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DEN BÆREKRAFTIGE UTVIKLINGEN I
MØTEPUNKTET MELLOM DEBATTENE OM
UTVIKLING OG MILJØ

Innledning
Bærekraftig utvikling er et mye brukt internasjonalt honnørord. Til tross for
at benevnelsen kan spores tilbake til begynnelsen av dette århundre, dukket
den for alvor opp i vokabularet til miljøorienterte internasjonale organisasjoner
først på 1970-tallet I dag har budskapene fra en serie konferanser og globale
rapporter gitt benevnelsen en sentral posisjon. 1 Etter utgivelsen i 1987 av Vår
fellesframtid, rapporten fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, bedre
kjent som Brundtland-rapporten, har bærekraftig utvikling blitt tilført
internasjonal legitimitet. Men trass i mangfoldet av publikasjoner, er
betegnelsen om bærekraftig utvikling på ingen måte noe entydig begrep. Folk
bruker betegnelsen i forskjellige betydninger, og det er allerede helt klart at
den hyppig misbrukes. Den står utvilsomt i fare for å bli en ny forslitt frase.
Hensikten med denne artikkelen er å plassere de forskjellige teoretiske og
ideologiske tendensene i debatten om bærekraftig utvikling i forhold til den
redere debatten som nå vokser fram om miljø og utvikling.
Benevnelsen bærekraftig utvikling signaliserer en tilnærming mellom to
tema som kan synes å stå i motsetning til hverandre, nemlig miljø og
utvikling. Ved inngangen til 1990-tallet ser det imidlertid ut til at disse to
uavhengige temaene har kommet i bakgrunnen i forhold til et tredje tema som
omhandler samspillet mellom de to andre. Denne nye debatten forsøker
framfor alt å se miljø og utvikling i sammenheng. Framveksten av miljøstudier og spesialiserte fagområder som miljøøkonomi på universitetene, samt de
løpende debattene om bærekraftig utvikling og økologi mellom liberale,
marxistiske, anarkistiske, feministiske og andre politiske retninger, vitner klart
om at det nye temaet har muligheter for å ta opp i seg de to temaene det er
oppstått fra, under en ny betegnelse og med et bredere utvalg av parametre.
Den utvidede debatten har på den ene side avslørt begrensninger ved retninger
innen de to foregående temaene, ved både tradisjonelle og radikale retninger.
På den andre siden er heihetsorientering og tverrfaglighet satt på dagsordenen.
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De to foregiende debattene

Utviklingsdebatten i etterkrigstiden tok for seg det vanskelige spørsmålet om
industriutvikling i underutviklede deler av verden. Den mest innflytelsesrike
skolen, moderniseringsparadigmet, hevdet at utviklingsprosessen i sør ville
skje som en gjentakelse av den kapitalistiske industrialiseringsprosessen i
nord. Dette paradigmet ble angrepet av en rekke radikale skoler: marxister,
ny-marxister og avhengighetsteoretikere. Tradisjonelle marxister gikk inn for
en sovjetisk utviklingsmodell, mens mange ny-marxister var inspirert av de
kinesiske erfaringene. Mange avhengighetsteoretikerne anbefalte nasjonalistiske og populistiske løsninger, varianter av «hjemmeavlet sosialisme» som ble
satt i kontrast til «importert sosialisme». Utviklingsdebattens parametre var i
hovedsak politisk-økonomiske.
Miljødebatten dreide seg framfor alt om de økologiske konsekvensene av
industrialisering i nord. De ideologiske posisjonene strakk seg mellom
ytterpunktene dypøkologi og <<pragmatisk» miljøadministrasjon. Førstnevnte
er biosentrisk (i kontrast til antroposentrisk), vekstkritisk og antiindustrialistisk. 2 Dypøkologien må regnes som en mystisistisk retning, siden den hevder
at naturen som sådan har egenverdi. Dette bygger på en grunnleggende
motsigelse, da påstanden om naturens egenverdi er en antroposentrisk påstand.
Den pragmatiske retningen mener at miljøproblemene kan løses innen
kapitalistiske industrisamfunn. Dette kan skje ved at miljøkostnader (eksterne
effekter) internaliseres, at kostnadene altså inkorporeres i den økonomiske
kalkylen. Videre kan forurensning bekjempes via statsinngrep. Denne
retningen utgjør de tradisjonelle økonomenes respons på miljøvernernes
kritikk. Mellom disse ytterpunktene fantes blant annet miljøvernere som
kritiserte det «teknologiske samfunn» og dets vekst-fundamentalisme, både
innen kapitalistiske og såkalte sosialistiske land. Deres bidrag til miljødebatten
var en utfordring som banet veien for en aktiv meningsutveksling med de
forskjellige utviklingsskolene.
Mens modemiseringsteoretikerne og deres kritikere var fundamentalt
uenige med hverandre i alle spørsmål omkring utvikling, delte de et felles
premiss om naturen. Naturen ble ansett ene og alene som et lager av ressurser
for utviklingen. Radikalerne gikk inn for et mer tverrfaglig begrep om
underutvikling og påpekte at utviklingsspørsmålet måtte knyttes til den sosiale
kampen for et mer rettferdig samfunn. De la vekt på at naturressursene
framfor alt befant seg i den tredje verden, som nettopp var spesialisert i
jordbrukseksport, og de påpekte at produktivkreftene der stagnerte. Men de
var ikke i stand til å utvide analysen til å omfatte miljødegradering og
konsekvenser av dette i disse områdene.
De viktigste ansporingene til å koble sammen de to diskusjonene kom fra
studier av ressursdegradering, av tørkekatastrofers årsaker og konsekvenser og
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studier av hungersnød i utviklingsland Slike studier bidro til å utvide
miljødebatten og å omfonnulere miljøproblematikken i tilknytning til den
tredje verdens problemer. Spørsmålet om bærekraft ble likestilt med andre
hovedspørsmål som vekst, likhet og strukturendring, og det kom denned i
sentrum for aktuelle debatter om utvikling. Området for diskusjonene om
bærekraftig utvikling kan mest presist karakteriseres som øko-politisk
økonomisk.

