Hans Magnus Enzensberger:

Den politiske økologi - en kritikk

I.

ØKOLOGI OG VITENSKAP

Som naturvitenskapelig disiplin er økologien temmelig nøy-:aktig hundre år gammel. Begrepet dukker for første gang ~PP
i 1868, da den tyske biologen Ernst Haeckel i sitt programskrift, Naturliche Schopfungsgeschichte, foreslo å sette_
dette navnet på en egen disiplin innenfor zoologien, en disi_plin som skulle undersøke det totale samspillet mellom en
dyreart og dens anorganiske og organiske omgivelser. Sam-.
menlignet med økologiens nåværende posisjon var dette et re~
lativt beskjedent _p rogram. Ingen av de avgrensningene det
inneholdt har vist seg å være holdbare, hverken at man satte dyreartene fremfor planteartene eller makro- fremfor mikroorganismer. Med oppdagelsen av hele Økosystemer ble perspektivet som Haeckel hadde anlagt, avlegs. Istedenfor å ta utgangspunkt i omgivelsene til en enkelt dyreart, fremhevet
man nå den gjensidige avhengigheten og balansen mellom alle
deltagerne i økosystemet. Dette har ført til at omfanget
og kompleksiteten , til den nye disiplinen har utviklet seg
raskt.
Imidlertid, den kontroversielle stillingen Økologien inntar
idag har den oppnådd etter at den trakk en ganske bestemt
"dyr_eart" inn i forskningen, nemlig mennesket. Dette har på
den ene siden gitt økologien en uhørt publisitet, men har
på den andre siden bragt den inn i en kompetanse- og metodekrise som man ennå ikke ser rekkevidden av.
Humanøkologien er fremfor alt en bastarddisiplin hvor det er
nødvendig å anvende både naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige begreper og metoder, men
uten at de komplikasjonene dette medfører på noen som helst måte blir løst
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teoretisk. Den har en tendens til sa og si å suge opp i seg
stadig nye disipliner og å underordne de.rq sitt eget forsk- ·
ningsmål, og dette begrunnes ikke vitenskapelig, men ut fra
hvor påtrengende forskningsformålet er. I de senere år h.a r
presset fra den offentlige debatt dessuten ført til at økologien mer og mer har fått preg av prognosemakeri. Slike
trekk var helt fremmed for Økologien så lenge den var en disiplin innenfor biologien. I det hele tatt må man holde fast
ved at Økologien har påtatt seg et totalitetsperspektiv som
den på ingen måte er istand til å mestre. Jo mer vidtrekkende dens konklusjoner er, desto mindre tilforlatelig blir
den.
Siden ingen lenger er istand til å innestå for riktigheten
av det enorme materialet som ligger til grunn for de forskjellige vitenskapsgrenene, så må man - i den grad man
ønsker å komme med globale utsagn - begrense seg til arbeidshypoteser. I en av de mest kiente økologiske håndbøkene Bevolkerungswachstwn und Urmueltkrise
av Paul og Anne
Ehrlich, tar man eksplisitt eller implisitt i bruk kunnskap
fra følgende vitenskapsgrener ·: statistikk, systemteori, kybernetikk, spillteori, termodynamikk, atomfysikk, -biokjemi,
biologi, oceanografi, mineralogi, meteorologi, genetikk,
fysiologi, medisin, epidemiologi, toxikologi, landbruksvitenskap, byforskning, demografi, all slags teknologi; samfunnsteori, sosiologi og økonomi (de tre siste riktignok i en svært
elementær form). Oppramsingen er ikke fullstendig. Det metodologiske virrvar som forsøket på en slik syntese fører til,
er vanskelig å beskrive. Det er klart at når man utgår fra et
slikt vitenskapelig grunnlag, vil det ikke finnes noen gruppe av mennesker som er istand til å mestre hele dette , feltet:
i grensetilfellet er fra nå av enhver Økolog (det er forøvrig
dette som overhode gjør denne artikkelen mulig).
Il. DEN SENTRALE HYPOTESE
At en vitenskap som bare for kort tid siden var av marginal
interesse, idag befinner seg midt oppi en heftig debatt, kan
ikke forklares bare med massemedienes snøballeffekt. Snarere
henger det sammen med de utsagn humanøkologien kommer med,
nemlig at siden utsagnene dreier seg om fremtiden har de
karakter av å være prognoser og hypoteser. (d.v.s. en påstand
som ikke er tilstrekkelig bekreftet.O.A.) På den ene siden
er dette utsagn som angår alle siden det dreier seg om menneskenes eksistens; på den andre siden kan ingen gi noen fellende dom over utsagnene siden de i siste instans først kan
bekreftes eller avkreftes en gang i fremtiden. Denne hypotesen
kan sammenfattes slik: alle industrisamfunn på jorden produserer økologiske motsetninger som i overskuelii fremtid vil

16

føre til at de bryter salfll1len.
I ,mots€tning til tidligere katastrofe.teorier· bygger ikke denne
prognosen p.1 en linjær argumentasjon ·ut fra e.n enkelt .1rsak.
Tvert imot trekker den inn en hel rekke faktorer som virker
sannnen. En svært forenklet list.e over årsaks·kjeden vil se om-:trent slik ut:
1. Industrialiseringen fører til en ukontrollert vekst i
-;erdens befolkning. Samtidig vokser denne befolkningens materielle behov. Selv med en enurm vekstrate i den industrielle
produksjonen vil sjansene for å tilfredsstille behovene minke.

2. Industriprosessene har hittil fått sin energi i alt over-;eiende grad fra kilder som idag ikke fornyer seg. Dette
gjelder i første rekke fossile brennstoffer, men også spaltbare stoffer, slik som uran. Disse ressursene vil være uttømt
i overskuelig fremtid. Å erstatte disse med prinsipielt nye
energikilder (slik som fusjonskraft) er teoretisk tenkbart,
men praktisk har det hittil ikke latt seg gjennomføre.
3. Industriprosessene er dessuten avhengig av mineralske råstoffer, først og fremst metaller, som heller ikke fornyer
seg. Utvinningen av disse foregår i så raskt tempo at også de
vil være tØmt innen overskuelig fremtid.

!:_. Vannforbruket til de industrielle prosessene har nådd et
punkt hvor de ikke lenger kan bli tilfredsstilt av naturens
egen vannsirkulasjon. Som en følge av dette har man nå begynt
å gå til angrep på grunnvannsreservene, noe som nødvendigvis
må føre til forstyrrelser i vannets kretsløp og til klimatiske forandringer. Den eneste mul•ige løsningen er å utvinne
ferskvann av sjøvann, men dette er så energikrevende at det
bare vil forsterke prosessen som er beskrevet i punkt 2 foran.
5. Ytterligere en faktor som begrenser behovstilfredsstillel~en er produksjonen av matvarer. Både jordbruksarealet og avkastningen pr. mål kan bare Økes i begrenset omfang. Forsøk
på å øke produktiviteten i jordbruket vil også, når det går
ut over et visst punkt, føre til nye Økologiske forstyrrelser:
f.eks. jorderosjon, forurensning -~v giftstoffer, reduksjoner i det genetiske spektret (f.eks. ved at spesialiseringen
av kornplanter minskerderes motstandsdyktighet. O.A.) Utvinningen av matvarer fra havet møter på økologiske begrensninger av et annet slag.
6. Enda en faktor - men bare en faktor blant mange andre - er
den velkjente "forurensningen" av jorden. Dette er et villledende begrep i den forstand at det forutsettes en "rein"
verden. Dette har selvsagt aldri eksistert og er dessuten
Økologisk hverken tenkelig eller Ønskelig. Det man egentlig
mener er ulikevekt og alle slags forstyrrelser i stoffskifte-

17

prosessen mellom naturen og det menneskelige samfunn . som er
et resultat av ikkekalkulerte sideeffekter. av den industrielle prosess. Sarmnenkoblingen av alle disse e~fektene er u~
hyre kompleks . Den forgiftning som er forårsaket av skadelige stoffer - fysiologiske skader av pestisider, radioaktive
isotoper, rusmidler, farmasøytiske stoffer, matvaretilset~
ninger, kunstige gjødningsstoffer, bly- og kvikksølvsporer,
fluorider, kreftfremkallende stoffer, og et stort antall andre
stoffer, er bare ett aspekt av problemet. Problemet med avfallsstoffer som ikke kan gjenvinnes er også bare et aspekt
av det sarmne probleme t. Forandringene i atmosfæren og i
jord- og vannressursene som kan føres tilbake til stoffskifteprosessen må vi også ta i betraktning (produksjon av smog,
forandringer ·i klima, ikkereverserbare forandringer i elver
og innsjøer, oseanografiske forandringer.
]_. Det finnes ytterligere et felt hvor det synes som den vit~
enskapelige forskning ikke er kommet forbi det forberedende
stadium. Det finnes ingen etablert kritisk kvantifisering av
det som kalles"~sykisk forurensning" , Inn under denne be- ·
tegnelsen hører: en stadig Økende utsatthet for bråk og
andre irritasjoner, de psykiske effektene av overbefolkning
såvel som andre stressfaktorer som det er vanskelig å isolere.
8. En siste kritisk begrensning er gitt ved den "termiske forurensning". Termodynamikkens lover viser at til og med i
prinsippet kan ikke denne begrensningen· overskrides. Alle proses·
ser som innebærer en omdanning av energi vil avgi varme. Konsekvensene av dette for den globale tilgangen av varme er
ikke blitt tilstrekkelig klargjort.
En hovedvanskelighet ved å stille opp eller forkaste økologiske hypoteser er at prosessene som er involvert ikke finner
sted i en rekke, men er nært sammenkoblet. Dette gjelder også
alle forsøk på å finne løsninger på den økologiske krise. Det
viser seg ofte, om ikke alltid, at forsøk på å kontrollere en
kritisk faktor fører til at man mister kontrollen over en annen. Det det dreier seg om er en serie av regulerte kretsløp,
eller bedre sagt om kretsløp som griper inn i hverandre. Enhver diskusjon som forsøker å behandle årsakene en etter en
og forkaste dem etter tur, vil gå glipp av kjernen i den økologiske debatten, og vil være et tilbakeslag i forhold til
det nivå debatten i mellomtiden har nådd. 1
Selv om det eksisterer en viss, om enn ikke fullstendig, sam~
stemrnighet om at den nåværende industrialiseringsprosessen,
under ellers like vilkår, må lede til et sammenbrudd, så er
det tre viktige spørsmål knyttet til denne prognosen som står
åpen for debatt . Det første gjelder den tidsfrist man regner
med. Anslag over tidspunktet for når man kan vente at den
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gallopperende forandring av den Økolqgisk_e ~i.tuasjonen l<an
inntreffe, varierer med flere århundreder. De spenner fra
slutten av 1980,-å,rene til det 22.århµndre . Tatt i betraktning
det utall av variable som er involvert i beregningene, er
slike divergenser ikke til å undre seg over. F.eks. har kritikerne av MIT-rapporten, Th e Li mits t o Growth, innvendt mot
resultatene man er kommet frem til at de matematiske -modellene man bygger på er ·alt for enkle og at antallet variable
er · alt for begrenset. Et annet kontroversielt punkt er knyt-.
tet til det første, nemlig at man ikke har gjort klart den
relative avveiing m~llom de enkelte faktorene som har kata~
strofale virkninger. Dette er f.eks. et tema i debatten mellom Barry Cormnoner og Paul Ehrlich. Mens den siste betrakter
befolkningsveksten som den kritiske faktoren, tror Barry
Commoner at den avgjørende faktor er moderne industriel teknologi. En nøyaktig analyse av faktorene som er involvert
støter på enorme metodologiske vanskeligheter. Den vitenskapelige debatten mellom. de to skolene forblir derfor uavklart.
For det tredje er det åpenbart ikke klart hva man skal mene
med en miljøkatastrofe. I denne sammenhengen kan man peke ut
en rekke forskjellige perspektiver som bygger på forventning~
er og frykt. Det finnes økologer som bare er opptatt av den
økende fare og av de tilsvarende fysiologiske, klimatiske,
sosiale og politiske forstyrrelser. Andre, som den svenske
'Økologen GOsta Ehrensvard, ser først og fremst for seg slutten
på samfunnsstrukturer som bygger på industrialisering. Noen
prognoser går enda lenger - de man i USA kaller for "dooms-ters"
(dormnedagsprofeter) snakker om en utdøing av menneskearten,
eller at en hel rekke arter - prim~ter, pattedyr og virveldyr
- vil forsvinne fra jorden. Tilsvarende vil tonen i de respekt~
ive hypotesene som legges frem , spenne fra den mildeste reformistiske advarsel til den dypeste resignasjon. Det som er avgjørende for forskjellen mellom dem er naturligvis spørsmålet
om i hvilken grad den økologiske ødeleggelsesprosessen og den
ukontrollerte utbyttingen kan betraktes som irreversibel. I
den økologiske litteraturen vil svaret på dette spørsmålet
avhenge, på den ene siden, av analysen av de faktorene som er
involvert, på den andre siden, av hvor langt tidsperspektiv
man anlegger. Den usikkerhet som man innrørmner finnes når det
gjelder disse to punktene innebærer at man ikke har noen utsikt til å · gi et klart svar. Forfattere som Ehrensvard, som
tar utgangspunkt i at man går mot slutten for industrisamfunnene og som allerede er i gang med å forberede seg til det
post-industrielle samfunn (et samfunn som inneholder en rekke
idylliske trekk) er fremdeles i mindretall. De fleste økologer synes å hevde at de skadene som hittil er gjort er re ~
versible siden deres analyser gjerne følges av forslag til
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hvordan man skal avverge katastrofen s9_m ellers vil komme.
Disse forslagene er det nødve~dig å granske kritisk.
.

