Til Ungdommen
Kjærligheten, evolusjonen og global økonomi

En utfordring til norsk ungdom inspirert av boken
”Framtidsfrø – spirer til en bedre verden”
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Forord
Denne pamflett handler om hvordan Homo Economicus kan forvandles til Homo Ecologicus.
Den er skrevet av Rolf Erik Solheim med ”påholden penn” av Vidar-Rune Synnevåg. Begge
er redaktører til boken ”Framtidsfrø – spirer til en bedre verden” skrevet av 33
framtidsengasjerte norske forfattere og forskere. Bokens nettsted er www.morgendagen.info.
Rolf Erik Solheim er sivilingeniør og livstidsmedlem i verdens største ingeniørforening IEEE
(Institute of Electrical and Electronic Engineers). Han er opptatt av hvordan vitenskap henger
sammen med vårt økonomiske system, hva teknologi gjør med naturen og med oss mennesker
– de valg vi gjør – og hvordan vi bruker teknologi til nytte for hele menneskeheten. Rolf har
røtter både i esoteriske og teknisk-vitenskapelige miljøer. Han har i Norge og Sverige vært
engasjert med etikkprogrammet Earth Charter som blant annet Oslo kommune har antatt. De
siste 20 årene har han arbeidet med elektroteknisk revisjon og sikkerhet i olje- og gassprosjekter i mange land. Som mangeårig medlem i Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. (Ancient
Mystical Order of Rosae Crucis), og tidligere lærer i Transcendental Meditasjon (TM), er han
opptatt av hvordan hver enkelt ser på tilværelsen, vår egen bevissthet – og perspektivet vi
velger å se verden i: www.framtiden-er-din.com
Arvika i Sverige april 2012

Verden behøver deg!
Planeten Jorden er i nød. Derfor henvender vi oss til DEG som skal leve det meste av din tid i
framtiden.
Slik vår vitenskap har lært oss å tro, har vi i snart 400 år opptrådt som herskere over naturen.
Nyere forskning viser imidlertid at vår plass i økosystemet ikke lenger er som makthavere,
men som medskapere i planetens evolusjon. Vårt eget utviklingsnivå er avgjørende for alt
annet liv på Jorden, både det vi har i oss og alt omkring oss. Vår rolle som samarbeidspartnere
og tjenere for alt annet liv begynner sakte å gå opp for oss.
Våre problem knyttet til klima, miljø, befolkningsvekst, matmangel, fattigdom, fordeling og
bruk av naturressurser, finans og økonomi, har ikke forskjellige årsaker, men er knyttet til en:
Vår manglende evne til å se og forstå oss selv som integrert i Jordens økologiske vev. Sakte
begynner vi nå å se konsekvensene av at vår økonomiske tenking har vært frakoblet økologien,
skjønt økosystemet er selve grunnlaget for all menneskelig virksomhet. Men det er motvilje
blant politikere, nasjonaløkonomer og bedriftsledere til å innse at den økonomi som har skapt
vår velstand, samtidig truer livet på Jorden.
Gregory Bateson sa: ”Hovedproblemene i verden har sin årsak i forskjellen mellom hvordan
naturen fungerer og hvordan mennesker tenker.”
Slik må vi våge å ta selve trollet ved hornene og dra det ut i dagslyset. Det må lys til for at
troll skal sprekke. Men det er ikke meningen at trollet skal revne. Vi skal temme det før det
sprekker, og det må bli tydelig for enhver at koblingen mellom det økonomiske systemet og
økosystemet er fraværende. Og at dette holder nå på å kvele livsgrunnlaget på planeten. Det
skal vi snu på ved å begynne å tenke slik naturen ”tenker”: Kretsløp og samspill.
Utfordringen er altså intet mindre enn å skape:

En holistisk verdensøkonomi med finans, klima og miljø i (skjønn) forening!
En av verdens fremste systemteoretikere, Ervin Laszlo, hevder at vi befinner oss ”midt i et
evolusjonssprang på vei mot et globalt samfunn i fred og økologisk balanse.”
For at et slikt ”sprang” skal skje, ser det nå ut til at evolusjonen legger press på oss for å inngå
i et globalt samspill med hele menneskeheten, og utøve omsorg for alt liv. Det viser seg
nemlig at evolusjonens fremste prinsipp er samspillet, ikke konkurransen, som i dag
dominerer hva vi kaller markedsøkonomi. Det er først når vi får omsorg for Jorden og for
selve Livet, at vi kan finne vår plass i denne helhet. Da samsvarer kjærligheten i tanker, ord
og handlinger med naturen i det økologiske mennesket.
Vi begynner altså med økonomien.
(Her kan du gå direkte til siste avsnitt ”Hva kan jeg gjøre?” og se om dette er noe for deg. Om
det virker interessant, les ”Økonomi + Økologi = Økolomi”. Er du fremdeles med, kan du lese
resten når du får tid.)