Bærekraftig utvikling - i skjæringspunktet mellom økonomi, politikk og
økologi
Arbeidet med å dyrke opp grenselandet mellom miljø- og utviklingsdiskusjonene har bidratt til å klarlegge naturens komplekse rolle i utviklingsprosessen.
Utvikling kan defineres som materielt og kulturelt velvære oppnådd gjennom
tiltakende strukturendringer i retning av en mer dynamisk, likhetspreget og
rettferdig sosial orden. Det er umulig å se utvikling isolert fra miljøet
Utviklingen finner sted gjennom kontinuerlig vekselvirkning mennesker
imellom og mellom mennesker og natur. Mennesker inngår i bestemte forhold
til hverandre og til naturen under gitte politisk-økonomiske og kulturelle
betingelser. Disse betingelsene er utgangspunktet for de institusjonene som gir
forholdene en bestemt fonn.
Som et første, grunnleggende utgangspunkt må det framheves at tilegnelse
av naturen er en absolutt forutsetning for menneskets eksistens og reproduksjon. Energi og materie utvinnes kontinuerlig fra naturen, og forvandles til
produkter og tjenester, og naturen forvandles til produksjonsmidler og til
områder der menneskene kan bo. Dette er blitt deler av vårt kulturelle
landskap og framstår som strukturer i rommet. Naturen har alltid vært
gjenstand for kontinuerlige forandringer og transfonnasjoner. Miljøet kan
derfor ansees som en dynamisk enhet som - selv om det ikke alltid er fullt
ut bevisst fra menneskenes side - er sosialt konstruert, dekonstruert og
rekonstruert på et biofysisk fundament Denne prosessen omfatter institusjonaliseringen av kontroll over ressurser i fonn av eiendomsretter.
Naturen er i industrialismens tidsalder blitt privatisert og gjort til vare i
form av landeiendom og naturressurser. Dette, og den altfor enkle likstilling
av vekst med utvikling, har ført til at de fleste av det biofysiske miljøets
funksjoner, som er så uunværlige for menneskets eksistens og framskritt, ikke
er tatt hensyn til i utviklingsprosessen. Denne form for fremmedgjøring er
lengst framskreden på økonomiens område. Den har også markerte sosiale og
kulturelle effekter, noe individenes fremmedgjøring i forhold til naturen i vår
tidsalder vitner om. Denne historiske fremmedgjøring er bevisst og ubevisst
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reflektert både i tradisjonell og alternativ tenkning og teoretisering om
utvikling.
For å avklare forholdet mellom utviklingsprosessen og miljøet, må vi som et minimum - anerkjenne at miljøet (eller naturen i videste mening) har
følgende vitale roller: (a) Naturen produserer vårt forråd av naturressurser. (b)
Naturen opptar og resirkulerer avfall fra produksjon og konsum. (c) Naturen
opprettholder liv gjennom grunnleggende økologiske prosesser.3 (d) Naturen
tjener som menneskenes bosted.
Forholdet mellom utvikling og miljø må være et sentralt utgangspunkt for
å spesifisere begreper om bærekraftig utvikling." Men fra dette punkt av,
antar visjonene om bærekraftig utvikling mer åpenbart ideologiske former. Det
er også viktig at vi merker oss at utvikling og miljø er kvalitative kategorier
og at kvantitative mål og indikatorer bare kan gi et meget ensidig bilde av
deres interne og gjensidige dynamikk.
De rollene som er nevnt ovenfor er både gjensidig avhengige og i
motsetning til hverandre. Aller viktigst er det imidlertid at man ikke kan dele
naturen opp i isolerte deler med ansvaret for hver enkelt rolle. Det er
grunnleggende sett samme natur som spiller alle disse rollene. Men de er
gjenstand for et mangfold av motsetningsfulle og ofte adskilte institusjonelle
mekanismer og uplanlagte menneskelige inngrep. Forholdet mellom de
forskjellige rollene forandres i tråd med politisk-økonomiske og kulturelle
betingelser. Derfor er det viktig å knytte deres økologiske særtrekk til den
sosiale konteksten på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Naturen privatiseres og
gjøres til en vare når den omformes til privat grunneiendom og til innsatsfaktorer i produksjonen, jfr. punkta Tendensen er da generelt sett at b, c og d
utelukkes gjennom at begrepet om den økonomiske prosessen snevres inn til
bare å bety akkumulasjon av kapital, med dertil hørende økonomiske kalkyler.
Dumping av avfall ut over hva miljøet kan absorbere og resirkulere underminerer b, og etterhvert også c og d. Visse aspekter ved d kan privatiseres og
gjøres til varer, men ikke alle. De grunnleggende økologiske prosesser kan
ikke framstilles kunstig eller gjøres til varer.
Det er altså slik at deler av naturprosessene og økosystemene som er
ansvarlige for dem, kan privatiseres og gjøres til varer, mens brorparten av
dem forblir utvendige i forhold til vareproduksjonens formale økonomiske
strukturer.~ Denne fremmedgjøring eller ekstemalisering ligger til grunn for
den snevre oppfattelsen av utviklingsprosessen. Det er interessant å konstatere
at den etablerte økonomiske teorien, som nylig har utviklet en miljøøkonomi
basert på den tradisjonelle velferdsteoriens begreper om markedssvikt og
eksternaliteter, dermed har gjenoppdaget denne fremmedgjøringen, om enn
bare på dens mest overflatiske plan.
Både utvikling og underutvikling har skapt uoverensstemmelser mellom
naturens gjensidig avhengige roller. Slike uoverensstemmelser er også
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refleksjoner av motsetningen mellom mikrorasjonaliteten i individers utnyttelse
av ressurser - enten det er for profitt eller for å overleve - og samfunnets
kollektive, langsiktige makrorasjonalitet som krever en organisk, harmonisk
relasjon mellom samfunnet og miljøet De reflekterer også sammenbruddet i
de tradisjonelle institusjoner for kontroll med ressursene, institusjoner som,
ofte på lokalt plan, sikret at ressursgrunnlaget ble opprettholdt på lang sikt
Eksempler er beitemarker, skoger og vanningssystemer som i dag omgjøres
til ressurser som blir fritt tilgjengelige for alle. Av ennå stØrre betydning er
det at konflikten mellom mikro- og makrorasjonalitet.ene i seg selv er et
produkt av historisk pregede samfunnsforhold, definert av hvordan ressursutnyttelse, produksjon og bytte er organisert.
Bærekraft er, enkelt formulert, et spørsmål om å forstå og takle motsetningene og de gjensidige avhengigheter i menneskenes utnyttelse av naturen.
I virkelighetens verden er disse motsetningene imidlertid meget komplekse og
ustyrlige. De representerer grunnleggende utfordringer både for politisk styring
og teoretisk analyse. Den industrialiserte verden har hatt en vekst i produktivkreftene uten like, samtidig som denne veksten har stagnert innen den tredje
verden. Dette har skjedd innenfor gitte politisk-økonomiske strukturer.
Dermed har motsetningen mellom naturens forskjellige roller blitt tilspisset og
nådd et antagonistisk nivå. Virkningen av dette varierer i tid og rom over hele
kloden.
Skillet mellom by og land har utviklet seg siden middelalderen og er blitt
et kjennetegn på industriell omvandling. Modemisering og urbanisering er
nært beslektede prosesser. Betydningen av den moderne dikotomien mellom
by og land ligger i den historisk unike konsentrasjonen av fabrikker,
tjenesteyting, og befolkning i byene, og i den like unike industrialiseringen av
jordbruk og avfolkingen av de rurale områdene. Urbaniseringen har konsentrert forurensende fabrikker, transport- og konsumaktiviteter i relativt små
geografiske ormråder. På den annen side har industrialiseringen av jordbruket
og dets underordning under byenes etterspørsel hatt vidtrekkende miljøkonsekvenser.
Omfattende overføring av naturressurser - i forskjellige former, f. eks.
som matvarer og råstoffer - fra landsbygda til byene, og over landegrensene,
innebærer at de av plantenes næringsstoffer som er absorbert i avlingene man
høster, fjernes. Også miljøets naturlige tjenester forstyrres. Tapet av
næringsstoffer fra jorda kan bØtes på ved tilførsel av kunstgjødsel, men dette
kan igjen forstyrre prosesser som på kort sikt ikke har noen betydning for
jordbruket, og som man derfor ikke tar hensyn til.
Globalt sett har tendensen i industrisamfunnet vært en vedvarende
forvandling av naturen til elementer av fast og flytende kapital som tjener
kapitalens utvidede reproduksjon. Denne prosessen kan kalles kapitalisering
av naturen,6 og den skaper uomstØtelige endringer i det biofysiske miljøet.
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Kapitalistiske samfunnsforhold skaper en tvang til stadig forøkelse av
kapitalen. Denne tvangen gjør seg også gjeldende på globalt nivå: spredningen
av kapitalistiske samfunnsforhold fører til at ikke-kapitalistiske (og førkapitalistiske) fonner for produksjon underlegges kapitalistiske prisipper for
organisering av produksjonen. Hvordan denne prosessen spesifikt foregår,
avhenger av den enkelte samfunnsfonnasjons interne politiske strukturer og
av den type ressurser kapitalen utnytter. Land som eksporterer råmaterialer og
primærprodukter rammes antakelig av noen av de verste fonner for miljødegradering. Det er en rekke eksempler på relokalisering av miljøskadelige
arbeidsprosesser fra land i nord til land i sør med mindre streng miljølovgivning. Videre er det vel kjent at de utviklede landene dumper giftig avfall i
utviklingslandene. En annen prosess som ikke kan ses i isolasjon fra den
internasjonale konteksten, er miljødegraderingene som millioner av fattige
påfører naturen i sin kamp for å overleve.
Det er åpenbart ikke mulig å forstå forholdene mellom de roller som
naturen og utviklingsprosessen spiller, uten å forstå dem i deres politiske,
økonomiske, kulturelle og geografiske kontelcster. Enhver tolkning av disse
forholdene bygger på ideologiske forutsetninger. Siden ethvert syn på
bærekraftig utvikling må ta for seg disse forholdene, kan det ikke unndra seg
politikk og ideologi. Dette er en av grunnene til det mangfold vi i dag har av
definisjoner på bærekraftig utvikling. For eksempel kan et bestemt perspektiv
på bærekraftig utvikling konsentrere seg om et eller et lite utvalg av elementer
fra en kompleks helhet som innebefatter klasse, etnisitet, kjønn, slektsbånd,
lokalsamfunn, teknologi og natur. Økologisk orienterte marxister har gjort
oppmerksom på at tidligere marxisme var ute av stand til å gripe det
dialektiske forholdet mellom klassebaserte prosesser og slike som ikke er
basert på klasse. Andre årsaker til tvetydighetene når det gjelder bærekraftig
utvikling kommer fra vitenskapsgrener som anlegger spesielle synspunkter på
bærekraft. Perspektivene varierer også avhengig av hvorvidt man opererer på
globalt, nasjonalt eller regionalt nivå, ser på utviklede land eller utviklingsland, tempererte eller tropiske soner, og de varierer også avhengig av hvilken
sektor man ser på, eksempelvis jordbruk, skog, villdyr, fiskerier, industri, osv.
Trass i mangfoldet av perspektiver, er Brundtlandrapportens definisjon av
bærekraftig utvikling et brukbart utgangspunkt: «Bærekraftig utvikling er kort
sagt en endringsprosess hvor ressursutnyttelse, investeringer, teknologisk
utvikling, og instib.Jsjonelle endringer alle harmonerer med hverandre og sikrer
både det umiddelbare og framtidige potensialet for å dekke menneskelige
behov og forventninger.»7
Dette er en bred og åpen definisjon som kan spesifiseres eller kritiseres
fra forskjellige ideologiske posisjoner, selv om kommisjonens posisjon må
regnes som sosialdemokratisk. Selv om definisjonen tar høyde for noe av
kompleksiteten ved bærekraftig utvikling som en endringsprosess, hevder den
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på idealistisk: vis at den må være harmonisk:. Men alle utviklingsprosesser,
bærekraftige eller ildre, både drives fram og undergraves av sosiale konflikter.
Som antydet tidligere, innebærer spørsmålet om bærekraft en forståelse av
motsetningene og den gjensidige avhengigheten mellom de forskjellige rollene
naturen har under gitte politisk-økonomiske, geografiske og historiske
betingelser. Trass i sine svakheter, inneholder definisjonen ovenfor en del av
de nøkkelelementer som bør innpasses i en åpen definisjon som har til hensikt
å stimulere en pluralistisk debatt om bærekraftig utvikling. Vi skal ikke her
gi noen egen definisjon, men skal forsøke å utvikle en typologi over
forskjellige visjoner om bærekraftig utvikling som en sosial endringsprosess.
De forskjellige ideologiske posisjonene kan plasseres på et spektrum med
status quo perspektivet og de mest radikale økologiske visjonene som
ytterpunkter. Likhetstrekk kan også konstateres mellom de forskjellige
posisjonene.