III. DEN ØKOLOGISKE "BEVEGELSEN"
Økologiens hypoteser om industrialiseringens fremtid har blitt
spredt, i det minste i de industrialiserte kapitalistiske
land, gjennom massemedia. Debatten om disse tema har i en viss
grad antatt en massekarakter, særlig i de engelsktalende og
skandinaviske land. Dette har ført til en omfattende, om enn
løst organisert, bevegelse hvis politiske potensial er vanskelig å anslå. Samtidig er de problemer som diskuteres svært
dårlig definert. Til og med uttalelser fra økologene selv er
en blanding av teoridannelse og livssyn, nitid forskning og
historisk-filosofiske "helhetsbetraktninger". De tanker som
er knyttet til de økologiske gruppene gir derfor inntrykk av
å være både obskure og forvirrete. Selv det faktum at de
spres Jv massemedia innebærer at debatten vanligvis mister .en
stor del av sin klarhet og sitt innhold. Underordnete spørsmål, slik som gjenvinning av avfall, eller forurensning, blir
behandlet isolert, hypoteser frems~år som sikker kunnskap, alvorlige tilfeller av forgiftning blir utnyttet som sensasjonsstoff, isolerte forskningsresultater blir gitt en absolutt
gyldighet, osv. Dette problemkomplekset ' som· i utgangspunktet
unndrar seg en "rein" fremstilling, blir altså til en viss
grad y'tterligere forurenset ved at det føres gjennom den industrialiserte offentlighets kloakksystem. Denne tilgrumsing
av debatten blir ført videre i de gruppene som for tiden er
aktivt opptatt med det økologiske spørsmål, eller snarere av
spørsmålets løsrevne enkeltdeler, dvs. det som er igjen av
dem. Den mest innflytelsesrike av disse gruppene er teknokratene som på alle nivåer innenfor statsapparatet og også
innenfor industrien, er travelt opptatt med å finne de raskeste løsningene på forskjellige delproblem ("quick technological fixes") og sette disse igjennom. Dette gjør de når som
helst det er et betydelig potensial for økonomisk og politisk
konflikt - og bare da. Disse folkene betrakter seg selv som
reindyrkede pragmatikere, dvs. de er lojale tjenere til den
klassen som for tiden har makten, og man kan ikke gå ut fra
at disse har en klar bevissthet om problemene. Som vi skal
vise, kan disse bare regnes til den "økologiske bevegelse" i
den forstand at de er dens manipulatorer og at de høster fordel av den. De politiske motivene og interessene er . i disse
tilfellene enten åpenbare - som når det gjelder Club of Rome,
et konsortium av toppfolk innenfor næringslivet og av byråkrater - eller så kan det lett og entydig påvises.
Mindre entydig er imidlertid den politiske karakteren til en
annen form for "økologisk bevissthet" . og den praksis som
svarer til den. Det~ dreier seg her om mindre grupper av
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"concerned and respons.ible citizens", som de sie.r i USA. Det
tilsvarende tyske uttrykket "Biirgerinitiative", vis_er tydeligere klas·sebakgrunnen til de som er involvert. I alt overveiende grad dreier det seg om folk som tilhører middelklassen
og det nye småborgerskapet. Den virksomheten de driver har
vanligvis nokså beskjedne mål. Det kan dreie seg om bevaring
av grøntareal eller trær, om oppfordringer til skolebarn om
å rense badestrender eller friluftsareal for søppel, om å
organisere boykott av ikkenedbrytrbar emballasje, osv. Det
harmløse inntrykk slike aksjoner kan gi kan lett få oss tii å
overse de aktivistreservene som skjuler seg her. Bare en
liten forandring i målsettingene vil føre til at disse gruppene spontant begynner å vokse i størrelse og i makt. De kan
da være istand til å hindre gjennomføringen av store prosjekter som flyplasser og oljeraffinerier, de . kan tvinge igjennom
at høyspentkabler blir lagt under jorden eller at motorveier
blir lagt til nye traseer.
Men selv aksjoner av en slik størrelsesorden er bare en foreløpig øvre grense for muligd aktiviteter. Hvis de hypotesene
som Økologene stiller opp JJa're delvis skulle vise seg å være
sanne, vil de økologiske aksjonsgruppene bli en meget viktig
faktor i innenrikspolitikken og den vil ikke lenger kunne
oversees. På den ene siden uttr:ykket de dype og berettigede behov til de som er engasjert, på den andre siden orienterer de
seg mest mot nærliggende mål som Qlir forstått upolitisk, og
har en tendens til å gjøre seg illusjoner om samfunnet, noe
som gjør dem til det ideelle bytte for demagoger og interesserte utenforstående. At disse initiativene er av en begrenset karakter kan imidlertid ikke skjule det faktum at det inneholder i seg kimen til en mulig massebevegelse.
Tilslutt har vi den delen av den Økologiske bevegelse som betrakter seg som den harde kjerne, men som i virkeligheten bare
spiller en helt marginal rolle. Dette er de såkalte "ecofreacs'-'' · (øko-hippier). Disse gruppene, som for det meste er
avskallinger fra den amerikanske protestbevegelsen, praktiserer en slags organisert by- og sivilisasjonsflukt. De bor i
landsbygdkommuner, dyrker sin egen mat, og er på jakt etter
en "naturlig levemåte" som kan betraktes som en slags si- ·
mulering av pre- eller postindustrielle forhold. De forsøker
å finne helsebot og frelse i ganske bestemte, nøyaktig fastlagte spisevaner og dyrkhingsmetoder ("earth food"). De har
samme klassebakgrunn som hippiene i 1960-årene (den deklasserte middelklasse pluss elementer fra perifere grupper).
Ideologisk har de en tendens til obskurantisme og sekterisme.
I det store og hele kan vi si at i den Økologiske bevegelse
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- eller k.anskje vi. skulle si bevegelser - · har de vitens.kape.,..
lige aspekter, som i hovedsak stalnmer fra biologien, g~tt
sammen i en meget for·v irret allianse med en hei' rekke politiske motiver og interesser, som delvis er klart uttrykt, del-.
vis skjult. På et dypere plan kan vi gjenfinne en hel rekke
sosial-psykologiske behov som vanligvis konnner til uttrykk
uten at de det gjelder er klar over dem: håp om omvendelse og
frelse, undergangstvang, følelse av skyld . og resignasjon,
eskapisme og sivilisasjonsfiendtlighet.
På denne bakgrunn er det ikke overraskende at d~t europeiske
venstre holder den Økologiske bevegelsen på avstand. Riktig.,nok har den tatt med visse tema fra miljø-debatten i repertoaret til den anti-kapitalistiske agitasjonen, men den inntar
en skeptisk holdning til de grunnleggende hypotesene innen
Økologien og inngår allianse med grupper som helt er orientert mot økologiske spørsmål. Istedenfor har venstresiden sett
det som sin oppgave å møte problemene ideologikritisk. Den
fungerer altså hovedsakelig som teoretisk avklarende, en virksomhet som forsøker å avsløre de utallige mystifikasjoner som
dominerer den økologiske tenkning og som den er blitt oppmuntret av. De viktigste elementene i denne klargjøringsprosessen, som er absolutt nødvendig, vil bli tatt opp og diskutert
nedenfor.
IV. KLASSEKARAKTEREN TIL DEN PÅGÅENDE ØKOLOGISKE DEBATT
Den samfunnsmessige nøytralitet som den Økologiske deb~tten
gjør krav på, i det den tar tilflukt i naturvitenskapelige bevisstrategier, er en fiksjon. En enkel historisk refleksjon
viser hvor langt denne klassenøytraliteten går. Industrialiseringen gjorde hele byer og landsbygdområder ubeboelige for
så lenge som 150 år siden. Miljøforholdene på arbeidsplassene,
dvs. i de engelske fabrikkene og gruvene, var - slik utallige
dokumenter påviser - livsfarlige. Der hersket en infernalsk
støy, luften var forurenset av eksplosive og giftige gasser
blandet med kreftfremkallende stoffer som var sterkt smittet
av bakterier, lukten var ubeskrivelig, i arbeidsprosessene
ble det brukt all slags smittsonnne giftstoffer, maten var bedervet og feil sannnensatt, sikkerhetstiltak eksisterte ikke
eller ble ikke overholdt, overbefolkningen i arbeiderkvarterene var beryktet, drikkevann- og sanitærforholdene var forferdelige, stort sett var det ingen organisert søppeltømming:
"Bare seks av femti storbyer hadde tilfredsstillende
vannforsyning. I tretten byer var vannet sånn noenlunde
drikkendes, i de resterende en og tredve var ~et forurenset. Vannverket i London var kontrollert av ni
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private selskaper. 750 000 mennesker måtte stjele eller
tigge seg til drikkevann, fordi de ikke hadde penger.
Ofte måtte man dra langt av sted· for å hente drikkevann
fra grøfter. Typisk er den tilstanden som hersket i den
skotske gruvebyen Tranent: "Da det brøt ut kolera i området, var spesielt vannmangelen en plage for de syke.
Nøden ble etterhvert så stor at folk gikk ut på de nypløyde markene for å samle sammen regnvann fra plogfurene eller til og med fra fordypningene etter hestehovene.
I Tranent fantes det ti brønner, men mesteparten av vannet ble ført til en kullgruve i utkanten av byen og i
tørketiden skrumpet det inn til en liten bekk." .•.
Bare de færreste husene var knyttet til kloakkanlegget,
selv i de kvartalene hvor avløpsvannet ble ført bort.
· Noen steder fantes det bare et eneste do for hver tredve
bolighus. I 1834 i Manchester benyttet 7000 innbyggere
33 klosett. Avløpsrørene endte uventet midt i gaten hvor
de etterlot skitten. Latrinene lå for det meste rett ved
siden av kjellerboligene hvor innholdet sivet inn gjennom veggene. " 2
1

