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På uhyggelig vis ser det ut til 
at myndigheter og oljeindus-
tri har (svime)slått seg til ro 
med at kloden tåler en økning 
på 2°C. Dette skal fi kses 
gjennom en hittil ukjent form 
for skadebegrensning. 

Da er det fortrengt at 30 
prosent av jordens arter 
antakelig vil dø ut ved en 
2°C-økning. Ødeleggelsene i 
jordbruk og matproduksjon 
vil sannsynligvis føre til 
hungersnød, og havnivået 
kan stige med opp til 1,4 

meter. Millioner av mennes-
ker: På fl ukt. 

Dette er ikke en dommedags-
profeti. Dette er prognoser 
belagt med den ypperste 
vitenskap.

Illusjonen om å begrense et 
klimaomslag som allerede 
inkluderer tippepunktet, er 
ikke bare en farlig logisk 
brist. Kapitalismens konkur-
ransemenneske kjennetegnes 
av lignende mentale begrens-
ninger, der skade og repara-
sjon inngår i samme begjærs-
økonomi. En slik enkel 
handelslogikk kan saktens 
gjelde for biler og bildeler, 
men ikke for følsomme og 
komplekse relasjoner mellom 

menneske og natur. 
Oppvarmingen av Arktis – 

også av havbunnen! – har det 
siste året gitt et naturscenario 
som er udelt mer dramatisk 
enn tidligere. Slippes metan-
gassen ut (cirka 20 ganger 
mer skadelig enn CO2) vet vi 
ikke lenger rekkevidden av 
det som vederfares oss. Kan 
teknologiske løsninger bli 
redningen?

Når forskere diskuterer 
teknologiske inngrep for å 
«snu» issmeltingen i Arktis, 
diskuterer de samtidig 
hvordan teknologien kan 
skade de øvrige økosysteme-
ne. Menneskeskapte «balan-
ser» kommer lett på kolli-
sjonskurs med naturens 
selvregulerende mekanismer. 
Dette er kanskje den mest 
alvorlige indikasjonen på at 
mennesket og jordklimaet er i 
konfl ikt. Teknologiske 
løsninger blir fort en del av 

det problemet som skulle 
løses.   

Teknologiske oppfi nnelser 
er tenkt som forenklinger. 
Det som er «dårlig» skal 
«forbedres». Dette er en 
verdiskala som kun innehol-
der to stadier – reduksjon og 
økning, ikke ulikt de økono-
miske modellene som ligger 
til grunn for vårt «avanserte» 
samfunn. Ser vi nærmere 
etter er fi nnes en lignende 
dualisme i den allestedsnær-
værende næringslivspsykolo-
gien der «positiv» og «nega-
tiv» nærmest utelukker en 
tredje mental form, stillheten. 
Også religiøse kommuniteter 
har latt seg narre til mentale 
kollisjoner mellom forenkle-

de motsetninger, «ondt» og 
«godt», uten å minnes at bare 
en høyere bevissthet kan 
dømme om slike kategorier. 

Dette bunner i mentale 
splittelser som kanskje er 
opphavet til naturødeleg-
gende konkurranseformer? 
Den falske motsetningen 
mellom «positiv og negativ» 
leder til en dobbeltkommuni-
kasjon som fort virker 
lammende på oss mennesker, 
særlig hos unge folk.

Når 40 prosent av de unge 
ikke engang tror at klimakri-
sen fi nnes, er det ikke fordi de 
er dumme. Det kan også 
skyldes at de fornemmer 
dobbeltheten i kommunika-
sjonen som varsler naturom-
veltningene, siden politikerne 
handler i et tempo som 
kapitalt motsier advarslene. 
Hvorfor skulle unge mennes-
ker engasjere seg i en framtid 
som er avlyst? Kanskje deres 

skepsis er sunn så lenge 
politikernes ord ikke henger 
sammen med deres handlin-
ger? 

Slik jeg forstår miljøkrisene 
avspeiler de krisetilstander i 
selve mennesket. Vi lytter 
ikke lenger til naturen, men 
avkrever naturen lydighet og 
profi tt. 

