen av boka.
For de som allerede er voksne og foreldre, kan en mulig politikk være å opprette en støtteordning for
kurs innen personlig utvikling og barneoppdragelse. Kanskje man også kunne subsidiere coaching.
Det blir altså noe liknende det NAV allerede har i dag for grupper av mennesker som er på
avklaringspenger, og Bufetat har for fosterhjemsfamilier, bare at det er for allmennheten. En form
for autorisasjon og godkjenning vil antakelig være nødvendig som en del av en slik eventuell
støtteordning.
Konklusjonen er at det både er både behov for og mulig å ha en politikk for menneskelig utvikling,
bedre livsmestring og økt selvhjulpenhet og innflytelse (empowerment), både for barn, ungdom og
voksne. Dette er en utfordring jeg håper at Miljøpartiet De Grønne kan ta grundigere tak i ved
utviklingen av det neste partiprogrammet. Eller allerede i denne stortingsperioden gjennom et utvalg
som ser på dette.

Avsluttende kommentarer og oppsummering
Noen hovedpoeng jeg prøver å løfte fram
1) Miljøpartiet De Grønne er blokkuavhengig, både ideologisk og i praksis. Se s. 6 – 8.
2) De Grønne sitt overordnede mål er å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse.
Bærekraftig utvikling er det allment aksepterte ordet for et samfunn og en utvikling som er i
økologisk balanse. Men vi savner et samlende begrep på det kulturelle skiftet som også er
nødvendig, dvs. skiftet fra egoisme og materialisme til behovsorientert selvivaretakelse,
gjensidig omsorg og samarbeid. Jeg foreslår begrepet hjertekultur for å beskrive essensen av
hva det vil si å skape et medmenneskelig samfunn. Å skape bærekraftig utvikling og
hjertekultur, blir da det samme som å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk
balanse. Se s. 12 – 14 og s. 82 – 84.
3) Jeg beskriver et målhierarki for bærekraftig utvikling. Det vil si en systematisk oversikt over
hvilke verdier og mål De Grønne egentlig bør søke å ivareta. Om man kan enes om dette, gjør
det at det blir lettere å ha et helhetssyn i politikken, å prioritere hva som er viktigst og å
vurdere politiske løsninger. Se s. 15 – 19 for helheten og 34 – 38 for konkretisering av den
sosiale dimensjonen.
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4) Jeg beskriver det grønne skiftet som to omfattende overganger; fra fossil til fornybar energi
og fra lineær til sirkulær økonomi. Se s. 22 – 33.
5) Jeg løfter fram den chilenske økonomen Manfred Max Neef sin behovsmatrise, fordi den gir
en konkret beskrivelse av hva som gir høyere livskvalitet på samfunnsnivå. Og jeg løfter fram
hans utviklingsteori, som er en teori for økt livskvalitet, selvhjulpenhet og innflytelse lokalt.
Dette er hans alternative utviklingsstrategi i stedet for økonomisk vekst teorien, som er
utvikling ovenfra og ned. Max Neefs teorier passer som hånd i hanske til den grønne
ideologien, og er derfor særlig relevant for Miljøpartiet De Grønne. Se s. 34 – 38.
6) I del 3 om den grønne visjonen, beskriver jeg hvordan en lokal og global samarbeidsøkonomi
kan vokse fram. Det vil si en tredje, grønn, økonomisk sektor i økonomien i tillegg til den blå
kapitalistiske markedsøkonomien og den røde offentlige planøkonomien. Se s. 63 – 65.