Disse forholdene, som bekreftes gjennom utallige andre kilder
fra det 19. århundre, ville utvilsomt ha gitt en "nøytral
observatør" stoff for økologiske refleksjoner. Men det fantes
ingen slike observatører. Det falt ingen inn å trekke pessimistiske konklusjoner om industrialiseringens fremtid ut fra
disse fakta. Den økologiske bevegelsen har først vokst frem

etter at de områdene hvor borgerskapet bor er blitt utsatt
for de miljø-ødeleggelsene som industrialiseringen fører med
seg. Det som fyller deres profeter med skrekk er ikke så
mye det Økologiske forfallet, som har foregått i uminnelige
tider, men at det blir allestedsnærværende. Det blir stadig
vanskeligere å isolere seg selv fra denne utviklingen. Den
utfolder en dialektikk som i siste instans vender seg mot
de som opprinnelig hadde nytte av den. Fornøyelsesutflukter
og kostbar innpakning, f.eks. er på ingen måte fenomen som
først er oppstått i de siste årtier. Det er sider ved de
herskende klassers tradisjonelle konsummønster. Problematisk
er de imidlertid blitt i form av turisme og massekonsum, dvs.
bare etterat de arbeidende masser har tatt del i dem. Kvantitativ Øking går over i en ny kvalitet - destruksjon. Det som
tidligere var et privilegium fremstår nå som et mareritt, og
den kapitalistiske industri gjør seg klar til å ta en langsom, men relativt mild, hevn på dem som opp til nå bare har
høstet fordel av den. Den egentlige kapitalistklassen, som
stadig minker, kan riktignok fremdeles unngå konsekvensene.
Den kan kjøpe sine egne private badestrender og ansette all
slags lakeier. Men båd~ for det gamle og det nye småborger-
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skapet er slike omkostninger utenkelige. Kostnadene ved et
privat "miljø" som g]ør det mulig til en viss grad å unngå
konsekvensene av industrialiseringen, er allerede astroRomiske og vil Øke enda raskere i fremtiden .
Tross alt er det lett å skjønne at arbeiderklassen ikke bryr
seg særlig om generelle miljøproblemer og at den bare er innstilt på å engasjere seg i aksjoner hvor det er spørsmål om
direkte å forbedre ·sine arbeids- og leveforhold. I den grad
økologien kan betraktes som basis for en ideologi, er det en
sak for middelklassen. Når enkelte representanter for monopolkapitalen er blitt dens talsmenn - som i Club of Rome - så
er det bare ut fra grunner som har lite med den herskende
,klassens leveforhold å gjøre. Disse grunnene må analy9eres,
V.

INTERESSENE TIL DET ØKO-INDUSTRIELLE KOMPLEKS

At den kapitalistiske produksjonsmåten har katastrofale konsekvenser er for marxister en selvsagthet som ikke sjelden
dukker opp i argumentasjonen til den Økologiske bevegelsen.
Selvsagt vil kampen for et "reint" miljø alltid inneholde
antikapitalistiske elementer. Ikke desto mindre har fascismen
i Tyskland og Italia vist hvor lett slike elementer kan skifte
karakter og bli redskaper som tjener kapitalens interesser. 3
Det er derfor ikke overraskende at de økologiske protestene,
i det minste i Vest-Europa, nesten alltid ender med en appell
til staten. Under de nåværende politiske forhold betyr dette
en appell til reformisme og teknokratisk rasjonalitet. Slike
appeller besvares da gjerne med regjeringsprogram som lover
en "bedring i livskvaliteten", selvsagt uten at man antyder
for hvem livet skal gjøres be9-re, på hvilken måte og på hvis
bekostning. I virkeligheten går staten "til aksjon {først} når
næringslivets profittinteresser er truet. Idag utgjør miljøkrisen en omfattende trusel for disse interessene. På den enP
siden truer den produksjonens materielle grunnlag - jord, luft
og vann - på den andre siden truer den mennesket, den produktive faktor, som får redusert sin arbeidsevne gjennom Økende
fysisk og psykisk sykelighet." 4 Til dette bør det føyes til
faren for ukontrollerbare "øko-opprør" som følge av den stadig
mer omseggripende miljø-ødeleggelsen. Når det gjelder spørs1
målet om statsintervensjon og "miljøbevaring ovenfra", viser
venstresidens ideologiske kritikk en eiendommelig mangel på
historisk refleksjon. Heller ikke her dreier det seg nemlig om
nye fenomener. De negative virkningene av miljø-ødeleggelser
for industriens inptjeningsevne, kampen om overvelting av avgifter, om ansvarsprinsipp og om lover for bevaring av miljøet og om virkefelt for statlig kontroll: alt dette kan v~
uten for mye vanskelighet føre tilbake til den tidlige perioden av Englands industrialisering. En slik undersøkelse
viser en forbausende stabil interessekonstellasjon, Den rap24

porten vi (lite_rte foran om vannforsynin11;en og sanitærproblemene i en skotsk gruvelandsby er hentet fra en offisiell undersøkelsesrapport fra 1842 (også Engels siterer forøvrig fra
denne rapporten i sin Die Lage der arbeitenden Klasse in England). Formannen for undersøkelseskorrnnisjonen var en vi.ss s 'i r
Edwin Chadwick, en typisk forløper for de moderne tekno~
kratene. Chadwick var tilhenger av nyttefilosofen og juristen
Jeremy· Bentham, om hvem Marx sa: "Hvis jeg hadde det ·m ot som
min venn H.Heine har, da ville jeg kalle Mr Jeremiah et geni
i borgerlig dumhet." 5 James Ridgeway, en av de få arnerikans.ke
Økologene som er istand til å delta i den pågående miljødebatten med politiske argument, har grundig behandlet Chadwicks
rolle. 6Den gang som nå tjente retorikken til de Økologiske
reformatorene til å tilsløre ganske bestemte interessesarrnnen~
henger. Heller ikke de teknologiske midlene som disse "reformene ovenfra" gjør bruk av, har forandret seg så mye som
man skulle tro. 7
Et historisk
tilbakeblikk har imidlertid ikke til hensL.zt
A redusere nåtidens !)roblemer til fortidens. Ridgeway unngå,r
ikke alltid denne faren: han har en tendens til å begrense
seg til tradisjonelle økologiske spørsmål som vannforurensning og energiforsyning. Uten å ville det, bagatelliserer han
dermed omfanget av den truende katastrofen. På den ene siden
er det riktig at det også tidligere har forekorrnnet miljøkris~
er - til og med før <len industrielle revolusjon - og at mekanismen i reformistiske krise-"løsninger" har en lang fortid
å se tilbake på. Det vi imidlertid må holde fast ved er at de
Økologiske risikoforholdene ikke bare har Økt kvantitativt,
men også har antatt en ny kvalitet.
Dette.gjelder også de forandringene som har skjedd med hensyn til miljøbevaring og statsintervensjonisme og som svarer
til forandringer i den Økonomiske basis. Som kjent er monopol~
kapitalen i sin nåværende form henvist til å løse sine avsetningsproblemer ved hjelp av et overdådig konsum som dekkes
gjennom de offentlige budsjetter. De mest åpenbare eksempler
på dette er uproduktive investeringer i militærutstyr og i
romforskning. Industriell miljøbevaring fremstår som et nytt
vekstområde hvor kostnadene enten kan overveltes gjennom prisene eller sosialiseres direkte over statsbudsjettet (subsidier, skatteletter, direkte offentlige inngrep) - mens profitten tilegnes av monopolene. "Ifølge beregninger som er gjort
av det amerikanske Council of Environmental Quality vil det
gi en fortjeneste på minst en million dollar for hver tre
millioner som går til miljøbevaring." 8
På denne måten vil problematiseringen av den industrielle
vekst gi grobunn for en ny vekstindustri. Det raskt ekspanderende Øko-industrielle kompleks oppnår dermed en dobbelt _
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gevinst; i det tq1,disjonelle markedet hvor konsumgoder til
private behov produserer en stadig økende forurensning, og i
et annet hvor den samme ~orurensningen blir forsøkt holdt i
sjakk gjennom offentlig finansierte kontrollteknikker. Denne
prosessen vil samtidig ytterligere konsentrere kapitalen i
hendene på noen få internasjonale konsern, siden de mindre
industribedriftene ikke på egen hånd er i stand til å finansiere utviklingen av miljøbevaringssystemer.
På bakgrunn av dette forsøker monopolene å skaffe seg innflytelse på den økologiske bevegelsen. MIT-studien, som ble utført
på oppdrag av Club of Rome, er på ingen måte noe enestående
initiativ i sitt slag. Monopolene er også representert i alle
statlige og private miljøbevaringskommisjoner. Deres innflytelse på lovgivningen er avgjørende. Det finnes ogs! utallige
indisier på at tilsynelatende spontane Økologiske initiativ
og aksjoner er blitt støttet av toppfolk i næringslivet og av
regjeringsmedlemmer. Det avtegner seg her en "alliansepolitikk ovenfra" hvis demagogiske motiver er lett å gjennomskue.9
Det er imidlertid ikke alle økologiske aksjoner med utgangspunkt i privat initiativ som underdanig stiller seg til tjeneste for kapitalens interesser. Dette kan vi se av det faktum
at de ofte har ført til konfrontasjoner med politiet. Faren
for å bli misbrukt er imidlertid alltid til stede. Vi må også
huske på at kapitalens interesser har iboende motsigelser.
Økologiske kontroverser uttrykker ofte motstridende interesser
innenfor industrikapitalen uten at representantene for de
stridende parter er klar over hva som står på spill. Det er
nødvendig med en lang klargjøringsprosess før den Økologiske
bevegelsen har nådd det minimum av politisk bevissthet som
trengs for å skjønne hvem fienden er og hvis interesser den
må forsvare. 10
VI. DEMOGRAFI OG IMPERIALISME
Også advarslene om følgene av den ukontrollerte vekst i verdensbefolkningen (den såkalte "befolkningsbomben") inneholder
et ideologisk moment, og bak kravene om å stanse veksten
skjuler det seg politiske interessert som svært ofte ikke gir
seg til kjenne. Den ny-mal'thusianske argumentasjon som særlig
Ehrlich og Taylor har popularisert, har vunnet gehør på et
ganske bestemt tidspunkt og i en ganske bestemt politisk sammenheng. Dens opprinnelse kan nesten utelukkende føres tilbake til Nord-Amerika og kan tidsfestes til seint i 50-årene
og tidlig i 60-årene, altså til den tiden frigjøringsbevegelsene i den tredje verden begynte å bli et sentralt problem
for den førende imperialistiske stat. (Derimot hadde befolkningsvekstraten begynt å stige mye tidligere, nemlig i -30 og
-40 årene.) At det ikke bare er et tilfeldig sammentreff, ble
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først erkjent

o~

uttrykt av kubanerne;

