Gustaf Fröding, ungdomen och framtiden
(en föreläsning och bildspel i två avsnitt om världen i dag och i morgon)

Ekosystemet, Gaia och den levande planeten
Få känner till Gustaf Frödings livs- och världsåskådning, denna som blev den röda tråden i hans senaste diktning.
Där hävdar han att medvetande finns i allt levande, men även i ”död” materia.
Han identifierade sig inte bara med All-livet, utan med själva Kosmos, så som
i dikten ”I Ungdomen”:
Det är, som om vinden ett budskap mig bär
om lyckliga dagar, som randas,
mitt blod är i oro, jag tror jag är kär
— i vem? — ack i allt, som andas.
Jag ville, att himlens och jordens allt
låg tätt vid mitt hjärta i flickgestalt
För mer än hundra år sedan utvecklade han en alltruism eller allkärlek som
måste balansera och försona sig med egoismen i det han kallar
FÖRALLTELSE, en livsåskådning av den sorten vi behöver i dagens kaotiska
värld. Hans värderingar samstämmer med Earth Charter, de ”mänskliga
plikter” som kompletterar FNs ”mänskliga rättigheter”. Där kan enbart
allkärlek besegra hatkulturen på nätet och i världen, något som kanske bara
ungdomar kan förstå?

Att skapa medmänniskor – och världsmedborgare
När man kopplar ihop ”FNs hållbarhetsmål” från 25/9-2015 med World
Economic Forums rapport ”Global Risks 2015”, uppstår frågan: Hur i all
världen ska det gå till att skapa det globala samspel och världsomfattande
samarbete som krävs för att möta dessa utmaningar? Någon sådan
samverkan har nämligen aldrig tidigare ägt rum i mänsklighetens historia.
Michail Gorbatjov var med och startade Earth Charter i Rio 1992. Där står
det: ”De utmaningar mänskligheten står inför kan enbart mötas av folk som
förstår globala samband, identifierar sig med en större värld och
bestämmer sig för att leva med ett globalt ansvar.”
Alltså, koden för att realisera hållbarhetsmålen och möta de globala hot vi
står inför finns i en gradvis förändring där alla människor måste bli
världsmedborgare. Earth Charter-processen är en samvetsprocess för att
skapa medmänniskor som förstår kampen mellan ekosystem och egosystem. Egon hos människor, regeringar
och affärsliv har tills nu hindrat lösningar och skapat en förödande brist på politisk vilja. Gustaf Frödings
världsåskådning kan vara en nyckel till att identifiera sig med hela Jordens befolkning och med Kosmos som ett
medvetet ALLT. För skadar man ekosystemet, skadar man sig själv.
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Rolf Erik Solheim
är en uppskattad norsk författare och föredragshållare med rötter både inom den ekologiska och tekniskt-vetenskapliga
miljön. Som teknisk revisor och livstidsmedlem i världens största ingenjörsförening IEEE (Institute of Electrical and
Electronic Engineers) är han engagerad i vad teknologin gör med naturen och med oss människor – och de val vi gör. Gustaf
Frödings världsåskådning har varit ett tema han studerat och beundrat i ljus av vad framstående biologer och fysiker nu
säger om medvetande, liv och Universum. Se nätsajten www.framtiden-er-din.com