Vitenskap og økonomi - våre trossystem
På 1600-tallet begynte den vestlige naturvitenskapen med Kopernikus og Galileo i spissen å
skille lag med kristendommen. Religionen hadde hatt enerett på å forklare virkeligheten, jord
og himmel. Siden da har fysikk, kjemi, biologi, geologi, astronomi osv., stort sett skapt et
materialistisk bilde av verden og kosmos. Da Darwin kom med sin evolusjonsteori i 1859,
hovedsakelig basert på konkurranse og selektivt utvalg, satte sosialdarwinismen i tiden som
fulgte på plass ”den sterkestes rett” i økonomisk tenking.
Kristendommen som autoritet og trossystem kom mer i bakgrunnen, og religion og vitenskap
har siden levd atskilt uten at det ene trossystemet har kunnet akseptere det andre.
Rene Descartes begynte med å splitte opp den materielle verden i småbiter. Han sa at om man
bare kunne finne materiens minste bestandsdeler, ville man også forstå hvordan helheten
fungerte. Siden da har vitenskapen holdt på med å dele opp verden i mindre og mindre
fragmenter, har lagt dem i hver sin boks og satt merkelapp på. Å plassere ting i bokser (eller
kategorier) på denne måten kalles reduksjonisme, og denne har gjennomsyret vitenskap og
teknologi (men også sosial og humanistisk tenking) fram til midten av det 20. århundre.
Slik ble økonomi betraktet som noe separat fra naturen. Naturen skulle bare levere råmaterial,
og jord, elver, innsjøer, luft og hav var store nok til å ta imot avfallet. Slik gikk det helt fram
til 1970-årene. Den vestlige verdens økonomiske samfunn blomstret og brakte mange
mennesker ut av fattigdom og elendighet. Men så skjedde det. Man innså at naturen ikke var
ubegrenset og kunne ødelegges av ufornuftig forbruk og økonomisk vekst.
Men eksponentiell vekst er det økonomiske systemets kjerne og drivkraft, og derfor visste
ingen hvordan man skulle endre det for å komme ut av dette dilemma.

Krigsmetaforene i business og økonomi
Vi begynte å separere oss fra naturen da vitenskap og teknologi tok sats mot den industrielle
revolusjonen. Med kapitalismens framvekst på slutten av 1800-talet og med inspirasjon
fra ”survival of the fittest”, festet krigsmetaforene seg nesten umerkelig i økonomien og i
samfunnet.
I amerikanske rekrutteringsannonser på 1950- og 60-tallet var en ”aggressiv holdning” hva
man søkte hos selgere. Språkbruken i business og bedriftsøkonomi ble etter hvert så preget av
militær terminologi at hele forretningslivet forekom som en rituell slagmark. Et eksempel fra
en dagsavis i februar 2012 hever ingen øyenbryn hos andre enn de som er ansatt i
Ericsson: ”Nokia vil erobre USA med LUMIA 900”. Å ”erobre” markedsandeler er blitt en
så vanlig del av business at ingen setter spørsmål ved det. Konkurranse som krig er ett og alt.
Også i sport og idrett er språket etter hvert blitt så krigsinfisert at nesten ingen legger merke til
hvordan leken er forsvunnet og kampen florerer. De olympiske ”leker” er blitt beinhard
patriotbusiness, og leken forsvant ett eller annet sted rundt 1950. Konkurranseidretten er et
slagfelt med "mann mot mann", "angrep" og "nederlag". Den metaforiske krigen har i noen
sportsgrener gått så langt at volden ligger rett under overflaten og er blitt del av
underholdningen. Til den grad at også tilskuerne gyver løs på hverandre. Selve metaforbruken
ser ut til å bidra til at sport er blitt så brutalt at i noen kretser nærmer den seg ren fiendskap.