"På den tiden -(1962) hadde Population r;ouncil i :New Yourk,
støttet av Population Reference Bureau~ Inc,, i Washington, lansert en stort anlagt vervekampanje for ny~malt
husianismen. Dette ble gjort med massiv finansiell hjelp
fra Ford og Rockefeller Foundations som bidro med millioner av dollar. Kampanjen hadde en dobbel målsetting som
kanskje også vil kunne oppnås: de herskende klassene i
Latinamerika skal gjennom dyktig propaganda - støttet av
FAO-undersøkelser og studier gjort av en hel rekke, også
progressive vitenskapsmenn - overbevises om at en demografisk vekstrate i Latinamerika som overstiger 2.5% vil
føre til en katastrofe av uberegnelig omfang. Karakteristisk for denne litteraturen, made in USA, er følgende
utdrag fra årsberetningen for Rockefeller Foundation for
1965: "Alle forsøk på å forbedre levestandarden blir stadig oftere møtt med den pessimistiske prognosen om åt
menneskeheten snart vil bli tynget ned av sin egen vekst .
.•. Det er åpenbart at dersom den nåværende befolkningsveksten ikke bringes under kontroll, vil menneskeheten
fordobles i løpet av to generasjoner. Resultatet vil bli
en katastrofe for utallige millioner mennesker." (The
Rockefeller Foundation Annual Report for 1965; s.49).
Population Reference Bureau uttrykker seg enda klarere;
"Verdens fremtid vil bli avgjort i Latinamerika, i Afrika,
og i Asia, siden disse utviklingsområdene har den høyes te demografiske vekstraten. Enten må fødselsratene
s,e nkes eller dødelighetsraten må økes igjen dersom veksten skal bringes under kontroll ... Biologer, sosiologer
og økonomer i byrået har forutsagt det tidspunkt hvor
Malthus' teori vil konnne tilbake som et spøkelse og hjeffi""
søke jordens folk" (PRB presseuttalelse, 7.oktober 1966)") 1
Den kubanske rapporten siterer videre Lyndon B. Johnsons · uttalelse om at "i Latinamerika vil fem dollar til fødselskontroll ha større nytte enn · hundre dollar til Økonomisk vekst,"
og legger til: "Kommentar til denne kyniske holdning synes vi
er overflødig."
Egentlig skal det ikke mye skarpsindighet til å oppdage at bak
amerikanernes velgjørenhetsholdning skjuler det seg både sterke
politiske motiver og en irrasjonell frykt, og det er dette som
er grunnen til det massive forsøket fra offisielle og private
grupper i USA på å eksportere fødselskontroll til land i den_
tredje verden. De imperialistiske landene ser at den tid
nærmer seg da de bare vil utgjøre en liten minoritet sannnenlignet med resten av verden og regjeringene i disse landene
frykter at befolkningspresset kan bli en politisk, og i siste
instans,militær drifkraft.
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Riktignok kan vi b13:k de rasjonelle beregningene skimte en frykt
av et annet slag; symptomer på en beE!te,mt p~nikkstemning hvis
forløpere i historien er lett gjenkjennelige. Man kan ba~e
tenke på de hysteriske slagordene fra imperialismens storhetsdager ("Den gule fare") og fra den tyske fascismen
("Røde
horder"). Den såkalte befolkningspolitikken har aldri vært fri
for irrasjonelle og rasistiske trekk; de har alltid inneholdt
demagogiske elementer, og den er alltid rede til å fremprovosere primitive følelser. Dette gjelder riktignok ikke bare for
den imperialistiske siden. Til og med den kubanske kilden nøyer seg ikke med den svært opplysende konunentaren som er sitert
foran, men fortsetter som følger:
"Fidel Castro har uttalt seg om dette spørsmålet mange
ganger. Vi minner her om følgende uttalelse: "I visse
land sies det at bare fødselskontroll kan gi en løsning
på problemet. Slik kan bare kapitalister, utbyttere,
snakke. Ingen som har en bevissthet om hva mennesket kan
oppnå ved hjelp av teknikk og vitenskap, vil sette en
grense for hvor mange mennesker som kan leve på jorden ... "
Dette er alle revolusjonæres dype overbevisning. Det som
karakteriserte Malthus i sin tid og karakteriserer nymalthusianismen i vår tid, er deres pessimisme, deres
mangel på tillit til menneskenes fremtidige skjebne. Det
plene er grunn pok til at revolusjonære aldri kan være
malthusianere. Det skal aldr>i 1bli for mange av oss, uansett hvor mange vi måtte bli, hvis vi bare sanunen stiller
våre anstrengelser og vår intelligens i menneskehetens
tjeneste, en menneskehet som vil bli befridd fra rnenneskeenes utbytting av menneskene. 11 12
1