Klimakrisen blir en ny 
mulighet for mennesker. 
Enten vi vil eller ikke, må vi 
overskride falske motsetnin-
ger i vår konkurransementali-
tet og sanse mer mangfoldig. 
Hver og en av oss kan bidra til 
fellesskap som er mer 
sensitive, rettferdssøkende og 
lyttende, slik vi så glimt av 

etter 22. juli. Skrivende folk 
bør derfor avsløre konkurran-
semennesket i alle dets 
fasetter – slike som lever i den 
(falske) tro at fellesskapet er 
til for individuelle karriere-
mål, og at målet helliger 
middelet. Men først et 
språklig opprør:

Politikerklisjeen om «bære-
kraftig utvikling» ser ut til å 
innebære en illusjonsrik 
skadebegrensning mer enn 
en radikal endring av tanke-
sett, energipolitikk og 
forbruksmønstre. I frykt for å 
skremme (unge) folk med 
sannheten velger våre 
folkevalgte uforpliktende 
talemåter som fører til 
kollektiv løgn. Slik opprett-
holdes en psykologisk 
tilstand der fornektelse av 
klimakrisen ikke bare er 
akseptert – den er sanksjo-
nert gjennom puslete politisk 
atferd og språkbruk.

Hvordan kunne dette skje? 
Politikere søker velgere for en 
begrenset valgperiode; 
bedriftslederne maksimerer 
kortsiktige fortjenester og 
private fallskjermer. Ansvar 
for kloden er på åremål, og 
blandingsøkonomiens 
tidsperspektiv blir dermed en 
systematisk fornektelse av 
framtiden. For menneskets 
overlevelse trengs en demo-
kratisk og mental fornyelse 
som gir oss 50-årsplaner! Det 
tilsvarer klimakrisens 
dimensjoner. 

Den balanserte husholde-
ringen har lenge vært forbe-
holdt statsøkonomiene på 
globaløkologiens bekostning. 
Velstandsøkningen og 

vareomsetningen er dermed 
en balanse av misbalanser. 
Folk i rike land blir gjort til 
passive miljøterrorister som 
undergraver sitt eksistens-
grunnlag gjennom overfor-
bruk av varer og kollektivt 
misbruk av naturressurser.

Vi så det under fi nanskri-
sen, og vi ser det tragiske 
utspille seg i Spania og 
Hellas. Uskyldige mennesker 
mister hus og arbeid når den 
«avanserte» økonomien 
bryter sammen i underdanig-
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Kassandra ville ikke være på scenen, hun ville være død. Jeg har 
også skrevet et eller annet sted at den som skal skrive godt, må late som han 
er død. 
 Georg Johannessen

Klassikeren

KLIMA
Freddy Fjellheim

De store reklamepartiene har blitt fabrikker for slette fortellinger av

Kassandraeffekt

«Hvis du forstår ordene jeg her 
skriver, melder du deg øyeblik k e lig 
inn i en  miljøorganisasjon»
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het for Markedet. Privatkapi-
talistene har alltid en virksom 
trussel mot statskapitalis-
tene: Utfl agging på halv 
stang! Dette spekulative 
sorgspråket, som mer enn 
gjerne går i fi stel, påfører 
velgerne og demokratiet en 
kommunikativ terrorbalanse 
som snart har tatt hele 
demokratiet som gissel. 
Grekerne lider en urett det er 
vanskelig å fatte rekkevidden 
av. 

Da nærmer vi oss Kassandra, 
den greske mytologiens 
sannsigerske. 

Se over med mitt dueper-
spektiv, men gjennom et 
makroøkonomisk overblikk 
kan vi ane en Kassandra-
effekt: I frykt for folkets dom 
unnlater de som har kunn-
skap å varsle om katastrofen. 

Hvori består fortielsenes 
selvsensur i media og blant 
vitenskapsfolk? Ved å føre et 
«saklig» språk med gjengse 
begreper for ikke å skremme 

folk med klimahelvetet som 
venter oss? Gjennom å 
balansere språklige ytringer 
slik at de ikke angriper 
illusjonenes uvesen?

Kreftene som underholder 
oss til døde holder det gående 
i en tragedie kamufl ert som 
komedie. Koret er den 
støyende og naturskadelige 
mediemakten, mens skue-
spillerne er medieyndlinger 
og konkurransemennesker, 
fanget i tidens Facebook-spei-
linger. 