I helsevesenet oppfattes sykdom ofte som maskinfeil, eller som ytre faktorer som virus og
bakterier som bør ”drepes”, i ”bekjempelse av sykdom”, i ”kampen mot bakterier” eller
i ”invasjon av sykdomsframkallende stoffer”.
På TV og radio kan man ”gå seirende ut av debatten" eller "bli knust av motstanderens
argumenter". Selve essensen i nyhetsformidling og underholdning består mest i å søke opp
konflikter, hisse opposisjonen mot regjeringen, skape rivalisering i politikken så vel som i
reality-drama. Litteraturens fremste sjanger er blod og krim, i det store som i det lille. Som
metafor, eller som fiksjon, er konkurranse i ”blodig alvor” det viktigste gjennomgangstemaet.
Bare i barnelitteraturen er leken fremdeles kurant.
Man kan selvsagt ikke beskylde Darwin for at konkurransemetaforene i vår tid har medvirket
til rituell krigføring, i business som i dataspill. Han ville sikkert vært sjokkert over de
språklige avveier som sosialdarwinismen, som han selv var helt uten ansvar for, har ført til.
All denne metaforiske krigføring har medført at vi nesten bevisstløst, også i Norge, har skapt
et aggressivt kommersielt samfunn hvor varehuskjeden Amfi kan tilby ”svart belte i
shopping”. Forskning viser at krigs- og voldsmetaforer ikke bare reflekterer et stadig mer
konkurranse- og voldspreget samfunn, men at det også bidrar til å skape nettopp slike
samfunn. Slik har vi havnet i konflikt med naturen, både den i oss og den rundt oss. At det er
konflikt mellom økonomien og økosystemet, burde derfor ikke overraske noen.

World Economic Forum
Klaus Schwab etablerte World Economic Forum (WEF) i Davos 1971. Han fortsetter å lede
denne arena hvor statsledere, finansministrer og direktører for multinasjonale selskaper hvert
år møtes i januar for å diskutere hvor verden befinner seg økonomisk, og hvor den er på veg. I
den årlige rapporten ”Global Risks 2012” er Schwab svært bekymret for det økende gapet
mellom verdens fattige og rike, som har slått ut i bevegelsen ”Occupy Wall Street” og mange
andre. Fattigdom kalles på fagspråk ”economic disparity”, men er bare en av de 50 globale
risikoområder som er analysert i 2012. Verden står i henhold til rapporten framfor svært
alvorlige kriser som kan få 30-årene til å blekne i sammenligning, om vi ikke klarer å
omstrukturere verdensøkonomien.
I 2011 ble 36 økonomiske
trusler vurdert med hensyn til
konsekvens og
sannsynlighet. ”Fiscal
unbalance” betyr at politikere
har lånt mer penger til
nasjonaløkonomien enn landet
makter å betale tilbake. Dette
kom i løpet av 2011 til
overflaten i Hellas, Portugal,
Spania, Italia og nå Frankrike
og har ført til eurokrise. I
januar 2011 var WEF-rapporten helt tydelig på risikoen ved ”fiscal unbalance”. Den anbefalte
alle land å etablere et risikodepartement for å være føre var. For krypende risiko kunne hvert
øyeblikk overgå til galopperende risiko.

Ikke et eneste land fulgte anbefalingen. Derfor var Klaus Schwab i januar 2012 mer bekymret
enn i 2011, fordi verken politikere, finansfolk eller industriledere brydde seg om hva
rapporten sa. De fortsatte med ”business as usual”.
I 2012 har samtlige 50 trusler havnet i området ”Svært høy konsekvens og svært høy
sannsynlighet”. Total kollaps i verdensøkonomien er bare en av de 50. Om noen skulle mene
at dette er mer enn nok, så har dommedagsprofeter 49 andre økonomiske trusler å trøste seg
med.
Men det aller største økonomiske dilemma blir ikke diskutert i Davos. Nemlig, at om
økosystemet ikke fungerer, vil heller ikke noe økonomisk system fungere.
Økologer mener at 40 – 60 % av planetens økosystem er i ferd med å bli ødelagt. Årsaken er
mangel på kobling mellom økonomi og økologi, et stadig økende forbruk og tilhørende
forsøpling av planeten. Med andre ord, om miljøkostnad, bruken av naturresurser, helseskade
og forurensing – det som med et fint ord kalles ”eksternaliteter” – skulle regnes med i prisen
for varer og tjenester, ville disse bli mye dyrere og redusere forbruket. Dette ville i sin tur
kunne redusere veksten, selve drivkraften og den hellige kua i ortodoks finans og økonomisk
teori.
For første gang i 2012 så WEF et globalt problem ved selve tilvekstens økonomi og kunne
diskutere dette åpent. Spørsmålet var om tilvekst i industriland egentlig tjener noen hensikt
for å utjevne forskjeller mellom land med stor fattigdom og land der mennesker lever i
overflod. At WEF kunne sette spørsmålstegn ved selve fundamentet i dagens økonomi gir håp
for framtiden. Men det er klart at politikere fra venstre til høyre skjelver i buksene når en slik
diskusjon snur opp-ned på all konvensjonell samfunnsbygging.
Vi bør i Norge fortsette denne WEF-samtalen om meningen med økonomisk vekst. Og så bør
vi utvide perspektivet til en ny helhetlig global økonomi med finans, klima og miljø i (skjønn)
forening! Det haster!