I denne delen av boka presenterer jeg også tre sentrale politiske virkemidler for å fremme
framveksten av denne grønne økonomiske sektoren, som vil innebære en tydeliggjøring av
De Grønne sin politikk på dette området:
En pliktig trafikklys merkeordning for miljøansvar og sosialt ansvar som innføres
for stadig nye typer varer. Slik kan forbrukerne bli informert og også ta hensyn til
miljø- og sosiale hensyn når de kjøper varer, ikke bare pris. Og det vil
sannsynligvis sette i gang en prosess blant leverandører og produsenter for å få
bedre merking, dvs. gult og grønt og ikke bare rødt på varehyllene. Dette
forslaget vil med andre ord bringe etikk inn i markedsøkonomien på en helt
annen måte enn i dag. Se s. 56 – 59.
- Gjennom en slik merkeordning for samfunnsansvar, blir det gradvis utviklet et
internasjonalt system for slik merking og kontroll av informasjonen. Derved blir
det mulig å sette minstekrav til produksjonen av varer, også de importerte. Slik
kan man få internasjonal konkurranse på like vilkår og unngå «samling i bånn»,
slik som i dag. Det vil si at land og produsenter med minst miljøhensyn og de
dårligste arbeidsvilkårene ikke lenger gjennom lavere pris kan konkurrere ut
innenlands produksjon som er produsert med en etisk høyere standard. Dette
presenteres rett og slett som den grønne løsningen på problemet med tap av
arbeidsplasser som globaliseringen har skapt, og alternativet til proteksjonisme
slik Donald Trump har begynt med. Se s. 56 – 59.
- Opptil en milliard til å finansiere en støtteordning landsbyloser i en halv stilling (kr
300 000) i alle landets tre tusen barneskolekretser. Initiativtakere i alle
skolekretser kan søke om støtte til en landsbylos. Dvs. en person som sammen
med andre i lokalsamfunnet kan ta initiativ til lokal aktivitet som reduserer
klimagassutslipp og miljøbelastning og skaper øket sosialt samkvem og
livskvalitet i lokalsamfunnet, slik som Bærekraftige Liv på Landås. Alternativt kan
dette foreslås finansiert over kommunebudsjettene. Se s. 60 – 61 og s. 65.
7) I den siste og fjerde delen av boka presenterer jeg det ene eksemplet etter det andre på at
det er personlig vekst og utvikling, ikke økonomisk vekst, som er viktigst for å få høyere
livskvalitet. Personlig modning hevder jeg at er det aller viktigste, og beskriver konkret hva
som menes med dette i form av en stige med fire trinn, der selve styringssenteret i psyken
endrer seg. Se s. 79.
-
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Resymé av tankegangen i boka
Hovedkonfliktlinjen i politikken har hittil vært mellom de sosialistiske og de borgerlige partiene,
mellom plan og marked, mellom offentlig styring og frie markedskrefter. For De Grønne er ikke dette
en avgjørende problemstilling. Offentlig styring og frie markedskrefter er nyttige til ulike formål. Vi
trenger begge deler. Det andre skillet mellom de borgerlige og sosialistiske partiene er at de
borgerlige partiene fokuserer på individuell frihet mens de sosialistiske partiene fokuserer på
rettferdig fordeling. Begge deler er viktig og nødvendig for å skape et samfunn med høy livskvalitet.
For De Grønne er heller ikke dette noen avgjørende konfliktlinje. Derfor er De Grønne
blokkuavhengige i forhold til den gamle konfliktlinjen i politikken, konflikten mellom de borgerlige og
sosialistiske partiene. Det er en helt annen problemstilling De Grønne er opptatt av. Hovedmålet –
selve hensikten – for grønne partier og bevegelser er å skape et medmenneskelig samfunn i økologisk
balanse.
De Grønnes sin visjon og prosjekt er av en helt annen art og kaliber enn det de andre etablerte
partiene har å oppvise. For tredje gang i norgeshistorien er det et parti som tar mål av seg til å
omforme hele samfunnet. Første gang det skjedde var i 1880-årene da Venstre innførte
parlamentarismen og avsluttet tusen år med enevelde i Norge. Den andre gangen var da
Arbeiderpartiet skapte velferdsstaten og -samfunnet og fjernet fattigdom og nød i Norge. Den tredje
gangen dette er i ferd med å skje er nå. Det er miljø-, freds- og solidaritetsbevegelsene og De Grønne
som vil omskape hele samfunnet til et fredelig og medmenneskelig verdenssamfunn i økologisk
balanse.