Slike fraser uttrykker ikke bare den kubanske revolusjonens
hang til voluntarisme (en tro på at viljen alene kan løse
problemene, O.A.) og besvergende retorikk, men også en tendens
til å møte de imperialistiske undertrykkernes irrasjonelle
'
frykt ll\ed like irrasjonelle forhåpninger. En material~stisk
analyse av de konkrete behov, muligheter og grensebetingelser
kan ikke erstattes av talemåter. Den kinesiske ledelsen har
innsett dette for lenge siden, og den har derfor flere ganger
modifisert sin befolkningspolitikk som i sine premisser var
svært nær Cubas. Når det gjelder ny-nialthusianerne i USA har
det i flere år pågått en voldsom strid om deres teser (og
deres motivasjon).
VII. GLOBALISERINGSPROBLEMET
Et sentralt ideologisk terna i .:miljødebatten
slik den føres
idag - kanskje er det sakens kjerne - er metaforen om "romskipet jorden". Denne forestillingen hører fremfor alt hjemme i
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repertoiret til den ailJerikanske Økologibevegelsen. I de
vitenskapelig orientert;e diskusj9nene fore.trekker .,tl)~n gjerne
en formulering s·om hcpres -mer nøktern .ut;, IIJen SQll! t. sitt innhold går ut på det samme; jorden be.traktes SQll! et lukket og
globalt øko-system.
Innslaget av "falsk bevissthet" som skjuler seg i denne opp-.
fatningen, er åpenbart. Dette er knyttet sammen med selvfølg~
eligheter som betraktes som 'idealistiske', men hvor selv
dette ordet ikke ville v_ære dekke ride: "Felle snyt ten går fremfor
egennytten", "Vi er alle i samme båt", og lignende. Den ideologiske hensikten med slike raske globaliseringer er åpenbar.
Derved vil man en gang for alle benekte den lille forskjellen
mellom første klasse og mellomdekket, mellom styrehus og
maskinrom. Et av de eldste knep for å legitimere klasseherredømme og utbytting gjenoppstår dermed i økologiens skikkelse.
Idet f.eks. Forrester og Meadows, forfatterne til MIT-rapporten helt
"fra begynnelsen av anlegger et verdensperspektiv på sine
utviklingslinjer og alltid henviser til romskipet jorden
og hvem lar seg ikke overbevise av et slikt verdensbrorskap - omgår de samtidig nødvendigheten av å klargj Øre fordelingen av kostnader og nytte, å bestemme
deres strukturelle betingelser og dermed de svært forskjellige mulighetene som foreligger for å få en slutt på elendigheten. For mens. noen har muligheter til å planlegge
vekst og endatil profitere på tiltak for å fjerne og å
forhindre de skadene det medfører, - er det noen som ikke
kan gjøre dette. På denne måten kan de industrialiserte
land på den nordlige halvkule, under en stadig Økende
statskapitalisme, opprettholde kapitalakkumulasjonen ved
å lede den inn i anti-forurensningstiltak, i gjenvinning
av viktige råstoffer, i prosesser som innebærer intensiv
istedenfor ekstensiv vekst. Denne muligheten er utviklingslandene avskåret fra. De er henvist til å utnytte sine rå_sroffkilder til ~et ytterste og, på grunn av deres strukturelle avhengighet av ensidig næringsgrunnlag, å drive
rovdrift av sine egne ressurser. (Dieter Senghaas minnet
meg i denne sammenheng om en uttalelse fra en brasiliansk
økonomiminister om at landet hans ikke kunne få nok miljøforurensning dersom det var prisen for at befolkningen
skulle få nok arbeid og brød.) 11 13
Motsetningene som de Økologiske ideologene forsøker å undertrykke med sin globaliserings-retorikk, fremstår desto tydeligere jo mer man tar deres prognoser og krav på ordet. Hva
ville f.eks. være den konkrete virkningen av en begrensning av
energiforbruket for hele "romskipet jorden" slik det kreves
i omtrent alle de økdlogiske programskriftene?
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"S.tabilisering av energiforbruket . , jovisst, men p,å
hvilket nivå? Hvis ,man skal la det n,å værende gjenn911!,,-·
snittlige forbruket til en amerikaner tjene som ·.ll!åle~.
stokk, vil et fremtidig verdens-samfunn som skal sta-.
biliseres på dette nivået, belaste energiressursene
med noe slikt som 350 x 10 12 (350.000.000.000.000)
kilowatt-timer hvert år. Energiproduksjonen i verden
ville da måtte være nesten syv ganger så stor som idag,
og den termiske, atmosfæriske og radioaktive forurensningen ville vokse i et omfang vi er · ute av · stand til å
se følgene av. Samtidig ~ille de foreliggende fossile
ressursene tØillliles raskt. Hvis man istedenfor det amerikanske velger det nåværende verdensgjennomsnittet som
målestokk for en fremtidig "stabil" energiøkonomi, så
ville utvinningen fra de foreliggende energikildene og
den termiske, kjemiske og radioaktive miljøbelastningen
innstille seg på et nivå som bare vil ligge ubetydelig
over det nåværende og som på lang sikt kanskje vil være
akseptabelt. Det egentlige spørsmål ville da være hvordan den energien man har til rådighet skulle fordeles
rettferdig på verdensbasis. Regnestykket ville se ut
omtrent slik: Utviklingslandene ville få til disposisjon
tre ganger så mye energi som de har idag; de sosialistiske landene ville stort sett kunne opprettholde sitt
nåværende forbruk, de høyt industrialiserte landene i
Europa og USA ville derimot måtte redusere sitt forbruk
enormt og dermed gå inn i en periode med tilbakegang. 111 4
Det skulle være åpenbart at en omfordeling i et slikt omfang
bare ville kunne gjennomføres med vold, uansett om omfordelingen skjer internasjonalt eller nasjonalt. Riktignok synes
næringslivskapteinene, som er samlet i Club of Rome, å forestille seg forholdene ombord i skipet som vi angivelig alle
befinner oss i, noe annerledes. De er åpenbart ikke plaget
av tvil om sin kompetanse eller sine lederegenskaper. Tvert,,imot slår de fast: "Bare noen få mennesker tenker på fremtiden ut fra et globalt perspektiv. 11 1 5 Denne minoriteten
levner ingen tvil om at de er fast bestemt på å stille sitt
vidsyn i sine egne interessers tjeneste. Jo knappere ressurser, jo mer av dette vidsynet er nødvendig for å fordele
dem; jo mer vidsyn man trenger, desto færre mennesker kommer
i betraktning til dette høye embetet.,.
En økolog som blir konfrontert med slike innvendinger, vil
vanligvis forsøke å imøtegå dem ved å føre argumentasjonen
over på et annet plan. Han vil hevde at hans oppgave i
første rekke er å forklare den faktiske situasjonen og at
dette har forrang fremfor fremtidige fordelingsproblemer. Å
løse disse problemene er ikke hans oppgave. På det faktiske
plan kan man imidlertid ikke unngå å globalisere problemet saklig sett er det uunngåelig. Forurensningen av havet eller
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atmosfæren, spredninge,n av radioaktive isotoper, konsekvensene av klimaforandri~ger forårsaket av ~enneskene ~ alt dette
er faktiske, og ikke bare i ideologisk betydning, verdensomspenende og globale fenomen og kan pare forst~s som sådan.
Dette er riktig nok, men det hjelper bare så lite. Så lenge
Økologien oppfattet seg som en delvitenskap innenfor biologien, var den seg alltid bevisst det dialektiske forholdet
mellom del og helhet: Å undersøke livet på jorden "rett og
slett" var den ganske fremmed. Fremfor alt oppfattet den seg
som en vitenskap om gjensidige avhengighetsforhold som skulle
forsøke å avklare forholdet mellom de enkelte artene, de Øko~
logiske subsystemene artene levde innenfor og de, større
systemene, som omgav og gjennomsyret subsystemene. Med utvidelsen av dens forskningsmål, dens hegemoniske ambisjoner og
dens derav følgende forsøk på å skape en helhetli,g metode har
humanøkologien imidlertid mistet den evnen til å differensiere som var så karakteristisk for dens grunnleggere. Tendens,en til altfor raske globaliseringer er i siste instans en
kapitulasjon overfor størrelsen og kompleksiteten i problemet
den har trukket frem. Grunnen til dette nederlaget er ikke
vanskelig å finne. En økolog som undersøker livsforholdene i
en innsjø, har solid ' metodologisk grunn å stå på, vaklete blir
den Økologiske argumentasjonen først når han trekker inn sin
egen art, nemlig mennesket. ,Da blir flukten til globaliseringen den enkleste utvegen. For når det gjelder mennesket er
formidlingen mellom det og helhet, mellom delsystem og totalsystem, ved hjelp av biologien utilstrekkelig: denne formidlingen er samfunnsmessig og til å forklare den trengs en utvidet sosialteori og i det minste noen grunnantagelser om
den historiske prosess. Hverken det ene eller det andre
råder økologien over idag. Derfor blir dens hypoteser, til
tross for at ,de inneholder en kjerne av sannhet, så lett offer for ideologisering.
VIII. ØKOLOGIENS VEILEDNING TIL HANDLING
De fleste ~vitenskapsmenn som beskjeftiger seg med økologiske
problemer, er knapt synlige for den store offentlighet. De er
høgt spesialiserte fagfolk som er fullstendig opptatt av sine
eksakt definerte forskningstema. De utøver sin innflytelse som
rådgivere. I den grad det dreier seg om grunnlagsforskning,
blir de betalt med offentlige midler. De fleste eksperter, som
kan fremlegge resultater som umiddelbart kan anvendes, står i et
nært forhold til industrien. Til forskjell fra disse sikter
grovteoretikerne iblant økologene virksomheten sin inn på å
påvirke offentligheten: Det er disse som forfatter de alarmerende artiklene som kommer til offentlighetens kjennskap gjennom tidsskrifter som Scientific American eller Science. De
opptrer i fjernsyn, organiserer kongresser og skriver bestsellere som preger det bildet de fleste av oss har dannet oss
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om miljøproblemene. Deres forestillinger OllJ hva som bør gjøres,
trenger inn i pai;-tienes og regjeringenes reformprogrammer: I
denne forstand er de representative. De posisjonene de inntar
overfor offentligheten, tillater oss nat·u rligvis ikke å. trekke
slutninger om det vitenskapelige innholdet i deres uttalelser.
Det lønner seg likevel å analysere de forslagene de fremsetter. De utformer på en måte den del av de gjengse selvfølgelighetene der linjene ut fra naturvitenskapelige generaliseringer og fra den herskende, "borgerlige" ideologi berører
hverandre.
Amerikaneren Paul Ehrlich er blant · grunnleggerne av den almene humanøkologien, og har til idag vært en av dens mest innflytelsesrike talsmenn. Dette viser et utførlig sitat fra hans
håndbok, der han sammenfatter sine anbefalinger under overskriften "ET POSITIVT PROGRAM":
"Selv om våre konklusjoner er heller pessimististiske, vil
vi understreke at vi mener problemene kan løses. Om de
virkelig vi1 bli løst, er et annet spørsmål. I det følgende skal vi gi et alment aksjonsprogram som vi antar
kan redusere virkningen av den krisen som griper om seg.
Mange av disse forslagene kan synes "urealistiske", noe
også andre mener. Men vi har så lenge vært vitne til
hvorledes systemet går nedover at bare forholdsvis idealistiske programmer ennå kan gi mulighet for å redde det .

..!_. Dersom de problemene som menneskeheten står overfor,
overhodet skal løses, er befolkningskontroll en absolutt
nødvendighet. Den er imidlertid ingen vidundermedisin.
Selv om veksten i folketallet stoppet opp straks, ville
praktisk talt alle de andre problemene til menneskeheten
fortsatt bestå - som fattigdom, rasekonflikter, forslumming av byene, forurensning og krig. Situasjonen lar seg
sammenfatte slik: "Uansett hvilken sak De går inn for,
vil den være tapt uten befolkningskontroll."
~·

Det må straks øves politisk press på USA's regjering
slik at den blir klar over sitt ansvar og stopper veksten
i den amerikanske befolkning.Når så har skjedd, skulle
regjeringen forsøke å regulere fødselsraten slik at befolkningen blir redusert til en gunstig (optimal) størrelsesorden og at den forblir på dette nivå. Det må vekkes til live en politisk folkebevegelse for å overbevise
våre lovgivere og rettsutøvere om at det e~ nødvendig å handle raskt. Programmet må komme fra det som politikerne er mest følsomme for: velgernes stemmer. Presidenten, kongressmedlemmene, senatorene og andre valgte til. . litsrnenn som ikke er aktivt opptatt av befolkningskrisen, må
stem.~es
ned og erstattes av mer ansvarlige kandidater.
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3. Det mil, bli tatt initiativ til e.n massi.v kaµipanje for

I gjenopprette kvalitetsnivået i miljøet på det nord-:-a.merikanske kontinent og tilbake-utvikle USA (to de<rdeveve lope ) . Tilbake-utvikling vil bety å bringe vårt økonomiske system (og da særlig våre forbruksvaner) i overensstemmelse med de Økonomiske realitetene og råstoffsituasjonen i verden. En slik kampanje måtte bli politisk og
særlig ta for seg den umåtlige utbyt·tingen av ressursene
i verden som USA står for. -'Overfor saksgangen innfor de
politiske strukturene må det settes igang boikottaksjoner og søksmål mot miljøforurensning og gå til frontalangrep på andre som skader miljøet. Nødvendigheten av en
slik tilbake-utvikling ville v~re en stor utfordring for
våre Økonomer. De måtte lage en økonomisk teori om stabil økonomi med et lavt konsumnivå, som i ovenikjøpet
måtte garantere en mer rettferdig fordeling av rikdorrnnen
enn dagens . Marxistene påstår at kapitalismen er ekspansjonistisk og sløsende i følge sitt vesen og at den
med nødvendighet må føre til at det oppstår en rik herskende klasse. Kan våre økonomer tilbakevise denne kritikken som ugyldig? ("Da ville jeg bli glad" - O.A.)
4. Når USA har begynt på oppgaven med å skape orden i
eget hus, kan landet gå over til å feste oppmerksomheten
mot tilbake-utviklingen av de andre industrilandene og
mot befolkningskontrollen og en økologisk begrenset, delvis industriell oppbygging i utviklingelandene. USA må
med alle fredlige midler forsøke å få Sovjetunionen og
andre industriland til å ta -del i disse anstrengelsene,
i overensstemmelse med de forslag som er gjort av Lord
Snow og · det russiske akademimedlemmet Sakharov. Disse
forsøkene lar seg forene med de aktuelle forsøk på å
komme til en generell avspenning med Sovjetunionen og
Kina. Og USA borgerne må - med hjelp av stemmegivning,
brevskriving og fredlige protester - gjøre det klart for
landets ledende politikere at de ønsker fortgang i nedrustningsspørsmålet, selv om det er forbundet med visse
risikoer. De må forlange at farene med en fortsatt terror-balanse blir nø~ avveid mot risikoen som ligger i å
bli innhentet gjennom en kontrollert nedrustning. Amerikanerne bør gjøre seg kjent med de vitenskapelige resultatene på områder som konflikt, avskrekkingsteori og
fredsforskning, og de skulle forsøke å velge politikere
som har kunnskaper på disse områdene.
5 . Ulykkeligvis har nettopp i dag - da USA og verden forØvrig ser seg konfrontert med historiens største krise mange amerikanere, og da særlig i den yngre generasjon,gitt opp h~pet om at vår regjeringsform lar seg moderni-
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sere og ledes inn i en ny utviklingsretning ved hjelp ay
midlene so~ ligger i vårt valg!iystem~ Kanskje har de
grunner for sin fortvilelse, me.n ·man skulle ikke glemme
at i 1968 lyktes nesten et forsøk på å vinne frem ·med en
"Ny Politikk" på denne måten. {?} • Forøvrig fins det
mange delegater i kongressen og menn i regjeringskretsene, både republikanere og demokrater, som er seg miljøproblemene fullt bevisst og besluttet på å bidra til
deres løsning. Jo mer åpenbare farene som vi har ~ed å
gjøre blir,, desto flere mennesker vil vende seg til disse
problembevisste politikerne. For at disse skal kunne gjennomføre handlinger med suksess, trenger de offentlighetens støtte. I denne kritiske situasjonen ka-n----±kke-verden~----
reddes bare ved at man river ned de gamle institusjonene.
Det ville ikke en gang strekke til dersom det fantes rasjonelle planer for oppbygging av nye og bedre institusjoner på ruinene til de gamle. Vi har ikke tid til en
slik fremgangsmåte. Enten lykkes det oss å tilpasse de
gamle institusjonene den nye situasjonen, eller så vil
vi gå til grunne gjennom en katastrofe. Tar vi så i betraktning de fremlagte utsiktene og den tvang vi er
underlagt, ser vi ingen andre valgmuligheter enn besluttsomt å modernisere vårt system. Kan hende vil det
være nødvendig å stifte et nytt politisk parti på et Økologisk grunnlag, hvis innen- og utenrikspolitiske perspektiver rekker lenger enn hos de nåværende partier, der
perspektivene er bundet av disse partienes synsrand. Økologiproblemet kunne bli basisen for et slikt nytt parti.
~-