Status quo perspektivet
Status quo-perspektivet på bærekraftig utvikling anerkjenner den eksisterende
politisk-økonomiske orden, kapitalistisk eller sosialistisk:. Denne retningen ser
det som sin oppgave å utvikle strategier for å fange opp og styre naturressurser og miljøproblemer. Den foretrekker lovgivning, skattlegging, omdefinering av eiendomsrettigheter for å internalisere eksternaliteter inn i
markedsmekanismen, planlegging (inklusive markedsreguleringer) og
teknologisk: endring innenfor systemet for å oppnå dette. Det dreier seg altså
om «skrittvis ingeniørarbeid», og dette står i sammenheng med en filosofi som
ser bærekraftig utvikling som innbegrepet av en rekke modifikasjoner på
økonomisk aktivitet, modifikasjoner som reduserer miljødegraderinger uten å
endre den grunnleggende økonomiske strukturen og maktforholdene. Innen
denne retningen finnes det forskjellige undergrupper som spenner fra de som
helt og holdent tror på markedsløsninger til de som går inn for direkte
statsinngrep. I virkeligheten anbefaler man en kombinasjon av de to, avhengig
av det ~litiske styrkeforholdet i den aktuelle kampsituasjon mellom på den
ene side miljøbevegelser og på den annen side forurenserne og staten.8

Radikale

v~joner

Radikale visjoner om et nytt, økologisk: bevisst samfunn er lansert av
økososialister (økomarxister), økoanarkister og feminister som avviser både
den kapitalistiske og de eksisterende sosialistiske utviklingsmodellene. En av
de mer berømte økososialistene skriver at «det økologiske perspektivet er
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uforenlig med kapitalismens rasjonalitet. Det er også fullstendig uforenlig med
den type autoritær sosialisme som (enten den bygger på sentral planlegging
eller ikke) er den eneste type sosialisme som eksisterer på statlig nivå i
dag.» 9 De nye radikalerne hevder videre at ethvert økonomisk system· eller
enhver teknologi som behersker naturen, også er et redskap for beherskelse
av mennesker. Det er åpenbart mange fellestrekk mellom økososialister,
anarkister og feminister. Men hver av de radikale skolene anviser sitt spesielle
øko-utopia, og det er grunnleggende forskjeller mellom økososialister og
økoanarlcister. Selv blant økososialistene savner man ennå en klart utarbeidet
problemstilling, ja man savner sågar samstemmighet om hva økososialisme
betyr.