En stemme hvisker meg i 
øret at i ethvert menneske bor 
det en drøm om kjærlighet og 
anstendighet. I de fl este 
fellesskap og samfunnsgrup-
per er mulighetene til å skape 
verdige slektskapsforbindel-
ser avgjørende for et levelig 
liv. Kall det gjerne valgslekt-
skap. Kall det konfl ikter og 
forsoning, hverdag og minste 
felles verdighet. 

Det vi skal redde er ikke 
bare en naturgitt levestan-
dard eller noen økosystemer, 
men mennesket og eldgamle 
livsformer: Kjærester, barn og 
venner, gamle og unge 
slektninger, fattige og fl ykt-
ninger. Det vi holder sammen 
og blir holdt sammen av. 

Konkurransen partiene 
imellom gjør det like vanske-
lig for sivilsamfunnet å 
komme til orde med slike 
sosiale perspektiver som for 
miljøforkjemperne å bli hørt 
om de truende hendelsene i 
Arktis. Konkurranseprinsip-
pet, som har vært det private 
næringslivets ideologiske 
trumfkort, er for lengst tatt i 
bruk av de store reklamepar-
tiene. De har blitt fabrikker 
for slette fortellinger av 
dårlige forfattere. 

Min høyst betrodde 
Naivitet erindrer at småkårs-
folk kan enes om måtehold. 
Småkårsfolk betegner her 
mer en nøysomhetstradisjon 
enn et sosioøkonomisk sjikt: 
Vi holder stand i de fl este 
partier, og vi vet hva det vil si 
å ofre noe. Vi foretrekker 
småbedrifter, små enheter, 
lokalt selvstyre, lokalt 
særpreg i matproduksjon, 
kultivering av gamle kornsor-
ter og dyrking av grønnsaker 
uten kreftfremkallende 
stoffer. Vi steiler ved tanken 
på at fi skestammer og 
fuglesorter er truet med 
utslettelse.  

Småkårsfolkets tradisjoner 
er ryggraden i det norske 
demokratiets kamp for sosial 
rettferdighet. Vi kan på en 
god dag skille mellom 
Mammon og menneskelig 
verdighet. Vi merker oss små 
og viktige tall, som at klima-
krisens kan løses med 3 
prosent av verdens «samlede» 
BNP. Det er riktignok mye i 
økonomisk forstand, men 
forholdsvis lite når vi tenker 
på alternativet.   

Måtte stortingsvalget bli en 
folkemønstring for de 
miljøbevisste partiene. Et 
opplyst storting med miljø-

partier på vippen kan inngå 
forpliktende avtaler: Kaste 
miljøfi endtlige regjeringer 
som ikke vil la fossile ressur-
ser bli i bakken. 

Også Statoils ledelse burde 
legges i bakken – og forbli der. 
Oljeministeren kan legges i 
rør. De tjæresandansvarlige 
bør først rulles i griseriet!

Sivilsamfunnets ryggrad skal 
ikke bare holde samfunns-
kroppen oppreist og i arbeid. 
Vi er forbindelseslinjen 
mellom det instinktive livet 
som raskt oppfatter fare, via 
hjertet som banker for 
nødstedte og undertrykte, 
helt opp til den rasjonaliteten 
som gjerne vil agere på egen 
hånd. Det skjer både hos 
enkeltmennesket og i sam-
funnskroppen og er et 
klassisk psykologisk pro-
blem. «Hodemenneskene» er 
i ferd med å ødelegge men-
neskelivet på jorda. De 
påfører den langsomme og 
stille naturen profi ttjag, 
effektivitetskrav og kortsik-
tighet. 

Det glorete mediebildet 
vitner om at ødeleggelsene er 
underveis. Hver dag får vi 
eksempler på at den selvfete-
rende individualismen først 
av alt vil ha lavere skatter og 
«positive» nyheter. 

Se, da har forfattere av alle 
slag en drittjobb å gjøre. Vi 
må gjenopprette mistilliten til 
klisjeene. Vi må dikte sanne 
fortellinger som fordriver 
reklamefortellerne i reklame-
partiene ut av språket og inn i 
fortiden.