Den største mangelen ved de forsøkene som har vært
gjort på å møte miljøproblemene i USA og den øvrige
verden, var en målsetting, en visjon om hvorledes "Romskipet Jorden" skulle se ut, og om besetningen som skal
styre dette romskipet. Alle samfunn til nå hadde sine
visjonære som snakket om kjærlighet, skjønnhet, fred og
overflod. Men hver gang i fortiden har "praktikerne"
stått i vegen for dem. De priste skorsteinenes røk som
et tegn på fremskritt, og talte for "rettferdige" kriger
og åpnet døren på vidt gap for hatet i det de stakk kjepper i hjulene for kjærligheten. I historien til homo
sapiens finner vi en av de største ironier i det forhold
at de evige praktikernes eneste redning i dag ligger
nettopp i det som de fra første stund har foraktet som
idealistenes drømmer. Det spørsmål som nå reiser seg er
dette: Vil "realistene" gå så langt at de endelig ser
realitetene i øynene?" 2 1

Det er ikke noe enestående tilfelle at en seriøs naturviter
trer frem for offentligheten med et slikt program, tvert om.
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Liknende forestillinger lar seg dokuil\entere i dusinvis. De · til og .IIJed h,a ~. tatus som e.n fellesholdning for (let som
dagens- økologer har å tilby ay handlingsveiledning. En antologi a:v slike plattformer ville bare føre til gjentakelser.
Vi lar det derfor bero med ett belegg i tillegg. Det følgende sitatet er fra et skrift av svensken Gøsta Ehrens..vard,
en tidligere biokjemiker, der forfatteren forsøker å gi en
omfattende diagnose av den Økologiske situasjon. Han sammenfatter sine terapeutiske ideer slik:

1 kan

"Vi er ikke tvunget til å drive veksten i befolkningen,
i energiforbruket og i rovdriften på våre metallforeko~ ter så langt at resultatet blir en hungerkatastrofe
og global nød. Vi er ikke tvunget til passivt å bivåne
utviklingen og drive våre prosjekter kortsiktig fremover uten å utvikle de langsiktige perspektivene ... "
Katastrofen kan unngås "dersom vi bare allerede nå
treffer visse tiltak i global målestokk. Disse tiltakene
kunne stabilisere situasjonen for de neste århundredene
og tillate oss å forme den uomgjengelige overgangen fra
dagens hektisk voksende industrialiserte Økonomi til
det fremtidige jordbrukssamfunnet på en mest mulig konfliktfri måte. De følgende punktene i et hasteprogram
er ment å vinne tid for den nødvendige omstrukturering
av verdenssamfunnet:

..!_. Umiddelbar innføring av en verdensomfattende rasjonering av alle fossile drivstoff, av alle flytende energikilder. Begrensning av energiproduksjonen til nivået før
1970. Drastisk nedskjæring av all kommunikasjon i den
grad den drives med flytende drivstoffer og i den grad
den ikke er nødvendig for jord- og skogbruk og for langtransport av råstoffer.
l· Umiddelbar alminnelig strømrasjonering.
~·

Umiddelbar produksjonsstopp for rene luksusvarer og
andre produkter som ikke er livsviktige, herunder også
krigsmateriell av alle slag.

~·

Umiddelbar rasjonering av matvareimporten til samtlige
industriland. Begrensning i innførselen av alle levnedsmidler fra u-landene til et minimum. Det utviklingspolitiske tyngdepunktet legges på jord- og skogbruk over alt
i verden.
5. Det innføres straks plikt til å samle inn og bruke på

~ytt alle brukte metallgjenstander (skrapsamling).

6. Høyeste prioritet for

~orskning

som tjener utviklingen

~v fusjonsenergi og for målrettet biologisk forskning på

det genetiske området, den anvendte økologi og skog/
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plante-kjemi.
7. Det opprettes et internasjonalt sentrum som overvåker
og følger opp utviklingen på de seks punktene ovenfor.
Dette sentrum skal til ethvert tidspunkt gjennom massemedia holde jordens befolkning orientert om nivået i
energi- og mineralressursene, om forsknin~ens utvikling
og om den befolkningsmessige situasjonen. 2
IX.

TIL KRITIKKEN AV DET ØKOLOGISKE HASTEPROGRAMMET

I sine gode r å d og oppfordringer til en verden, som humanøkologe'ne har spådd en snarlig undergang for, utfolder deres
talsmenn misjonære talemåter. Med inntrykksfulle midler maler
de fremtiden så svart at man - etter å ha lest deres lektyre
- må forundre seg over med hvilken ufortørnethet barn blir født
som før og de~ blir gjort utkast til pensjonsreformer. På
slutten av deres traktater, der de på en overbevisende måte har
gjort rede for - men ikke bevist - uunngåeligheten av Verdens
Ende (dvs. slutten på industrialiseringen, sivilisasjonen, mennesket, livet på planeten) henger de likevel på et kapittel der
de også betoner at det kan gå annerledes. I dette sluttordet
appellerer de til lesernes fornuft. Hvis bare hver enkelt f~r
står hva. som er i vegen, da behøver ikke alt å være tapt, synes
det. Denne plutselige kuvenningen har retoriske egenskaper som
sikter mot omvendelse. Dermed står forferdelsen over den annonserte katastrofen i en merkelig kontrast til harmløsheten ved de
oppfordringene med hvilke vi skal frigjøres. Denne kontrasten er
så iøynefallende, så gjennomtrengende, at de to sidene ved argumentasjonen skader hverandre gjensidig. Minst en av dem virker t
troverdige, - enten sluttprekenen, som taler så vennlig til oss,
eller analysen, som vil skremme oss. Man får uvegerlig det inntrykk at disse . advarslene og truslene, som konsek~ensene av våre
handlinger stiller opp for oss, nettopp har til hensikt å gjøre
oss svake for omvendelsen som den kallede predikant til slutt
måtte avkreve av oss. Omvendt skal den fortrøstningsfulle klangen i sluttakkorden forhindre oss i å ta det svartmalte bildet
altfor bokstavelig og synke i resignasjon. Mekanikken i disse ær
værdige overtalingskunstene beherskes av enhver landsbyprest, oE
enhver tilhører gjennomskuer den straks. Alt den utløser er i
beste fall et frydefult grøss. Dette kan kanskje forklare ·h vorfc
disse vidt utbredte publikasjonene er forblitt fullstendig uten
virkninger, - publikasjoner som meddeler leseren at ikke hare h~
timen slått for ham men for hele menneskearten. De er like virkningsløse som enhver søndagspreiken.
Tkke bare formen, men også innholdet i Ehrlichs argumentasjon
er i detalj preget av bevisstheten (bevisstløsheten) hos WASP,
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den hyi te, p;rotes.tp,ntiske ll}i,ddelkli3,S!).en i TJ~A. Det ko)JJliler
fre;:qfox alt ti:,1 syne i ;for;fatterens sam.: f;unnsmessige 0 g poli.'"'
tiske ,forest:i:lli.nger. Så uheg:i;-ipelig store fora,ndri11gene er,
som han ta:r for seg i bokas hoveddel' li,ke så utenkbart synes
for ham et fundamei:italt inngrep i det politiske systemet i USA.
Dette systemet blir snarere introdusert i hans kalkulasjoner
som en konstant, uforanderlig faktor, og da ikke slik det er,
men slik det synes for den som tilhører den hvite middelklasse, altså i en til det ugjenkjennelige ideologisk fordreid
form. Klassemotsetninger og klasseinteresser blir over alt benektet. Parlamentsvalgenes mekanis_mer blir uten videre betraktet som et funksjonsdyktig middel som man kan løse alle
tenkbare konflikter med. Det dreier seg bare om å finne frem
til de riktige kandidatene, føre fornuftige kampanjer, skrive
brev og lansere noen beskjedne borgerinitiativ. Til nøds kan
det opprettes et nytt parti. Imperialismen eksisterer ikke.
Verdensfreden oppnås gjennom nedrustningsforhandlinger. Den
politiske prosessen blir på en ekstrem måte personalisert:
Politikk er , politikernes sak og det forventes at de skal bære
"ansvaret". Tilsvarende er Økonomi en sak for økonomer som har
til oppgave "å lage utkast" til en økonomi etter mål - det må
man kunne forvente av dem. "Marxismen" opptrer bare ett sted,
så og si som fugleskremsel, som har til hensikt å skrennne den
halstarrige leser i armene til forfatterens fornuft.