Økososial~me

Innenfor en voksende gruppe økososialister er man imidlertid i ferd med å nå
enighet om at de marxistiske og nymarxistiske tradisjonene ikke har vært i
stand til systematisk å behandle miljøspørsmål med vekt på dialektikken
mellom økologiske og økonomiske krisetendenser. 10 De tradisjonelle
marxistiske analysene av kapitalismens økonomiske kriser, underutvikling i
sør og sosialistisk utvikling har vært for snevre, med en sterk tilbøyelighet til
å redusere alle forhold til klasseforhold. Resultatet er at marxistene ikke har
vært fullt ut i stand til å gripe den avgjørende betydning av de spørsmål som
knytter seg til eksempelvis kvinneundertrykkelse eller miljødegradering, og av
fenomener som vår tids nye sosiale bevegelser. I følge det tradisjonelle
sosialistiske perspektivet var hovedspørsmålet hvordan samfunnet og
økonomien skulle organiseres, mens man var tause i spørsmålet om samfunnets forhold til naturen. En av økososialistenes mest sentrale oppgaver er
analysen av disse to spørsmålene i sin totale sammenheng ut fra et nytt,
helhetlig synspunkt.
Første steg i et slikt prosjekt burde være en nyfortolkning av kapitalisme
og «eksisterende» sosialisme fra et økopolitisk-økonomisk perspektiv.
O'Connors forslag om en fundamental forandring av utgangspunktet for
teorien om økonomisk krise og overgang til sosialisme, må anses som et
forsøk på å rydde ny grunn for debatt innenfor økososialismen. Innen
tradisjonell marxistisk teori går hovedmotsetningen mellom kapitalistiske
produksjonsforhold og produktivkreftenes utvikling. Arbeiderklassen anses
som den avgjørende sosiale kraft bak den sosialistiske revolusjon. O'Connor
mener ildre at den tradisjonelle motsetningen er uten betydning, men
framhever at det kapitalistiske systemet som en helhet av produksjonsforhold
og produktivkrefter i tiltakende grad kommer i motsetning til selve produksjonsbetingelsene. Denne nye motsetningen må den økologisk orienterte
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marxismen konsentrere seg om. En slik perspektivutvidelse har omfattende
konsekvenser ikke bare for teoretiske tolkninger av det kapitalistiske
samfunnet og dets kriser, men også for politisk praksis.
Tradisjonell marxisme gir arbeiderklassen forrang som universelt
revolusjonær klasse og som den avgjørende drivkraft bak den sosialistiske
revolusjon. Hovedarenaene for radikal forandring er staten og produksjonsforholdene. I den alternative økologiske marxismen endres fokus til produksjonsbetingelsene, og det blir da mulig å innkorporere tre grupper miljøfaktorer
som forøvrig Marx selv var inne på i sine teoretiske konstruksjoner. Disse
faktorer er eksterne fysiske betingelser, arbeidskraftens personlige betingelser,
og lokale og generelle betingelser for sosial produksjon (våre omgivelser i
form av kapitalpåvirket natur). Området for transformasjon omfatter den
materielle prosess hvorved produksjonsbetingelser reproduseres, samt
produksjonsprosessen selv. Førstnevnte innkluderer arbeidsdelingen innen
familien, kulturlandskapet og sentrale sosiale prosesser som utdannelse.
Forskjellige sosiale krefter står bak transfonnasjonen, blant annet forskjellige
sosiale bevegelser.
Det er helt klart at en slik endring av utgangspunktet kan åpne nye
områder for teoretisk debatt om sosialistiske visjoner for bærekraftig utvikling.
I videste forstand gjør denne endringen økososialistene i stand til å ta for seg
motsetningen mellom på den ene side reproduksjonen av systemene for
tilegnelse av naturen og produksjonen av bruksverdier (materiell produksjon)
og på den annen side reproduksjonen av samfunnsformasjonen eller bedre
samfunnsøkoformasjonen som helhet Samfunnsøkoformasjonen betegner her
samfunnsformasjonen i sin økologiske og geografiske sammenheng.
En slik utvidelse av problematikken rydder veien for en legitim innkorporering av mangfoldet av sosiale bevegelser utenfor den tradisjonelle
arbeiderbevegelsen, men den reiser også en rekke teoretiske utfordringer. Det
er fortsatt en udekket etterspørsel etter teoretiske verktøy som kan koble
sammen de mange og ofte fragmenterte sosiale bevegelsene i et bredt
analyseskjema som utreder det dialektiske forholdet mellom klassebaserte
prosesser og slike som ikke er basert på klasse. Dette må være avgjørende i
ethvert prosjekt som sikter mot sosialistisk forandring og utvikling. Kapitalismens mest fundamentale og systematiske trekk er ulikheten mellom klassene,
og utfordringen for det sosialistiske prosjektet er å koble den langsiktige
kampen for å avvikle ulikheten mellom klassene med kampen for likhet
mellom kjønnene, mellom rasene og for bærekraftighet.
Økososialistiske visjoner om bærekraftig utvikling vil antakelig utvikle seg
langs forskjellige linjer og derved berike den sosialistiske pluralisme som
blomstrer i dag. Jeg skal likevel ta sjansen på å sette opp en liste over punkter
som kan bli utgangspunktet for den økososialistiske visjonen om framtiden:
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-

Det er nØdvendig å forandre samfunnsforholdene og betingelsene for
produksjon og fordeling, samt forholdet mellom samfunn og natur, med
den hensikt å avrive økonomien dens varekarakter og å gjøre slutt på all
fremmedgjøring og ulikheter mellom kjønn og raser.

-

Det må skapes strukturer for vekst og akkumulasjon som kan motstå, eller
er fri for, de sykliske kriser som karakteriserer kapitalismen, og som
bygger på lokalt selvstyre og teknologier som er valgt ut fra sosiale og
økologiske kriterier.

-

Man må arbeide for å etablere nye sosio-materielle strukturer. Disse må
lede hen mot en avskaffelse av den moderne splittelsen mellom by og
land.

-

En sentral plass må vies omtanken for framtidige generasjoners velstand,
altså likhet mellom generasjonene.

Økoanarkisme
Økososialister og økoanarkister har felles oppfatninger om hvordan framtidige
forhold mellom mennesker og natur bør være. Gorz' radikale økologi, som
ovenfor ble regnet til økososialismen, deler mange av de synspunkter
økoanarkisten Bookchin har om det frigjorte individet11 Miljøkrisen har gitt
økoanarlcistene ny slØtte til deres tradisjonelle kritikk av kapitalismen og den
eksisterende sosialismen. De avviser begge systemer, idet de understreker
viktigheten av anti- eller ikkeautoritære økofellesskap og økoteknologier som
bygger på frivillig tiltrekning mellom likeverdige individer i et statsløst,
økologisk samfunn. Erhvert forsøk på å gjøre naturen til objekt avvises.
Anarkistene står for naturen som subjekt, som individets samarbeidspartner i
dets frigjøring fra alle former for autoritet. Bookchin har følgende visjon av
«økotopia»:
«Den antagonistiske oppdelingen mellom kjønn og aldersgrupper, by og
land, administrasjon og fellesskap, sjel og kropp kan forenes og harmoniseres i en mer humanistisk og økologisk syntese. Ut fra denne overskridelsen framstår et nytt forhold mellom menneskeheten og naturens verden,
et forhold der samfunnet selv oppfattes som et økosystem basert på enhet
i forskjellen, spontanitet og ikke-hierarkiske forhold.» 12
Bookchin hevder at det i naturen ikke er andre hierarkier enn dem som
projiseres på den av hierarlciske tenkemåter. Uten noen som helst vitenskape-
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lig begrunnelse antar han likeledes at alle forskjeller i naturen er rent
funksjonelle. Man kunne med like stor rett avvise Bookchins egen visjon om
naturen (som et ikke-hierarkisk harmonisk hele) som et produkt av hans egen
ideologisk bestemte tankemåte. Økoanarkistene deler med økososialistene det
premiss at produktivkreftenes vekst under kapitalismen skaper de materielle
betingelsene for et bedre samfunn. Men den anarkistiske løsningen, retningens
mål, er det selvforsørgede enkeltindivid som er befridd fra all institusjonell
kontroll og som i full uavhengighet tar og iverksetter beslutninger for å
realisere seg selv. Nettopp dette individualistiske preget ved økoanarkismen
gjør at kritikerne anklager den for å være en småborgerlig ideologi. 13
\