Hvis du forstår ordene jeg her 
skriver melder du deg 
øyeblikkelig inn i en miljøor-
ganisasjon: Det er 65 millioner 
år siden denne kloden ble 
utsatt for temperaturøkninger 
i et tempo som dagens. 
Artenes kamp for å overleve 
kan i løpet av tiår bli en 
dødskamp lik den som 
rammet dinosaurene, hvis 
ikke sivilsamfunnet reiser seg 
til motstand mot den mennes-
keskapte klimakrisen. 

Bare noen få ukers hete-
bølge fører til raskt stigende 
dødsrater hos arten homo 
sapiens. Tenk resten sjøl, hev 
stemmen – og med ord fra en 
gammel bok, vær frimodige, 
urolige hjerter. 

Freddy Fjellheim, 
forfatter, en av initiativtakerne til 

Forfatternes klimaaksjon, som 
lanseres lørdag 24. august

Støtten til Miljøpartiet De 
Grønne likner litt på forelskelse. 
Du tillegger noen du egentlig 
ikke kjenner alle gode egenskaper. 
Derfor går forelskelse som oftest over.

LARS THUE MINNER I EN FACEBOOKOPPDATERING OM
AT SELV GRØNNE PARTIER KAN MØTE GRÅ HVERDAGER

Lørdag 24. august arrangeres en landsom-
fattende aksjonsdag i regi av Klimavalg 
2013, en partipolitisk uavhenging allianse 
som mobiliserer for å få klimautfordringen 
høyere opp på dagsorden. Hovedarrange-
mentet foregår i Oslo, med klimakonsert 
på Eidsvolds Plass klokka 16.00. Fra 
Arendal til Ålesund, fra nord til sør, 
arrangeres stands, konserter, apeller, 
debatter, sykkelparader med mer. 

KAPITALISME››
v dårlige forfattere, skriver Freddy Fjellheim. 

ten

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUGUNN@ONLINE.NO
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ENDRING: Den engelske millionæren, 
akademikeren og politikeren David 
Sainsbury forsøker å utvikle progressiv 
kapitalisme.

KAPITALISME
Av Rune Lykkeberg

En annen kapitalisme må til, 
om vi skal få en bedre kapita-
lisme. Svært få venstreorien-
terte har en skikkelig plan for 
en økonomi som ikke er kapi-
talistisk, og et samfunn som 
ikke bygger på privat eien-
domsrett og profi tt som beløn-
ning for hardt arbeid.

Det skyldes ikke at kapita-
lismens problemer er løst. Ut-
bytting og ødeleggelse av na-
turgrunnlaget skjer hele tida, 
og uskyldige mennesker mis-
ter livsgrunnlaget fordi frem-
mede mennesker fl ytter in-
vesteringer for å tjene penger. 
Kapitalismen kan fortsatt 
være destruktiv og irrasjonell. 

Vi har bare ikke noe alter-
nativ som er mindre destruk-
tivt og irrasjonelt, og de mest 
utsatte ofrene for kapitalis-
men roper ikke på sosialisme.

Så for de fl este på venstre-
sida er kampen for en bedre 
verden sånn sett ikke en 
kamp mot kapitalismen, men 
imot dens mest ødeleggende 
konsekvenser. Det høres bru-

talt ut, men i praksis står den 
globale venstresida igjen med 
et spørsmål: Hvilken kapita-
lisme skal vi egentlig ha?

Det er en enorm forskjell på 
den sosialdemokratiske kapi-
talismen de skandinaviske 
velferdsstatene har utviklet 
og den ideologiske versjonen 
av kapitalismen som systema-
tisk fører en kamp mot staten, 
offentlige utgifter og felles 
løsninger.