Økonomisk vekst i et begrenset økosystem
Overalt brer det seg nå en innsikt om at menneske, miljø og planeten Jorden representerer en
helhet som er overordnet profitt og økonomisk vekst.
Einar Flydal, rådgiver i Telenor og leder for den norske ISO 26000-komiteen, den nye globale
standard for sosialt ansvar,
skriver: ”Manglende forståelse for
konsekvensene av økonomisk vekst –
selv på 2-3 % per år – har kloke
hoder betegnet som menneskehetens
største og mest skjebnesvangre
forståelsessvikt … Vi nærmer oss
stadig mer det punktet hvor vi må
erkjenne at vekst i befolkning,
økologisk bærekraft og utvikling i
tradisjonell økonomisk forstand, ikke
lar seg kombinere – uansett teknologi
og innovasjonsnivå.”

Kenneth Boulding, Tidligere President i American Economic Association sier det slik: ”Den
som tror på ubegrenset vekst på en planet med begrensete resurser er enten en idiot - - eller
en nasjonaløkonom.”
Anders Wijkman, tidligere president i Røde Kors og nå svensk medlem i Europa-parlamentet,
sier det slik: ”Alle politiske partier bør umiddelbart legge ned sin virksomhet. Så må de skrive
om sine politiske program i henhold til økosystemets og verdens tilstand. Og deretter starte på
nytt.”
Disse tre sitatene viser at våre problem knyttet til klima, miljø, befolkningsvekst, matmangel,
fattigdom, fordeling og bruk av naturressurser, finans og økonomi, ikke har forskjellige
årsaker, men er knyttet til en: Vår manglende evne til å se og forstå oss selv og vår levemåte
som integrert i Jordens økologiske vev.

Da helheten kom tilbake til verden
Naturfolk har alltid praktisert og visst at mennesket lever i samklang med en større helhet.
Også mystikere i alle kulturer har erkjent en større helhet hvor alt henger sammen. Denne
forståelsen forsvant i vår sivilisasjon etter hvert som den industrielle revolusjonen skred fram
og plasserte naturen som underordnet mennesket. Vi skulle herske over naturen etter først å ha
erobret den.
Og det syntes vi å lykkes med i lang tid.
Vitenskapen fram til Einstein var skråsikker på at målet snart var nådd, at man hadde erobret
all kunnskap om naturen. Men troen på at bare det vi kan se med våre øyne eller måle med
instrumenter er det eneste virkelige, begynte å slå sprekker. Einstein påstod nemlig at både
rom og tid kan påvirkes av gravitasjon, og da hadde Newton feil som hadde slått fast at rom
og tid var absolutte fenomen. I tillegg fikk oppdeling av materien som Descartes hadde satt i
gang, helt ny mening. Kvantefysikken og Niels Bohr kunne vise at fysiske partikler ikke
lenger var ”partikler”, men bare ”sannsynligheter”.
Og midt i dette 20. århundre kom så Gregory Bateson og Norman Wiener og framla
kybernetikk og systemteori som fortalte at alt henger sammen. Ingenting kan ses i isolasjon.
Alt avhenger av sine omgivelser. Systemteori sier helt enkelt at helheten påvirker delene og
delene påvirker helheten i en gjensidig dans som pågår hele tiden.
Den nye kybernetikken la grunnlaget for en revolusjon i reguleringsteknikk, automasjon,
elektronikk, data og internett. Den beslektete systemteorien la opp til erkjennelsen av
økosystemet som et gigantisk selvorganiserende nettverk av prosesser under stadig
forvandling, men i dynamisk balanse med seg selv. Planetsystemet Jorden, eller Gaia, er i
systemteorien en ”organisme” som består av virus, bakterier, alger, sopp, planter, dyr, hav,
isfjell, luft, fjellkjeder, ørken og tektoniske plater i jordskorpa, som i en samspillets symfoni
holder klima, temperatur og oksygeninnhold i luften noenlunde konstant.
Når alt er i stadig forandring og i samspill med alt annet, er det som om alle fysiske ting
opphører å eksistere som substantiv. De blir erstattet med verb. Når alt er prosesser i stadig
forvandling, er ingen ”ting” lenger en ting, men en stadig pågående oppbygging eller
nedbryting. En maur er ikke lenger en ”maur”, men et midlertidig eksempel på det ”å maure”,