Sosiale bevegelser i sør
De tre tankeretningene som hittil er skissert, har alle sitt opphav i nord. Det
finnes imidlertid også retninger med utspring i sør. Disse kombinerer
elementer fra de tidligere diskuterte tolkningene, men har også sine egne
særpreg. Noen av dem har også påvirket diskusjonen i nord.
Sosiale bevegelser i den tredje verden tar opp miljøproblemer som ledd
i stammesamfunnenes kamp for selvbestemmelse mot «inntrengere» som
ønsker å utnytte landområdene og derved ødelegge skoger og beitemarker. I
mindre utviklede land er mange av de problemene som har alvorlige
konsekvenser for miljøet samtidig problemer knyttet til økonomiske grunnbehov og sosial sikkerhet. Resultatet er at disse problemene i de fleste tilfelle
formuleres direkte i økonomiske og politiske termer, hvorved miljødimensjonen i mange tilfelle forblir implisitt. Blant forskere og aktivister i den tredje
verden er det imidlertid en voksende bevissthet om koblingen mellom
miljødegradering, eksport av naturressurser, undertrykkende nasjonale
maktapparater og internasjonal kapital. Den indiske feministen og miljøaktivisten Vandana Shiva angriper postkoloniale utviklingsmodeller og hevder at
de forlenger det vestlige patriarkiet. Hun går inn for en alternativ visjon om
den organiske enhet mellom menneske og natur, samt gjenskapelse av det
«kvinnelige prinsippet». Radikale miljøbevegelser i Sør-Asia, som har lansert
omfattende kampanjer mot store damanlegg og avledninger av elveløp, går inn
for folkelig orienterte og bærekraftige livsformer. Økologiske visjoner
fungerer også veiledende for sosiale bevegelser som kjemper for et nytt,
humant sivilt samfunn og desentralisert styring. Stadig flere går også inn for
å bruke lokal kunnskap om miljø og produksjonssystemer til å utvikle
strategier for bærekraftig utvikling. Det ser ut til at den narodniske bevegelsen
gjenreises i økologisk form, begrepet «Økologisk ny-narodnisme» har blitt
foreslått. 14
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Noen av disse tendensene reflekteres i den fornyede interessen for Gandihisme
på det indiske subkontinentet. På grasrotnivå ser man her forsøk på å
nydefinere Gandhis landsbyrepublikker i økologiske termer som «grønne
landsbyer>>. Agarwal og Narain ved Centre for Science and Environment i
India står som artikulerte og sekulariserte eksponenter for en slik ansats. 15
De går inn for at utviklingen på landsbygda må følge en strategi som både er
økosystem-spesifikk og som tar hensyn til sosial rettferdighet I denne
forbindelse minner de om at det store flertall av Indias befolkning overlever
innenfor en subsistensøkonomi basert på tilgjengelig biomasse. Fattigdom
omdefineres: den viser ikke til mangel på kontanter, men til mangel på
biomasse-ressurser som sikrer de grunnleggende overlevelsesbehov. Agarwal
og Narain definerer tre hovedmål for bærekraftig utvikling på landsbygda: (a)
økning av den totale naturlige ressursbasis som landsbyens økosystem bygger
på; (b) produksjon av landsbyfellesskapets grunnleggende behov for biomasse
gis første prioritet, og (c) en lik fordeling av biomasseressursene. 16 De har
utviklet et begrep om biomasse-behov, uavhengig av prissystemet og relatert
til de endringer i fordelingen av lokale ressurser som er nødvendig for at slike
behov skal innfris. Bakgrunnen for dette begrepet er følgende: Millioner av
indiske landsbygdsbeboere har lite eller ingen kjøpekraft Men så lenge
kontrollen og forvaltningen av lokale ressurser ikke endres, er markedsmekanismen ute av stand til å sikre at de overlever. Begrepet er ikke tenkt som del
av en drøm om et ruralt øko-utopia Hovedhensynet er sosial rettferdighet,
men de strukturelle og politiske utfordringene er skremmende. Tilnærmingen
springer ut av jordbruksbefolkningens kamp og mobilisering i forskjellige
deler av India. Den kan ikke komme særlig langt uten å støte mot den indiske
staten og lokale maktstrukturer.

Et verdigrunnlag som krever statsinngrep
Vi har vist at det er stor spennvidde over de ideologiske tolkningene av
bærekraftig utvikling. Det ser likevel ut til de forskjellige posisjonene har
fellestrekk, særlig vedrørende de verdier som antas ligger til grunn for den
bærekraftige utviklingen. Disse kan formuleres som følger:
-

Enhver form for bærekraftig utvikling bØr sikre kontinuerlig forbedring i
den generelle økonomiske, sosiale og kulturelle velferd, ved vekt på likhet
mellom generasjonene.

-

Enhver form for bærekraftig utvikling bør ta hensyn til alle tenkelige
miljøeffekter av ressursbruk, skille mellom omstøtelige og uomstøtelige
virkninger, minimere aktiviteter som har uomstøtelige virkninger, samtidig
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som kostnadene ved alle virkninger i så stor grad som mulig internaliseres, og dessuten være seg bevisst de energiøkonomiske konsekvenser av
forskjellige produksjons- og forbruksaktiviteter.
-

Enhver form for bærekraftig utvikling bør baseres på mest mulig bruk av
fornybare ressurser og på sparsommelig bruk av uuømmelige ressurser.

-

Enhver form for bærekraftig utvikling bør anerkjenne at økologiske
prosesser og virkninger ikke lar seg presse inn i politisk og administrativt
bestemte grenser mellom og innen stater.

-

Enhver form for bærekraftig utvikling bør hjelpe til å opprettholde
grunnleggende økologiske prosesser og bevare genetisk mangfold.

Det er samstemmighet om at disse krav ikke kan innfris, ikke engang på et
minimalt nivå, uten omfattende statsinngrep og grunnleggende endringer i
markedsøkonomiens nasjonalregnskapssystem. Man må imidlertid raskt legge
til at ikke bare de frie markedskreftene, men også visse typer statsinngrep
forårsaker miljødegradering og ressursutnyttelse som ikke er bærekraftig.
Statsinngrep og statlig regulering har alltid vært en del av kapitalistisk
utvikling og kriseløsning. Men med en gang spørsmålet omkring bærekraft
dukker opp, blir statens motsetningsfulle roller til forholdene mellom miljø og
utvikling mye mer åpenbare. Disse motsetningene skapes av tre forskjellige
typer statsinngrep:

1. Tiltak som sikter mot å stimulere private investeringer og akkumulasjon;
inkludert offentlige investeringer i infrastruktur og spesielle tiltak som
begunstiger bestemte økonomiske aktiviteter.
2. Sosiale velferdstiltak som sikter mot å etablere kompromisser mellom
klasser og i andre sosiale konflikter.
3. Tiltak som innfører restriksjoner på visse økonomiske aktiviteter, samt
vedtak om miljølover, foretatt som respons på miljøbevegelsenes krav.
Når det gjelder den første typen tiltak, kan staten aktivt hjelpe og avlaste
kapitalistene i deres ødeleggelse av miljøet. Når det gjelder den andre typen
søker staten å legitimere den sosiale orden og sikre kontinuitet ved å legge
forholdene til rette for en smidigere reproduksjon av arbeidskraften og
vedlikehold av sosial harmoni. 17 Den tredje rollen, som begrenser vekst og
akkumulasjon, står i motsetning til den første og i forhold til den andre er den
både motsatt og komplementær. Håndhevelse av miljøstandarder skaper, i det
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minste kortsiktig, nye barrierer for akkumulasjon.18 Det kan også begrense
sysselsettings- og inntektsveksten og kan tvinge konsumentene til å betale mer
skatt, noe som kan påvirke det rådende forbruksnivået.
Status quo orienterte perspektiver på bærekraftig utvikling anbefaler
forskjellige politiske redskaper for å takle de motsetningsfulle rollene som
staten spiller. Det er fullt mulig å forestille seg at de nevnte motsetningene på
lang sikt vil skjerpes og til slutt skape en alvorlig krise som ikke kan mestres
gjennom trinnvis ingeniørkunst. De som har mer radikale syn på bærekraftig
utvikling, kan knytte sitt håp om mer grunnleggende endringer nettopp til de
politiske mulighetene som en slik krise kan åpne.
Teoretisk sett burde en planøkonomi i stor grad være i stand til å innfri
betingelsene for bærekraftig utvikling. Men erfaringene fra østblokklandene
tilsier noe annet. Planøkonomiene har åpenbart sin del av ansvaret for
miljøproblemene. Dette faktum har sammenheng med at den sosialistiske
utviklingsplanleggingen historisk sett har ignorert miljøproblemer og
miljøhensyn i like stor grad som de kapitalistiske økonomiene. Planleggingen
i østblokklandene har i stor grad bygget på premisser hentet fra den
kapitalistiske industrialiseringens historiske erfaringer. Sosialistenes begreper
om vekst- og .akkumulasjonsprosessen og om forholdet mellom de økonomiske sektorene tok kapitalismen som sin referanseramme. Man antok at i det
øyeblikk den private eiendomsretten og markedskreftene var erstattet av
statsdrift, kollektiv eiendom og sentral planlegging, kunne kapitalismens
produktivkrefter overtas til beste for samfunnet. Neglisjeringen av miljØdimensjonen var en av mange konsekvenser av denne mekanistiske oppfatningen.

Kritikken av etablerte vekstbegreper og mål på vekst
Debatten om bærekraftig utvikling har stimulert framveksten av en ny
samstemmighet om at det både er nødvendig og fruktbart å nydefinere
vekstbegrepet i brede kvalitative termer med referanse nettopp til den type
overveielser om bærekraft som er diskutert ovenfor. Dette markerer et brudd
med 60- og 70-tallets nullvekstideologi. Det markerer også en fase der man
forsøker å etablere synteser mellom debattene om miljø og vekst Betydningen
av denne samstemmigheten - som er mest eksplisitt formulert i Brundtlandkommisjonens rapport- for utviklingslandene er helt åpenbar. Men spørsmålet
om kvalitative og kvantitative vurderinger av vekst har gitt opphav til en
rekke begrepsmessige problemer.
For det første er den nye samstemmigheten basert på kritikken av de
eksisterende vekstbegreper og mål på vekst Et økende antall tradisjonelle
økonomer aksepterer nå svakhetene ved BNP-begrepet og hele det nasjonalregnskapssystemet som er grunnlaget for kvantifiseringen av det. 19 Dette er
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en respons på den politisk-økonomiske og økologiske kritikken som har påvist
hvor inadekvate BNP-baserte synspunkter på økonomisk endring, utvikling og
ressursbruk er. Innsikten om at BNP per capita ikke sier noe om fordeling er
slett ikke ny.w Det er nå vel kjent at siden BNP bare registrerer transaksjoner i markedet, griper det ikke husholdningenes produksjon og heller ikke
transksjonene i den uformelle sektoren i byene og på landeL Ingen av de
sistnevnte formidles over mwkedet, men de utgjør en viktig andel av
nasjonaløkonomien i et utviklingsland. 21
BNP-begrepet er enda mer ubrukelig som økonomisk kategori når man tar
hensyn til de økologiske implikasjonene av økonomiske aktiviteter. Siden det
er basert på markedsverdien av goder og tjenester, reflekterer ikke BNP
negative kortsiktige og langsiktige konsekvenser av at naturressurser
uttØmmes. Eksempelvis kan nasjonalregnskapet registrere den positive
pengeverdien av den tropisk regnskog som er hogget fullstendig ned, uten i
det hele tatt å være i stand til å regne inn de Ødeleggende effekter avskogingen har for miljØet og for andre produksjonsaktiviteter, og ei heller det faktum
at landets lager av ressurser, inkludert dets genetiske mangfold, er redusert.
Det som således er en kostnad fra et sosial-økologisk synspunkt regnes inn på
plussiden i det nasjonalregnskapssystem man i dag anvender. Et ytterligere
problem er at systemet mangler enhver distinksjon mellom fornybare og
uttØmmelige ressurser, mellom omstØtelige og uomstØtelige økologiske
virkninger, og biologisk bærekraftig kontra ikke bærekraftig tempo i
utvinningen av fornybare ressurser. «I øyeblikket regner vi med at nåtidig
forbruk basert på geologisk og økologisk avkapitalisering ikke er forskjellig
fra nåtidig konsum basert på fornybar produksjon». 22 Med et slikt system for
å måle økonomiske forhold, noterer Henderson, «har vi ingen ide om hvorvidt
vi utvikler oss framover eller bakover, eller hvor mye av BNP som egentlig
er sosiale kostnader og hvor mye av det som er slik brukbar produksjon som
vi ønsker». 23
Vekst målt i termer av BNP-vekst er et «strømnings»-begrep som
fullstendig ignorerer den biofysiske dynamikken i den naturlige ressursbeholdningen som tilveiebringer mye av det som konstituerer denne «StrØmningen». Åpenbart er det i et slikt begrep om vekst et skille mellom BNP som
en strømningskategori og ressursgrunnlaget som en «beholdnings»-kategori.
Med referanse til de tradisjonelle BNP- og vekstbegrepenes manglende evne
til å skille mellom «goder» og «onder», har kritikerne påpekt nØdvendigheten
av mer omfattende regnskaps-matriser som behandler naturressurser som en
beholdning eller som «Økologisk kapital» som må styres på bærekraftig vis. 24
Forskjellige retninger innenfor energetikken har også kritisert tradisjonelle
vekst- og utviklingsbegrepene. Deres utgangspunkt har vært de termodynamiske lovene. 25 Disse kritikerne påberoper seg ofte den andre termodynamiske
lov, bedre kjent som entropiloven. Økologien som sådan gjennomgikk et
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paradigmeskift etter oppdagelsen av de termcxlynamiske lovene, og energistrømmer ble de nøkkelprosessene man studerte i økosystemene.26 Økologer
legger vekt på vekselviikningen, såvel som på distinksjonen mellom energi og
materielle strømmer, og på det faktum at energi ikke som andre materialer
kan resirlc:uleres. Energistrømmene er ensrettede. E.P. Odum påpeker at
«energiens enveisstrøm og sirkulasjonen av materialer er de to store prinsipper
eller «lover» i generell økologi, siden disse prinsippene kan anvendes likt på
alle miljøer og alle organismer, mennesket inkludert».Z7
Georgescu-Roegen, økonomen som er best kjent for sitt arbeid om
Entropi/oven og den økonomiske prosessen, kaller termcxlynamikkens andre
lov for «den mest økonomiske av alle fysiske lover».1.11 Han hevder at den
økonomiske prosessen innebærer uomstØtelige forvandlinger av lav entropi
over i høy entropi, og slik forvandling i industrisamfunnet foregår i et
oppjaget tempo som truer det begrensede lager av lav entropi i naturen.
Termcxlynamiske tilnærminger innen økonomien har ført til utvikling av en
energiteori for verdi, en teori som hevder at energienheter, snarere enn
pengeenheter eller arbeidstid, burde være verdimålestokk. 29
Entropiorienterte synspunkter på vekst og utvikling gir to konklusjoner
som er relevante her. En er at det er en stadig økende kløft mellom «naturens
økonomi» og det moderne, varebaserte samfunnet. Dette gjør at hele forslaget
om en energiverditeori blir meget upraktisk. Den andre er erkjennelsen av at
det er nødvendig å finne opp «finere siler som kan sikte lav entropi slik at
andelen som uvegerlig går tapt kan bli så liten som mulig». 30 Dette kan
anses som en termcxlynamisk formulering av bærekraftig utvikling.
Likegyldig hva dens vitenskapelige eller praktiske fortrinn og ulemper er,
i siste instans er all denne kritikken rettet mot det politisk-økonomiske
systemet og det rådende system for tilegnelse av naturen og produksjon av
goder og tjenester. Idet naturen skrittvis forvandeles til produksjonsfaktorer
som eksisterer i vareform, kan mange andre naturlige funksjoner av vital
betydning for menneskenes liv bli underminert. Disse funksjonene eksempelvis de sentrale økologiske prosessene - kan ikke markedsføres,
hvilket skiller dem fra de individuelle biter av naturen som kan kjøpes og
selges. Motsetningen mellom mikrorasjonaliteten som preger ressursutnyttelse
for private formål - for profitt eller overlevelse - og samfunnets kollektive
makrorasjonalitet, er aller mest iøyenfallende her. Denne motsetningen - ofte
betegnet som et avvik mellom private og sosiale kostnader - ligger til grunn
for de forskjellige miljøkampanjene og miljøpolitiske utspillene i de utviklede
markedsøkonomiene. Miljøøkonomer tar for seg «ekstemaliteter>>, som er
manifestasjoner av denne motsetningen, og de er meget opptatt av problemet
om å internalisere virkningene av dem i en nytte/kostnads-kalkyle. Økososialistiske kritikere ville understreke at en slik fundamental motsigelse, samt
kapitalismens generelle sårbarhet overfor kriser, ikke kan løses uten nye
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fonner for sosialistisk planlegging, mens økoanarkistene ville gå inn for
lokalsamfunnsbasert selvstyre.31