I første del av boka beskrives dype samfunnstrender som hjelper De Grønne i realiseringen av deres
samfunnsprosjekt. Det grønne teknologiske og økonomiske skiftet bringer oss i retning av økologisk
balanse. Et dyptgående kulturelt skifte startet på 1960-tallet og er i ferd med å skape et stadig mer
likeverdig, empatisk og medmenneskelig samfunn, det jeg har valgt å kalle hjertekultur. På denne
måten er De Grønne både et produkt av vår tid, og en sentral aktør i å skape den nye tid.
I den andre delen av boka beskrives politikk for å omskape sosialdemokratiet til et sosialøkologisk
demokrati. Innledningsvis beskrives grunnleggende tenkemåter for dette. Jeg presenterer og
begrunner et målhierarki for bærekraftig utvikling basert på de tre pilarene for bærekraftig utvikling;
økologisk bærekraft, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. For sosial bærekraft introduseres den
chilenske økonomen Max-Neef sin teori for menneskelig og bærekraftig utvikling nedenfra og hans
behovsmatrise. Behovsmatrisen gjør det mulig å utdype hva som menes med «gode leveår med høy
livskvalitet», som er et nasjonalt folkehelsemål vedtatt av Stortinget. Deretter beskrives det grønne
skiftet i praksis som en overgang til fornybar energi og sirkulær økonomi.
Tredje del av boka beskriver den grønne samfunnsvisjonen. Selve blandingsøkonomien er i ferd med
å omskapes til en firedimensjonal blandingsøkonomi for bærekraftig utvikling. I denne nye
firedimensjonale modellen for økonomien trer de grønne, etisk ansvarlige alternativene fram, som
tidligere ikke syntes i det økonomiske landskapet. Det er folkelig samvirkeøkonomi og en
markedsøkonomi uten kapitalisme. Det siste er faktisk i ferd med å skapes gjennom den globale
ledelsestrenden som kalles CSR, Corporate Social Responsibility, det vil si samfunnsansvar på norsk.
Det er bedrifter som frivillig tar ansvar for helheten av mennesker, miljø og økonomi. I tillegg er
lokale omstillingsinitiativer slik som Bærekraftige liv på Landås i ferd med å skape en lokal
samarbeidsøkonomi. Slik er lokalsamfunnet i ferd med å få sin egen grønne økonomiske sektor som
skaper høy livskvalitet. Jeg ser for meg en videreutvikling av dette til en lokal og global
samarbeidsøkonomi der ivaretakelse av mennesker og miljø er det sentrale, ikke bare fortjeneste for
eierne. Denne sektoren kommer da i tillegg til den blå markedsøkonomien som skaper høy inntekt og
levestandard og den røde offentlige økonomien som skaper rettferdig fordeling og like muligheter for
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alle. Gjennom denne andre delen av boka blir det tydelig og klart for alle at det er vekst og utvikling i
lokalsamfunnet og vekst i etisk ansvarlig økonomisk virksomhet, ikke økonomisk vekst som kan øke
livskvaliteten og skape bærekraftig utvikling.
Den etisk ansvarlige økonomien som er beskrevet i del 3 forutsetter sosiale entreprenører som
motiveres av å ta ansvar for klima, miljø og sine medmennesker. Dette i stedet for å motiveres av
egen vinning slik som kapitalistiske gründere. Indre menneskelig utvikling er derfor nøkkelen til ytre
samfunnsmessig utvikling. Fjerde del av boka beskriver hva vi kan vente oss på dette området i årene
som kommer. Det vil si når stadig flere vil nå toppen av Maslows behovshierarki og søker
selvrealisering i stedet for økt selvverd gjennom høyt forbruk, karriere og annen status og prestisje.