noe som bare kan skje i samspill med en million andre maurer. Uten dette samspill dør den på
kort tid.
Når alt må ses i sin større sammenheng, det vil si ”i sin kontekst”, kommer innsikten om at
økosystemet ikke bare er grunnlag for alt liv på planeten Jorden, men også for all økonomisk
virksomhet. Merkelig nok skjedde denne ”oppdagelsen” for bare 40 år siden, og raseringen av
økosystemet er i dag menneskehetens største trussel.
Men, for å rette opp dette mistaket må vår økonomiske forståelse endres, en omkalfatring som
krever intet mindre enn en total ombygging av våre samfunn og vår levemåte. Derfor skygger
nasjonaløkonomer og politikere unna og velger å møte utfordringen med taushet.
Dette kan DU være med å endre på.

Evolusjon på nytt
Gregory Bateson var den første som i den vestlige verden satte menneskebevissthet inn i en
større helhet og viste at individuell bevissthet er sammenkoblet med sine omgivelser. Og slik
viste han at naturen – både den rundt oss og den i oss – er en og samme organisme. Hver
minste del avhenger av og virker inn på resten.
Gjennom begrepet ”kontekst” (sammenheng) kan også evolusjonsteorien få en fornyelse. Det
vil si at utvikling må ses i en større sammenheng enn bare konkurranse og eliminering av
de ”svake”, slik sosialdarwinismen og den framvoksende økonomien hevdet. I vår tid er
evolusjonsbegrepet utvidet bortenfor det biologiske.
Systemteori og kaosteori, sammen med astrofysikk og astrobiologi, kunne vise at den
kosmiske utviklingen fra Big Bang for 13,7 milliarder år siden har gått i trappetrinn eller
evolusjonssprang. Hvert slikt sprang har spontant medført høyere og høyere kompleksitet
eller "intelligens”, fra elementærpartikler, via atomer, molekyler, levende celler, multicelleorganismer, planter og dyr til mennesker, kulturer og samfunn. Å se mennesket i denne helhet,
samstemt med alt som ER, har i dag blant andre fått navnet Big History. Dette er nå en ny
akademisk disiplin ved flere universiteter. Her er astrofysikk, geologi, arkeologi, biologi,
paleontologi, antropologi og sosiologi samordnet under ett. Bøkene om dette gigantiske
samspillet strømmer fram.
Dette samspillet gjør at vi kan begynne å betrakte høyere kompleksitet som en egenskap eller
tendens i evolusjonen. Faktisk kan det vise seg at samspillet mellom arter og begivenheter i
utviklingen er like viktig som konkurranse.
Innsikten om samspill fikk Lynn Margulis til å forske på en tidlig fase i Jordens utvikling, da
det bare fantes encelle-organismer. Hun viste at noen av disse hadde ”funnet på” å krype inn i
og danne kjerne i andre encellevesener. Slik kunne celler med det meste av genematerialet
samlet i kjernen fortsette utviklingen av ”liv”, slik vi til vanlig forstår det. For bare celler med
kjerne kunne fortsette evolusjonen mot synlig liv som planter, sopp, innsekter, dyr og oss.
Uten en slik kolossal økning i kompleksitet, kunne evolusjonen ha stoppet opp. Og her var det
ikke nødvendigvis en ”tilfeldighet” som hadde skapt neste trinn i utviklingen. For om økt
samspill og kompleksitet er egenskaper ved selve evolusjonen, kan denne ”styres” av
som ”feltfenomen”.
Om evolusjonen er et feltfenomen, blir det ikke ”tilfeldig”, slik astrofysiker Brian Swimme
sier det, at ”hydrogengass, når den overlates til seg selv, utvikler seg til rosebusker, sjiraffer