Vekstens kvalitet må endres
Spørsmålet om vekstens endrede kvalitet er ikke synonymt med spørsmålet
om å endre regnskapssystemet. Det er ikke noe enkelt lærestykke i verdisetting og skyggepriser, men et grunnleggende prosjekt som innebærer
dannelse av alternative strukturer som både kan ersatte, begrense og regulere
markedsmekanismen på lang sikt med det siktemål å sikre menneskenes fulle
demokratiske kontroll over den økonomiske prosessen. Et slikt prosjekt må
uvegerlig stimulere til utviklingen av nye eiendomsrettigheter, samt systemer
for tilegnelse av naturen og produksjon av goder og tjenester. I alle disse
tilfellene må man hele tiden ha som mål å eliminere motsetningen mellom
mikro- og makrorasjonalitet for ressursbruk. I lys av det framvoksende
samtykke om miljø og utvikling, vil en endring av vekstens kvalitet gjøre den
til en organisk integrert del av en bredere utviklingsprosess. Med andre ord
er det et strukturproblem som hører til en stØrre problemstiling om bærekraftig
utvikling som sosial endring. Dette synspunktet krever en nyorganisering av
utviklingsprioriteringene og dannelse av et velegnet sett av institusjonelle
mekanismer som kan innfri fire uavhengige sett av funksjoner.
1. Veksten og akkumulasjonsprosessen må stimuleres og ledes utfra
økologisk bærekraftige utviklingslinjer innen forbruk av energi og materie.
2. Indre strukturer må dannes for å minimere økonomiens sårbarhet for
kriser og tilbakeslag.
3. Strukturer må utvikles nedenfra for å innfri utviklingsmålsetninger når det
gjelder deltakelse, fordeling og egalitære jordbruksforhold.
4. Naturen må forvaltes slik at dens forskjellige roller for opprettholdelsen
av menneskenes samfunn blir ivaretatt.