Det som beskrives er godt nytt for De Grønne. Enda en gang er partiet på lag med dype trender i
samfunnet. Gjennom denne delen av boka blir det tydelig og klart for alle at det er personlig vekst og
utvikling, ikke økonomisk vekst som kan øke livskvaliteten.

Sluttkommentar om liv og lære debatten
Hele den grønne visjonen er tuftet på Gandhi sin filosofi og strategi. Veien er målet. Måten man
realiserer visjonen på er å sørge for at liv og lære stemmer, skritt for skritt. Dette handler om å ha en
moral og etikk som er konsistent. Derved står man lagelig til for hogg. Det som skjer er at kritikere av
Miljøpartiet De Grønne angriper deres politikere. De har ikke sørget for at liv og lære stemmer 100 %
på det personlige plan. Et slikt krav og en slik anklage er helt urimelig. Dagens Norge er et samfunn
som legger opp til bilavhengighet. Dagens Norge er et samfunn der økologiske varer er dyrere og ofte
vanskelig å få tak i. Når nesten alle andre reiser til Syden, kan det være krevende å aldri reise til
Syden. Det er derfor helt urimelig og usaklig å kreve at politikere i De Grønne skal ha en livsstil som er
100 % miljøvennlig.
Poenget er at vi er inne i en prosess der veien er målet. Det er en lang, tidkrevende og til dels
kostnadskrevende prosess å få liv og lære til å stemme på det personlige plan. Å angripe noen for at
liv og lære ikke stemme helt på alle områder å misforstå det hele. Ofte skyldes det også manglende
kunnskap om den reelle situasjonen. Og om liv og lære stemmer 100 % for en politiker i De Grønne
vil, kritikerne si at dette er en helt ekstrem livsstil som er totalt irrelevant for folk flest og i politikken!
Så da blir man fordømt for det i stedet. Så samme hva, så er det galt. Og det er jo det egentlige
poenget. Disse kritikerne er mot økt klima- og miljøansvar, for de ønsker ikke selv å ta dette høyere
etiske ansvaret.
Det er også en lang prosess å avlære seg emosjonalitet og lære seg Giraffspråk og å praktisere
hjertekultur. Også her skjer det samme. En person som øver, prøver og taler om hjertekultur vil
typisk bli fordømt om personen en sjelden gang blir emosjonell og faller ned til det andre
utviklingstrinnet i sin atferd. «Der kan du se, det fungerer ikke. Du klarer ikke å praktisere
hjertekultur du heller. Du er ikke noe bedre enn oss andre!». Igjen er det hele helt misforstått, og
egentlig bare en motstand mot å ta ansvar for å løfte seg selv. Poenget er også her at veien er målet.
Det er en prosess å få liv og lære til å stemme helt, faktisk en livslang selvutviklingsprosess.
Poenget er som Gandhi sa; at veien er målet. Det vil si at man ikke kan kreve at noen er 100 %
miljøvennlige eller på hjertenivået, her og nå og allerede i dag. Det er en lang prosess å komme dit.
Og denne prosessen er en gjensidig prosess mellom personlig utvikling og samfunnsutvikling som
sannsynligvis vil ta en generasjon eller to eller mer!
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Avslutning
Takk for at du tok deg tid til å lese denne boka.
Jeg håper at den var til opplysning, inspirasjon og ettertanke.
Måtte vi sammen klare å takle de store utfordringene som verden står overfor i dag!
Det er med denne bønn og dette håp som bakgrunn at denne bok er skrevet. I håp om at vi kan
samle oss om en felles visjon – For å ta vare på livsgrunnlaget på denne vakre blå planeten, og for å
skape en verden med fred og et godt liv med høy livskvalitet for alle mennesker.
Bergen, mai 2018.
Vennlig hilsen
Per Hjalmar Svae
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