Etterlyser alternativ
Det er disse forskjellene 
innen kapitalismen den bri-
tiske forretningsmannen og 
politikeren David Sainsbury 
trekker opp i tittelen på sin 
nye bok, «Progressive Capita-
lism». Han er bekymret for 
den politiske utviklingen i 
Vesten, og ser full av anger til-
bake på sin egen periode som 
minister. Sainsbury skriver 
nå at den dominerende nyli-
beralismen fører et såkalt 
«kappløp mot bunnen», hvor 
alle andre enn de mest velstå-
ende borgere ender med å bli 
dårligere stilt. De vestlige 
land taper om de skal konkur-
rere med Kina, India og Brasil 
om lavere kostnader, mindre 
reguleringer og lavere skat-
ter:

«Hvis vi vil holde oss foran 

Kina i et kappløp mot toppen, 
blir vi nødt til å ta et oppgjør 
med en nyliberalistisk ideolo-
gi som gjennom de seineste 35 
årene har lammet tenkningen 
vår», skriver Sainsbury:

«Vi kan ikke konkurrere 
med Kina ved å åpne fl ere 
handelssoner, fjerne regler for 
helse, miljø og sikkerhet eller 
senke skatten på toppsjefenes 
lønninger.»

Veien fram for de vestlige 
landene er ifølge Sainsbury 
venstreorientert: Den krever 

et alternativ til den domine-
rende kapitalismen.

Sainsbury var under Tony 
Blair og deretter Gordon 
Brown minister for vitenskap 
og innovasjon i åtte år, og han 
er fortsatt medlem i det britis-
ke overhuset for Labour. Han 
er også rektor på Cambridge-
universitetet.

Tre antakelser
Premisset for boka hans er at 
nyliberalismens tid burde 
være forbi, men sånn går det 
ikke hvis sosialdemokratene 
ikke utvikler det han kaller en 
«progressiv kapitalisme». Fi-
nanskrisa blir først til avslut-
ningen på den nyliberale æra 
hvis sosialdemokratiet gjen-
oppfi nner seg selv. De må iføl-
ge Sainsbury utvikle en kapi-
talisme som bygger på tre so-
sialdemokratiske antakelser: 
Den første er at samfunnsin-
stitusjonene er avgjørende. 
Institusjoner skal ikke bare 
regulere deler av samfunnet, 
men også sørge for at de fun-
gerer effektivt. De skal altså 
ikke forstås som en begrens-
ning av frihet, men som en 
forutsetning for frihet. Den 
andre antakelsen er at det er 
en politisk oppgave å etablere 
en aktiv og kompetent stat. 
Den gammeldagse sosialde-

mokratiske staten som regjer-
te med toppstyring og ordre, 
skal vi ifølge Sainsbury ikke 
tilbake til, men den systema-
tiske nyliberale skepsisen 
mot stater er også destruktiv. 
Det er en sosialdemokratisk 
oppgave å skape en stat som 
er både fl eksibel, avgrenset og 
effektiv.

Den siste antakelsen er at 
sosial rettferdighet er viktig. 
Sainsbury mener at likhet 
ikke er det beste kriteriet for 
sosial rettferdighet, ettersom 
folk ikke opplever ulikhet i 
seg selv som urettferdig. Ven-
stresida blir nødt til å aner-
kjenne det moralske verdens-
bildet hos de borgerne den vil 
representere politisk. Hvis 
folk i alminnelighet ikke blir 
prinsipielt opprørt over ulik-
het, men fortsatt blir indig-
nert over urettferdighet, må 
venstresida tenke over prin-
sippene sine på nytt. Det opp-
leves som skandaløst at bank-
direktører med elendige re-
sultater skal få store bonuser, 
og folk blir sinte av at almin-
nelige lønnsmottakere mister 

Kappløp 
til topps

FORBILDE? Vesten kan ikke utkonkurrere K
 

IDEER››

FAKTA

David Sainsbury:
■ Labour-
politiker med 
bakgrunn fra 
næringslivet, 
hvor han har 
styrt familiens 
kjøpesenter-
kjede. 
■ Var minister 
for vitenskap 
og innovasjon fra 1998 til 2006. 
Er i dag rektor ved et av verdens 
mest velrenommerte universite-
ter, Cambridge. 
■ Aktuell med boka «Progressive 
Capitalism: How to Achieve 
Economic Growth, Liberty and 
Social Justice».
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dagpenger mens skatten for 
aksjeutbytte senkes. Sainsbu-
rys holdning er ikke at ulik-
het er irrelevant, men bare at 
kravet om sosial rettferdighet 
ikke skal begrunnes med lik-
het som høyeste mål.