De institusjonelle mekanismene som sådæl må ses som endogene variable som
reagerer på de endrende behov som disse fire sett av funksjoner har i en
dynamisk lokal, nasjonal og internasjonal kontekst. En annen viktig variabel
er teknologi. Bærekraftig utvikling krever en politisk-økonomisk kontekst som
begunstiger kontinuerlig institusjonell og teknologisk nyvinning i planlagte
fonner.
Oversatt av Lars Mjøset
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Noter
1) Noen hoveddokumenter er: Cmmcil on Environmental Quality and U.S.
Department of State, The Global 2000 Report to the President, 3 vols., Washington D.C. 1980; International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources, World Conservation Strategy; Living Resowce Conservation for
Sustainable Development, IUCN-UNEP-WWF, Gland 1980; P. Jacobs & D.A.
Munro, red., Conservation With Equity - Strategies for Sustainahle Developmenl,
IUCN 1987; Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, Vdr Felles Framtid,
Oslo 1987.
2) En ledende representant for denne retningen er den norske filosofen Ame Næss.
3) Grunnleggende økologiske prosesser inkluderer regenerering og konservering av
jord, resirkulering av næringsstoffer og rensing av vann. Disse prosessene er
grunnleggende for matproduksjon, helse og andre aspekter ved den menneskelige
eksistens. Jfr. International Union for Conservation of Nature and Natural
Resources, World Conserilation Strategy: Living Resowce Conservation for
Sustainable Depelopment. - Slike prosesser preger ethvert økosystem. og de aller
fleste økosystemer drives i siste instans av solenergi. Man kan imidlertid skille
mellom to typer økosystemer: Den ene typen kalles naturlig tilgjengelige systemer
for livsunderstøttelse. Disse er selvregulerende systemer, så som åpent hav, store
innsjøer, naturlige skoger, sletteland og elvemunninger. Den andre typen er
økosystemer understøttet av menneskelig aktivitet: her produseres mat og fibre
gjennom tilførsel av energi fra ytre kilder som menneskelig arbeid og/eller
drivstoff. Eugene P. Odum: Ecology. The Link Between the Natura/ and the Social
Sciences, London 1975.
4) Denne definisjonen av naturens roller kan av økofundamentalister bli kritisert for
å være antroposentrisk og instrumentalistisk. Jeg tar gjeme en slik debatt, men
ønsker å \Dlderstreke at jeg ikke er tilhenger av det teknofundamentalistiske syn
at naturen kan utnyttes ubegrenset, som et overflødighetshorn.
5) Karl Polanyi har vist hvordan den varekarakter deler av naturen (f.eks. jord) fir
nlr den opptrer i den spesielle rollen som produksjonsfaktor, er helt fiktiv. Dette
«var muligens vire forgjengeres aller merkeligste prosjekt (...). Påstanden om at
jord kan gjøres til vare er like utopisk som påstanden om at arbeid kan gjøres til
vare. Jordas økonomiske funksjon er bare en av dens mange vitale funksjoner.
Den sikrer stabilitet i menneskenes liv, den er området for menneskets bosetting,
den er en betingelse for vår fysiske sikkerhet, den er landskapet og årstidene. At
mennesket kunne leve uten jord er omtrent like sannsynlig som at det kunne leve
opp om det ble født uten hender og føner. Men like fullt var adskillelsen av
mennesket fra jorda, og organiseringen av samfunnet på en slik måte at
eiendomsmarkedets krav ble oppfylt, avgjørende ledd i det utopiske begrepet om
markedsøkonomien.» (Karl Polanyi, The Great Transformation, (1944), Boston
1957, s. 178.) Pl et annet punkt i sin drøfting av forholdet mellom markedet og
naturen sier Polanyi: «Det økonomiske argumentet kunne lett utvides slik at det
også innebefattet de betingelsene for sikkerhet og trygghet som kan knyttes til
jorda og naturressursenes integritet - så som befolkningens vitalitet og utholdenhet, rikelig tilførsel av mat, omfanget og kvaliteten på forsvarsmidlene, sågar et
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lands klima kan rammes av avskoging, av jorderosjon og sandstormer - alle disse
betingelsene beror egentlig på faktoren «land» (eller jord), selv om ingen av dem
reagerer i forhold til markedets mekanisme for tilbud og etterspørsel.» (Polanyi,
The Grem Transformalion, s. 184.) Shivas bemerkning om moderne skogsdrift er
også oppplysende: «Skogkrisen var en resultat av reduksjonistisk skogsdrift som
anså skogen som en tømmergruve, ikke som et sentralt ledd i skog og vannkonservering. Adskillelsen av skogens livsgivende og livsopprettholdende
funksjoner fra dens forretningsmessige verdi har således ført til ødeleggelse av de
grunnleggende økologiske prosessene som skoger og trær bidrar til.» (Vandana
Shiva, Til Livets opphold, Kvinner, økologi og lllVikling, Oslo 1989, s. 89.)
6) James O'Connor: «Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction»,
Capitalism Nature Socialism, A Journal of Socialist Ecology, No. 1, Fall 1988.
7) Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (WCED), Vdr Felles Framtid, s. 42.
8) De siste tre avsnittene i denne artikkelen berører noen av motsigelsene i status
quo perspektivet. For en grundigere kritikk av denne retningen, se N. Shanmugaratnam: «Sustainable development and social justice - challenges and responses»,
som publiseres i rapporten fra årskonferansen til Norsk forening for utviklingsforskning (mai 1991).
9) Andre Gorz: Ecology as Politics, Boston 1980.
10) Jfr. den redaksjonelle programerklæringen i Capitalism, Natwe, Socialism, No. 1,
Fall 1988.
11) Se Koula Mellos: Perspectives on Ecology. A Critical Essay, London 1988, som
gir en detaljert teoretisk oversikt pA dette punktet
12) Murray Bookchin: Toward an &ological Society, Boston 1980, s. 69.
13) Mellos: Perspectives on Ecology. A Critical Essay.
14) J. Martinez Alier: Ecological EconomU:s. Energy, Environment and Society,
Oxford 1990. (Narodnilceme var populistiske intellektuelle i forrige århundres
Russland. De søkte å bygge en ny og rettferdig samfunnsorden på tradisjonene i
det russiske landsbyfellesskapet. Se f.eks. Pax-Leiesikon. bel. 4, Oslo 1980, s. 393.
O.a.)
15) AniI Agarwal & Sunita Narain: Toward Green Vi/lages, Centre for Science and
Environment, Dehli 1989.
16) Selv om de påkaller seg Gandhi, går forfatterne også ut over ham når de grunner
sine begreper i en generell kritikk av den koloniale og post-koloniale indiske
staten, særlig dens politikk for jordfordeling og ressursforvaltning. Deres ansats
er mer sekulær og fremadskuende enn Gandhis var. Gandhi brukte metaforen
«Ram raj» om det ideelle landsbysamfunnet han forestilte seg. (Denne betegnelsen
har religiøse overtoner. Den henviser til et hinduistisk utopia framstilt i det episke
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diktverket Ramayana.) Agarwal og Narin peker på en del viktige fakta. Ser man
pl Indias store landområder, viser det seg at biomasseproduksjonen bare har økt
pl en meget liten del av disse, nemlig irrigerte jordbruksområder. Men bærekraften til dette jordbruket undergraves idet områdene blir vasstrukne, nedsaltet og
taper mikronæringsstoffer, mens grunnvannet unørres. Produktiviteten pl resten
av jorden er lav og sågar fallende. Agarwal og Narin understreker at man ml
kombinere tradisjonell og moderne vitenskap og teknologi, da det 21. århtmdres
problemer ikke kan løses med det 19. århundres administrative system og det 20.
århundrets begreper om økonomisk og sosial utviking, innlånt fra den vestlige
verden.
17) James O'Connor: Fiscal Crisis of the State, New York 1973; Jan Gough: The
Political Economy of the Welfare State, London 1979.
18) O'Connor: «Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction», op.cit
19) Robert Goodland & George Ledec: «Neoclassical Economics and Principles of
Sustainable Development», &onomic Modelling, 38, 1987, s. 19-46, David
Collard, David Pearce, and David Ulph, eds: Economics, Growth and Sustainable
Errvironments, London 1988.
20) La oss bare minne om følgende ofte siterte bemerkninger fra Dudley Seers, den
nylig avdøde eminente utviklingsøkonomen: «De spØrsmll man ml spØrre
omkring et lands utvikling er: Hva har skjedd med fattigdommen? - Hva har
skjedd med ulikheten? - Hva har skjedd med arbeidsløsheten? Hvis alle disse tre
har sunket fra et høyt nivå, da kan man uten tvil fastslå at dette har vært en
periode preget av utvikling. Hvis en eller to av disse sentrale problemene har
forverret seg, og særlig hvis alle tre har det, vil det være merkelig A kalle
resultatet «utvikling», selv om per capita inntekten var blitt fordoblet.» Dudley
Seers: «The meaning of development», /nlemational Development Review, 2,
1969.
21) Michael Redclift: Sustainable Development-an exploration ofthe contradictions,
London & New York 1987.
22) Herman Daly: «On Sustainable Development and National Accounts» i David
Collard, David Pearce and David Ulph, red: Economics, Growth and Sustainable
Environment&, 1988, s. 53.
23) Hazel Henderson: Politics of the Solar Age, Princeton 1981, s. 13.
24) Henderson: Politics of the Solar Age; Daly: «On Sustainable Development and
National Accounts»; Christian Leipert: «Social Costs of Economic Growth»,
Jownal of Econ.omics Jssues, XX, 1, March 1986.
25) Jfr. Gergescu-Roegen: The Entropy Law and the &onomic Process, Cambridge,
Mass. 1974; og Daly: «On Sustainable Development and National Accotmts»,
op.cit. Termodynamikkens to lover kan formuleres som følger: 1. Energi kan forvandles fra en type til en annen, men aldri skapes eller ødelegges. 2. Ingen
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prosess som involverer energiforvandling oppstår uten at energi degraderes til en
mindre konsentrert form (entropiloven). Dette betyr at i enhver energitransformasjon spres noe av energien og blir dermed ubrukelig. Ingen energiforvandling er
altsA 100 prosent effektiv. For en økologisk utgreiing av disse lovene, se Odum:
Ecology. The Link Between the Natural and the Social Sciences, og for en
økonomisk anvendelse, se Gergescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic
Process. For en alternativ generell tolkning, se Prigogine and Stengers: Order ouJ
of Chaos. Man' s new dialogue wilh nature, London 1985. Se også J.E. Lovelock:
Gaia. A New Look at Life on Earth, Oxford 1987.
26) Donald Worster: Nature' s Economy. A History of Ecological /deas, Cambridge
1985.
27) Odum: Ecology. The Link Between the Naturaland the Social Sciences, s. 61.
28) Georgescu-Roegen: The Entropy Law and the Economic Process, op.cit.
29) Phillip Mirowski: ccF.nergy and Energetics in Economic Theory. A Review Essay»,
Journal of Economic /ssues, 21, 3, September 1988.
30) Gergescu-Roegen: The Entropy Law and the Economic Process, op.cit., s. 294.
31) Gorz: Ecology as Polilics; og O'Connor: ccCapitalism, Nature, Socialism: A
Theoretical Introduction»; Bookchin: Toward an &ological Society, op.cit.
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