og mennesker”. Likedan, når vi slipper en stein, er det altså ingen ”tilfeldighet” i hvilken
retning den beveger seg, for retningen er ”forutbestemt” av gravitasjonen. Astrofysisk
forskning, som nå også opptar NASA, antyder at kosmisk evolusjon er en ennå ikke
identifisert naturlov som kanskje er overordnet og som styrer de andre.
Samspillet viste seg på en overraskende måte i genene. For bare ti år siden mente man å ha
funnet nøkkelen til helse og sykdom: At genene styrer våre liv. Men så viste det seg at gener
kan slås ”av og på”, og at signaler fra omgivelsene trykker på genenes Av/På-knapp.
Altså: ”Er du født sånn eller blitt sånn?”, dette spørsmål om arv og miljø, er egentlig feil. For
selv vår mentale tilstand kan påvirke genene. Med andre ord: det er ikke genene som alene
styrer våre liv, men at vi også styrer våre gener gjennom vår levemåte. Her snudde plutselig
samspillet i epigenetikken ortodoks medisinsk kunnskap på hodet, og sykdom og helse står
framfor en ny revolusjon.
Et annet genetisk mysterium skulle vise seg: Nemlig at genene bare er koder for hvordan man
lager proteiner, altså cellenes byggematerialer. Om man skal bygge et hus, trenger man
treverk, murstein, takstein, vannrør, elektriske ledninger, osv. Disse kan sammenlignes med
proteinene som byggematerialer for kroppen. Men hvor er tegningen og prosjektlederen som
overvåker byggeprosessen for at hele huset (kroppen) skal bli perfekt og holdes sammen som
organisme og vedlikeholde seg selv gjennom hele livet? Arbeidsbeskrivelsen for denne
prosessen, fra foster til død, befinner seg kanskje ikke i genene. Men hvor er den da? Hvorfra
dirigeres samspillet, samspillet mellom hjerne, nervesystem, organer og de trillioner av
mikroorganismer som steller med huden, luftveiene og fordøyelsen?
Økende kompleksitet gjennom samspill kan altså være livets evne til gradvis å finne ”høyere”
løsninger på krav om tilpasning. Om evolusjonen, slik den nå framtrer, synes å være en
naturlov eller et feltfenomen, som i likhet med gravitasjon virker gjennom hele universet, kan
livet på vår planet bare være ett eksempel blant de milliarder av planeter som astrofysikken nå
mener finnes i vår galakse.
Ervin Laszlo sier: ”Nå, ved begynnelsen av det 21. århundre, skjer et nytt paradigmeskifte, en
ny vitenskapelig revolusjon. Den er like fundamental som skiftet fra Newtons mekanistiske
verdensbilde til Einsteins relativistiske univers, og har større konsekvenser for måten vi tenker
og lever på. Den vitenskap som ruller opp over horisonten forteller oss at universet er et
sammenhengende hele, og at vi er en integrert del av det.”
Om dette gigantiske samspillet har Thomas Berry, kosmolog, filosof, økolog og Amerikas
svar på Arne Næss, sagt: ”Universet er ikke en samling objekter, men et samspill mellom
subjekter.”
Hva har så alt dette med økonomi å gjøre? Jo dette: At samspill fungerer på alle nivåer av
eksistens. Selve evolusjonen synes nå å kreve et samspill mellom menneske og natur i en ny
global økonomi med omsorg for alt liv.

Kjærlighet i evolusjonen?
Filosofene Ken Wilber og Andrew Cohen har studert hva astrofysikken og astrobiologien
nylig har kommet fram til og trekker fram Eros, Agape og Philia fra gresk mytologi for
beskrive denne kosmiske prosessen. De ser disse tre som aspekter av universell kjærlighet og
foreslår at de er grunnleggende for utviklingen av ethvert univers.