Det frie marked
Det er ifølge Sainsbury en ny-
liberal illusjon at det såkalt 
frie marked kan operere fritt 
for styring og regulering. Mar-
kedet er alltid allerede regu-
lert av staten og beskyttet av 
politiske institusjoner. Det er 
juridiske grenser for hvem 
som kan kjøpe og selge på 
markedet. Det er ikke mange 
på den politiske høyresida 

som ønsker at barn på sju år 
skal gjøre voksenarbeid.

Institusjoner regulerer ad-
gangen for aktører til marke-
det.

Det er også juridiske gren-
ser for hva som kan selges. 
Det er ikke særlig mange ide-
ologiske nyliberalister som 
syns det er i orden å selge nar-
kotika, missiler eller slaver. 
Dermed anerkjenner de gren-
ser for hva som kan handles 
med.

Offentlige institusjoner er 
også avgjørende for at forbru-
kerne kan stole på selgerne. 
De er mye lettere å selge sun-
ne varer i et marked hvor in-
stitusjoner kan forsikre for-

brukerne om at de kan stole 
på produktene. 

Venstresida bør, forklarer 
Sainsbury, innse at den har 
gode argumenter i møte med 
høyresida. Den nyliberale 
doktrinen om at markedet le-
verer verdiene som staten så 
bruker, holder nemlig ikke 
mål. Det er det politiske sys-
temet som skaper forutset-
ningene for økonomisk utvik-
ling, og derfor kan det poli-
tiske systemet stille krav til 
betingelsene på det frie mar-
ked:

«Markedsinstitusjoner er 
menneskelige konstruksjo-
ner», skriver Sainsbury. «De 
rettferdiggjøres ut fra bidra-

get til samfunnets fellesgoder, 
og må alltid være åpne for re-
former.»

Mer kapitalisme?
Nyliberalisme har også i et an-
net perspektiv misforstått 
samfunnets institusjoner, 
hevder Sainsbury. Den antar 
at alle organisasjoner kan ses 
som virksomheter og sam-
menliknes etter økonomiske 
kriterier. Og hvis man gjør 
det, blir Kina forbildet, fordi 
kinesernes bedrifter er mer 
produktive og effektive enn 
vestlige.

Men vestlige stater må ikke 
konkurrere etter slike kriteri-
er. De skal satse på å skape 
miljøer som Silicon Valley, 
hvor innovative virksomheter 
samler i kreative fellesskap. 
Staten stiller institusjoner, 
kunnskap og kompetent ar-
beidskraft til rådighet for pri-
vat forretningsvirksomhet og 
idéutvikling. Det er et kon-
kret eksempel på at vi kan og 
skal satse på et kappløp mot 
toppen i stedet for et race mot 
bunnen, hvor den laveste fel-

lesnevners industrivirksom-
het blir forbildet. 

Det er dessverre med dette 
eksempelet som det er med 
mye annet i Sainsburys bok: 
Når ideene og prinsippene for 
den progressive kapitalisme 
blir konkretisert, begynner 
det å likne på allerede etabler-
te tanker. Boka er mest pro-
gressiv i anslaget, og ganske 
lite progressiv som sluttresul-
tat. Man kan diskutere om 
Sainsbury ikke også fordum-
mer den nyliberalismen han 
kritiserer når han gjør den til 
motstander av stat og institu-
sjoner. Hele forestillingen om 
konkurransestaten er vel en 
slags nyliberal omfavnelse av 
staten og de offentlige institu-
sjoner. Og det er langt fra den-
ne oppfatningen til en forestil-
ling om hvordan man prakti-
serer sosial rettferdighet.

Det må fi nnes en annen ka-
pitalisme, står det i starten av 
boka. Mot slutten av boka er 
erkjennelsen at det ikke er 
mulig ennå.
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ina ved å senke vårt kostnadsnivå. Da ender vi med et kappløp mot bunnen, mener den tidligere britiske Labour-ministeren David Sainsbury. Her en arbeider ved Shanghai Tower. 

FOTO: AFP/SCANPIX

«Vi kan ikke konkurrere med Kina ved 
å åpne fl ere handelssoner, fjerne regler 
for helse, miljø og sikkerhet eller senke 
skatten på toppsjefenes lønninger»

DAVID SAINSBURY