T dette avledningsbildet av politisk idioti mangler bare
ideenes stjernebestrødde hinnnel og forfatteren rykker ikke
tilbake for å uttrykke denne mangel på manglende begrep. Det
etterlyses en "visjon", for "bare relativt { !} idealistiske
progrannner gir oss mulighet ' for redning". Ved en så heftig
etterspørsel kan ikke tilbudet utebli: og det akademiske reklameagenturet leverer prompte klisjeen om "Romskipet Jorden",
der rustningsindustrien og reklamevirksomheten rekker hverandre hendene. Dermed er avpolitiseringen av det økologiske
spørsmålet blitt total. Dets samfunnsmessige sider og konsekvenser er fullstendig eliminert.
Nå kan konkrete krav trygt reises, da det ikke lenger er noen
fare for at de vil bli tatt alvorlig på noen forstyrrende
måte: stopp i befolkningsveksten, tilbake-utvikling av økonomien, en kjempemessig rasjonering kan bare fremstilles som
tiltak, som ide~ de er fremsatt av den opplyste, moralskbevisste fornuft og gjennomført på fredlig, liberalt vis,
ikke støter noen interesser og privilegier og ikke forutsetter noen forandringer i det sosio-økonomiske systemet.
Svensken Ehrensvard fremfører de samme krav på en noe skarpere måte med den kaldt beregnende vitenskapsmannens skinnradikale tonefall. Liksom Ehrlich argumenterer han grotest upolitisk. Nå rekker imidlertid realitetssansen hans så langt
at han vet å kreve privilegier for seg og sitt arbeid, nemlig
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første prioritet til den ufo~styrrede ~ortsettelsen av hans
egen forskning: biologien. Her ko1Il!Iler i det minste en Sfl,!IJ.,..,
funnsmessig interesse til uttrykk, om den er aldri så snever;
hans egen.
"Mange av disse forslagene" - sier Ehrlich, "kan synes iurealistiske', noe også. vi mener". At ikke engang forfatteren
tar sitt eget "hasteprogram" alvorlig, taler i alle fall for
' at vi ikke har med galninger å gjøre. Grunnen til at de søker
tilflukt i meningsløshetene, ligger i at deres kompetanse som
vitenskapsfolk begrenser seg n..'Øyaktig til den teoretiske radius som den gamle økologien utgjorde, altså en deldisiplin
av biologien. De har utvidet deres forskning på det menneskelige samfunn, men de er ikke opplært til noe av dette . De ser
ikke den enkle kjennsgjerning at den menneskelige eksistens
forblir uforståelig, dersom man ser fullstendig bort fra dens
samfunnsmessige sider. De er helt uvit·ende om at denne mangelen skader alle vitenskapelige utsagn om vår samtid og fremtid og at disse utsagnenes rekkevidde nødvendigvis skrumper
sannnen til den horisonten som kjennetegner enhver vitenskapsmann så snart ~an går ut over metodologien for sin spesialdi-siplin: til kirketårnshorisonten for hans egen klasse, som
helt urettmessig betrakter seg selv som den tause majoritet,
fordi den utgjør en priviligert og ytterst larmende minoritet.
X.

KONKLUSJONER: HYPOTESER OM EN HYPOTESE

Det kan være en nærliggende fristelse å la saken bli stående
med disse innvendingene og betrakte forutsigelsen av en stor
økologisk krise som en avledningsmanøver i den aktuelle politiske debatt. Det fins til og med folk på venstresiden som
mener det er en luksus å beskjeftige seg med fremtidsproblemer. Men det ville være en bankerrott-erklæring. For helt fra
sin begynnelse har sosialistisk tenkning ikke orientert seg
mot fortiden, men mot fremtiden. Her ligger en av dens viktigste muligheter. Mens nemlig borgerskapet er fiksert på de
kortsiktige interessene av å,J'orøke kapitalen, fins det ingen
grunn for venstresiden å lukke Øynene for de langsiktige perspektivene.
Og hva økolagenes kompetanse angår, så ville det være en feil
å slutte av deres grenseløse uvitenhet om samfunnsmessige forhold at deres påstander var uten noen kjerne av sannhet. Visselig blir deres prognoser om den store sannnenhengen svekket
på grunn av deres metodologiske hjelpeløshet. Men enkelte argumentasjonsrekker, som overveiende bygger på et naturvitenskapelig årsaksforhold, er likevel brukbaæ isolert sett . Selv
om de fremdeles ikke er gjennomtenkt i deres samfunnsmes.sige
årsaker og virkninger, så blir de fremdeles ikke motbevist av
den grunn.
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"Den h~.i;skende klasses ideologier reproduserer ingen enkle
be.drag, men ipneh.older i deres instrmIJentelle for~ ,virkelige erfaringer forså,vidt som de ikk_e er opti!lfistiske. De
lover ragnar~k, verdensundergang øg en forferdelig ende,
·men uten at disse informasjonene blir forstått i sanunenheng med de kortsiktige behovstilfredsstillelsene og identifikasjonene som er en del av deres innhold." 2 3
Dette gjelder frem for alt for den sentrale "økologiske hypotesen", som sier at dersom den nåværende industrialiseringsprosessen fortsetter på en nærmest naturnødvendig måte, vil
det innen overskuelig fremtid føre til katastofale konsekvenser. I sin kjerne kan en slik hypotese verken bevises eller
111otbevises gjennom en politisk diskusjon. Men det den sier
er likevel av så stor betydning at følgende kalkyle må stilles
opp: så lenge hypotesen ikke er entydig tilbakevist, vil det
foreløpig være nødvendig å legge dens utsagn til grunn i enhver teori om fremtiden. Bare dersom vi forholder oss "som
om" den Økologiske hypotesen .skulle slå til, kan vi etterprøve dens samfunnsmessige forutsetninger - en oppgave som
til nå knapt er påbegynt og som økologien selv åpenbart ikke
er i stand til å løse.
De følgende overlegninger er derfor ikke mer enn noen første
skritt på denne vegen. De er med andre ord hypoteser som
bygger på en hypotese.
En almen samfunnsmessig bestemmelse av hva de økologiske problem er, måtte begynne·med produksjonsmåten. Over alt hvor
den kapitalistiske produksjonsmåte dominerer eller er enerådende, hvor altså det menneskelige arbeidet antar vareform,
blir det samtidig med den økende samfunnsmessige rikdom også
produsert økende samfunnsmessig knapphet. Denne knapphet antar forskjellige former i løpet av den historiske utvikling.
I perioden med den opphavlige akkwnulasjon (dvs. i kapitalismens barndom med en primitiv utbytting av førkapitalistiske
arbeidsformer med .henblikk på kapitalistisk akkumulasjon O.A.) korn det til uttrykk i form av direkte forverring, bevirket gjennom den ekstensive utbyttingen, forlengelsen og
senkning av reallønnene. I de sykliske krisene blir den opparbeidete rikdommen ødelagt på en direkte måte (korn btir
f.eks. kastet i havet, brent osv.).
Med veksten i produktivkreftene vokser også den destruktive
energien i systemet. Gjennom verdenskriger og våpenproduksjon blir det produsert stadig større mangler. I en sein fase
av den kapitalistiske utvikling får dette ødeleggelsespotensialet en ny kvalitet: det truer alt naturlig livsgrunnlag for
menneskene. Dette får til følge at knappheten fremtrer som
naturkrefter frembragt av samfunnet. Denne måten som den almene knappheten igjen opptrer på, er kjernen i "den økologiske
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krise". Den er li.k evel ikke et rent tilbakefall til historisk
forgangne tilstander og betingelser, fordi knappheten på ingen
måte opphever den foreliggende rikdom. Begge er tilstede sanitidig, motsetningene mellom dem tilspisser seg stadig videre
og blir stadig mer vanvittig i sine former.
Sålenge den kapitalistiske produksjonsmåten består - og ikke
bare det kapitalistiske eiendomsforholdet - vil tendensen i
visse detaljer kunne skrus tilbake, men ikke i sin helhet.
Selvsagt vil krisen sette igang en hel rekke tilpassingsog læreprosesser. Teknologiske forsøk som går ut på å utjevne
symptomene etter homøostatiske (stabil likevekt) prinsipper,
har allerede kormnet ut over forsøksstadiet - og jo mer kritisk situasjonen blir, desto mer drastiske forsøk blir det
satt i gang på denne måten, (av.skaffelse av biler, utvikling
av koilektivtransportsystemer, bygging av fi.ltrerings- og avsaltingsanlegg for havvann, åpning av nye energikilder, nye
råstoffsynteser, utvikling av intensive jordbruksteknikker
osv.).
Men ethvert skritt av dette slaget vil bare rive opp nye kritiske huller. Det dreier seg ·om overfladiske teknikker de tetter hullene, men . rører ikke ved problemets ·rot. De politiske følgene kan lett forutses. Omkostningene forbundet med
bolig~ og rekreasjonsområder, for renere luft og vann, for
energi og råstoffer av alle slag. Og kostnadene forbundet med
resirkulering av knappe ressurser vil tilta på en eksplosjonsartet måte. De sosiale , "usynlige" kostnadene med den kapitalistiske vareproduksjonen stiger umåtelig. Gjennom priser
og skatter blir disse kostnadene veltet over på de lønnsavhengige massene i en slik grad at en utjevning over tariffoppgjørene ikke lenger er mulig. Innenfor rarmnen av de vestlige
klassesamfunnene er det - for å bruke en nesten overflødig
talemåte - umulig å konnne frem til en "rettferdig" fordeling
av knappheten.
Rasjoneringen av knappheten styres av prismekanismene, i
skjerpete tilfelle over det grå og svarte marked, via korrupsjon og privilegier i handelsvirksomhet. Dermed vil også den
subjektive verdien av priviligerte klasseposisjoner vokse
sterkt. De psykologiske og psykiske følgene av en miljøkrise,
de synkende forventningene i livet og den umiddelbare trusselen om lokale katastrofer kan føre til at klassetilhørigheten
bestennner over individets liv og død - gjennom tilgang til
fluktmuligheter, bolig i byen og på landet, avanserte medisinske behandlingsmetoder osv •.
Det er neppe mulig å forutsi hvor raskt massene vil kormne til
bevissthet om disse mulighetene. Det vil være helt avhengig av
på hvilket tidspunkt man blir oppmerksom på den snikende miljø-
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kris.en gjennom enkelttilfell.er som tiltrekker seg stor oppmerks9;Illhet. Selv dra_ll)atiske fern;>men, slik soi:q de fre.lll fo:i;: alt
har vært kjent i Ja,pan .,. . so,11! rgdioaktiv fprgiftning av fisk,-,
ere, kvikk~sølv og kadmiumsykdollJil!er ·,.. har ·til nå ikke ført
til sterke ·massemobiliseringer, fordi effektene ble synlige
først måneder og år etter at de var kommet i berøring med
stoffene. Men så snart det pfi ett eller annet punkt i årsakskjeden plutselig forekommer mange dødstilfelle, vil den likegyldigheten som man i dag mtiter Økologenes prognoser med, slå
over i panikkartede reaksjoner, ja til og med i Økologiske
opprør.
På et tidligere stadium vil det riktig nok utvikles organisatoriske tilløp - og politiske konsekvenser. Den Økologiske bevegelse i USA, med tendensene til å flykte fra byen og industriområdene, gir en pekepinn om dette, 4iikt!"så borgerinitiativene som utvikler seg raskt over alt. De trange perspektivene
som preger de fleste av disse gruppene, er ikke tilfeldig:
Deres aktivitet har som regel til hensikt å skyve problemene
foran seg. Og det er heller ·ikke mulig på noen annen måte,
fordi perspektivene utkrystalliserer seg bare i tilknytning
til snevre særinteresser. Et typisk eksempel er initiativ som
går ut på å forhindre at et oljeraffineri blir plassert i et
bestemt område. Dersom agitasjonen er vellykket, fører ikke
dette til at prosjektet blir oppgitt eller langt mindre til
en revisj.on av energipolitikken, men til at raffineriet blir
bygget på et. annet sted hvor motstanden fra de berørte ikke
blir så sterkt artikulert. Ikke i noe tilfelle fører kampanjen til reduksjon i energibehovet. En appell med et slikt innhold ville også være meningsløs. Den vil falle tilbake på de
tomme frasene som økologenes "hasteprogrammer" består .av.
Knutene i den omfattende miljøkrisen lar seg nettopp ikke hugge over med papirkniven. Krisen er uadskillelig forbundet
med produksjonsmåtens systematiske eksistensbetingelser. Derfor er moralske oppfordringer til befolkningen i de "rike
land" om å senke deres levestandard, fullstendig meningsløse.
De er ikke bare fåfengte, men også kyniske. Å forlange av de
store lønnsarbeidergruppene at de skal skille mellom "ekte"
og "kunstige" behov, innebærer at man fullstendig underkjenner deres situasjon: Begge typer av behov er flettet sammen
på en slik måte at de utgjør en uoppløselig subjektiv og objektiv sammenheng. Varehungeren er i all sin blindhet et produkt av vareproduksjonen - et produkt som bare kan undertrykkes med makt. Vi må derfor, regne med at den borgerlige politikk systematisk vil utnytte disse mystifikasjonene som her
gir seg - og det desto mer ettersom den økologiske krisen antar mer truende former. Til slutt behøver de bare å gripe fatt
i økologenes fo~slag på en demagogisk måte og omsette dem
politisk. Appellen til "det felles beste", som krever under-
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danighet og avholdenhet f:ra enhver, kan inngå i slike beve~r
else~ likesJi,vel sorq en reaksjqnær popµlis.me, som er besterqt

til å forsvare ka,pitalismen ved hjelp av (lYltiklX[!italistiske
fraser.
I virkeligheten vil kapitalismens fremtidige miljø-, råstoff-, energi- og befolkningspolitikk Ødelegge de siste liberale illusjoner. En slik politikk er ikke tenkelig uten tiltakene undertrykking og byråkratisering. Fascismen har allerede en gang bekreftet sin rolle som redningsmann i en ekstrem krisesituasjon og som administrator av krrappheten. I en
atmosfære med panikk og ukontrollerbare stemninger - dvs. i
tilfelle av en umiddelbar økologisk katastrofe som kan bli .
iakttatt av alle - vil den herskende klasse ikke nøle med å
gripe tilbake til lignende løsninger. Det vil ikke være mulig å forutsi massenes evne i en slik situasjon til å gjennomskue sammenhengen mellom produksjonsmåten og krisen og å
reagere offensivt på den. Det vil være avhengig av graden av
politisering og av organisasjonsnivået som til da er oppnådd.
Mer sannsynlig vil "imperialismen innover" øke. Hva Negt og
Kluge konstaterer i en annen sammenheng, gjelder også for
motsetningen mellom den samfunnsmessige rikdom og samfunnsmessige fattigdom slik den kommer til uttrykki den økologiske krise:
"Kolonialiseringen av bevisstheten eller borgerkrig
er de ekstreme former som disse motsetningene finner
sitt uttrykk i. Det som går forut for denne kollisjonen
eller som følger av den som konsekvens, er oppspaltingen av enkelt-mennesker og sosiale grupper i egenskaper
som blir organisert mot hverandre. 112 4
I en slik situasjon vil også den ytre imperialisme falle tilbake på historisk tidligere former, men med et umåtelig mye
større ødeleggelsespotensiale. Dersom de "fredlige" metodene
for dagens utbytting slår feil og tesen om sameksistens bryter sammen under trykket av knapphet, vil vi sannsynligvis
oppleve nye røvertokter, konkurranse- og råstoffkriger. Den
strategiske betydningen av landene i den tredje verden - og
da særlig de som leverer olje og metaller, unntatt jern vil bli større, men dermed også bevisstheten om at metropolene er avhengig av dem. "Omringingen" av metropolene gjennom
landsbyene - en tanke som var så nærliggende i 50-årene vil få en ny aktualitet. Den kommer alt klart til uttrykk i
politikken til mange oljeland, fremfor alt Libya. Den imperialistiske politikken vil ikke la noen sjanse gå fra seg til
å hisse opp befolkningen i industrilandene mot en slik angivelig ytre fiende, som fører en politikk som vil bli betraktet som en direkte trussel mot levestandarden, ja mot
overlevingsmulighetene, - for å få tilslutning til militære
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operasjoner. (Legg merke til at denne spådommen er skrevet
før oljekrisen, høste.n 1973. O.A.)
Til ·slutt kan vi. spørre OS·S hvilke ·overleyings-sjanser de forskjellige sam:l;unnstypene i •v erden i dag har i tilfelle av en
økologisk katastrofe. Grovt sett er den antakelse nærliggende
at de siste skal bli de første: store nasjoner med en forholdsvis liten industrialiseringsgrad - der den kapitalistiske
produksjonsmåte enten ikke har satt seg fullstendig igjennom
eller der hvor den i det minst delvis er blitt fortrengt gjennom revolusjonær vold. De mest utsatte for Øko-katastrofer er
derimot overutviklede industriland -i "vesten". Ikke bare fordi den irreversible andelen av miljø-ødeleggelsene uten tvil
ligger i land som Japan, USA og Vest-Europa, men også fordi de
teoretiske mulighetene for å snu tendensen i disse landene
møter systemnødvendige skranker som bare kan overvinnes gjennom en fullstendig omveltning. Disse landenes militære styrke
er ikke noe motargument.
De "revisjonistiske" landene, særlig Sovjetunionen, synes å
være vesentlig bedre rustet for en Økologisk krisesituasjon.
De kan se tilbake på en lang periode med administrativ kontroll og fordeling av knappheten og har til rådighet ikke
bare et apparat som i den grad så og si har inderliggjort og
integrert denne oppgaven. Også den sovjetiske befolkningen er
tilvent en slik situasjon med sosial fattigdom - selv om det
etter den 20. partikongressen (1956) ikke lenger kan være
tale om en immunitet .overfor varefetisjmen. Råstoffsituasjonren er usedvanlig gunstig i Sovjetunionen. Naturrikdommene i
Sibir er knapt åpnet, og vi kan på ingen måte snakke om en
overbefolkning av landet. Det aktuelle nivået 'i miljø-ødeleggelsene er alvorlige, men de andelene av disse Ødeleggelsene
som kan reverseres, er i forhold til den destruktive prosessen som helhet større, fordi en omsnuing av prosessen til enhver tid kan bli bestemt av de sentrale instanser og om nødvendig gjennomføres med makt. Negative momenter er imidlertid
landets enorme sentralisering, den revisjonistiske ideologien
og den tiltakende avhengigheten av det kapitalistiske verdensmarkedet.
Den beste muligheten for å overleve en økologisk katastrofe
finner vi visserlig i det kinesiske samfunn. Den sparsorrnne omgangen med naturens ressurser er en vesentlig del av den kinesiske kultur. Den tusenårige tradisjonen er ikke opphørt etter revolusjonens seier, men snarere bragt på begrep. Dersom
man ser på politikken til kineserne fra denne synsvinkelen, må
man trekke den slut.ning at de er seg de økologiske problemene
fullstendig bevisst og at de - som den eneste regjering i
verden - ikke bare regner med dem, men også har utviklet konsekvente strategier for å forhindre katastrofen. Mao Tse-Tungs
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løsning fra begynnelsen av 1973 - og s.om forøvrig er en
nesten ordrett gjengivelse av de anvisningene som lederen for
"den røde bondearmeen" Tsju Jua-tsjang, i det 14. århundre ga
-:- gir denne målsettingen klart tilkjenne: "Bygg tunneler,
skaff tilvege forråd av korn og fall aldri for fristelsen til
å tilstrebe hegemoni. 112 5 Den siste delen av setningen inneholder en bestemt avstandstaken fra enhver stormaktspolitikk.
Den tilsvarer den uavhengigheten av verdensmarkedet som Kina
fastholder. Landets størrelse og dets ·rikdom på råstoffer,
som det utnytter så forsiktig, gjør landet selvstendig. Jordbruket har et vidt omfang, landet er bare delvis industrialisert og kan i et nødstilfelle fungere uten fornyinger av tekniske og kjemiske produkter fra industrisentraene. De ,høgt
utviklede delene av den kinesiske industrien er ganske visst
sv~r~ effektiv, men dens relative andel av økonomien som helhet er like liten som dens råstoffavhengighet. Masseproduksjonen begrenser seg til produkter på et mellom-teknologisk
nivå, slik som sykler og symaskiner, som er anvendelige også
i kritiske situasjoner og som snarere minsker enn høyner samfunnets avhengighet ved forsyningskriser. En avgjørende fordel er den gjennomgående desentraliseringen av økonomien, som
sikrer den en selvstendig eksistens også ved akutte trusler
mot landets sentra. Den ideologiske overbygningen står ikke
i motsetning til denne strukturen i basis: den er i overensstemmelse med den. Tendensene til å nedbygge den sosiale
arbeidsdelingen har f.eks. ikke bare en "moralsk" betydning,
men spiller også en stor materiell rolle. "Kumøkk er viktigere for Kina enn dogmer" - slik lyder et annet av Maos ordspråk.
Denne om enn korte og fragmentariske gjennomgangen av ulike
·samfunnsformasjoner har gitt til resultat at de verdensomfattende talemåtene om "Romskipet Jorden" sier så godt som ingen
ting om de virkelige perspektivene og overleveringsmulighetene. Ganske visst fins det økologiske faktorer som virker
globalt. Til disse hører de makroklimatiske forandringene,
forurensning gjennom radioaktive elementer og giftstoffer i
atmosfæren og i verdenshavene. Hva det kinesiske eksemplet
viser, er at det ikke er disse omfattende faktorene, men de
samfunnsmessige variablene som gir utslaget. Menneskehetens
undergang kan ikke forstås som en ren naturprosess. Og den
vil ikke bli unngått ved hjelp av naturviternes - Økologenes
. - forkynning, som bare avslører deres egen avmakt og forblending så snart de overskrider grensene for sine fagkompetanse.
Dersom den økologiske hypotesen slår til, da har de kapitalistiske samfunn ødslet bort muligheten av å realisere Marx's
prosjekt om forsoningen mellom menneske og natur. De produkt-
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ivkreftene som det borgerlige s~mfunnet har frigjort, er innhentet og forbigått av de ødeleggelseskrefter som sarqtid.ig er
blitt skapt. De høgt industrialis.eJ:te landene i "ve.sten"
ikke alene betale prisen for den forsinkede revolusjonen.
Kampen mot knappheten er en arv som menneskeheten etterlater
seg også der hvor den overlever katastrofen. Det som engang
betydde frigjøring, sosialismen, er i dag blitt til et spørsmål om å overleve. Men dersom Økologiens spådommer går i oppfyllelse, vil frihet~ns rike være et fjernere mål enn noen
gang.
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