Eros er kreativiteten som ”skaper” nedenfra helt nye konsept
 Da bare atomer fantes, skapte Eros et helt nytt konsept, slo en membran omkring et
antall atomer: Og den første molekyl var et faktum.
 Så oppstod en ny membran omkring molekyler – den første cellen fantes.
 Siden kom et nytt nivå med membran omkring celler: den første organismen
framtrådte, osv.
 Eros er i levende vesener også attraksjonen mellom kjønn for å skape nye levende
vesener.
 I mennesket er Eros dessuten kunstens, musikkens og ideenes kreative og nyskapende
impulser.
 Holder Eros i dag på å danne et høyere nivå av eksistens ved å slå en ny
bevissthetsmembran omkring en samlet menneskehet?
Agape er omsorg som omslutter ovenfra allerede eksisterende (mindre) enheter.
 En organisme omslutter celler
 En celle omslutter molekyler
 Et molekyl omslutter atomer
 Et atom omslutter kvarker
 Mors kjærlighet omslutter hennes barn
 I kristen teologi tolkes Agape som Guds kjærlighet til menneskene
Philia er samspill og brorskap i samarbeid på tvers mellom celler, individer og arter
 Prokaryote celler slår seg sammen og danner eukaryote celler.
 Mitokondrier i celler er tidligere frittstående mikroorganismer som har slått seg
sammen.
 Individer slår seg sammen og danner familier, grupper, klaner, samfunn og stater.
Når et nytt eksistensnivå skapes, for eksempel når evolusjonen trykker på for å få til et globalt
samspill mellom menneske og økosystem, er selvsagt alle tre prinsippene aktive: Eros og
Philia mest, mens Agape trer inn med omsorg for helheten etter hvert som
bevissthetsmembranen kommer på plass.

Nivåer av kjærlighet i mennesket
Det er selvsagt ganske uhørt at kjærlighet kan eksistere utover den rent menneskelige sfære.
Men, om en høyere form for kjærlighet enn den menneskelige skulle finnes, er dette kanskje
den evolusjonære impulsen som driver utviklingen mot stadig høyere nivåer av kompleksitet.
Og da kan ferden fra Big Bang til 2012 som tankeeksperiment betraktes som en prosess styrt
av Eros, Philia og Agape med disse drivkreftene aktive også i menneskets kulturelle evolusjon.
Framvekst av bevissthet i mennesket synes å henge nøye sammen med denne gradvise
modningen av evnen til pasjon, fra egosentrisk, til etnosentrisk, til homosentrisk, til
geosentrisk, til kosmosentrisk kjærlighet.


Egosentrisk kjærlighet er den selviske versjonen som er nødvendig for overlevelse
under primitive samfunnsforhold. Men en viss grad av selviskhet er også nødvendig
for å fungere som menneske på de høyere nivåene.






Etnosentrisk kjærlighet er utvidelsen av omsorg og pasjon til familien, gruppen,
fotballaget og nasjonen. Alle høyere nivåer av kjærlighet omfatter også de lavere.
Homosentrisk kjærlighet gjelder hele menneskeheten i å ”gjøre mot andre hva jeg vil
andre skal gjøre mot meg”.
Geosentrisk kjærlighet omfatter ikke lenger bare medmennesker som min ”neste”.
Alle levende vesener er her gjenstad for min empati og omsorg, slik som hos Frans av
Assisi.
Kosmosentrisk kjærlighet er den universelle tilstand som ikke er uvanlig hos
mystikere. Den inkluderer hele skapelsen i en syntese hvor ”Jeg er Ett med Altet, og
Altet er Ett med meg”.

Samfunnets verdier og sans for rettferdighet forandrer seg hele tiden. Det kalles kulturell
evolusjon og går i trappetrinn. Når en samfunnsform nærmer seg ”veggen”, skjer det enten
en ”undergang” eller en ”overgang” til et nytt sett verdier og en ny samfunnsform.
Også NASA (i boken ”Cosmos & Culture – Cultural Evolution in a Cosmic Context”) er på
sporet av at vi er underordnet en totalevolusjon som presser oss mot økt samspill med hele
menneskeheten og med økosystemet. Om vi, som det kan synes, nærmer oss ”veggen”, hva
kunne neste nivå av kulturell evolusjon være, annet enn nettopp et globalt samfunn i harmoni
med planeten? Da ville altså intet mindre enn geosentrisk kjærlighet være aktuell.
Pitirim Sorokin (1889-1968) startet “Harvard research center for creative altruism” og sier:
”Bare makten til grenseløs kjærlighet praktisert med hensyn til alle mennesker kan vinne over
kreftene til mellommenneskelig strid, og kan hindre utsletting av mennesket på denne
planeten. Uten kjærlighet kan ingen våpen, ingen krig, ingen diplomatiske intriger, ingen
politistyrke, ingen skoleutdannelse, ingen økonomiske eller politiske tiltak og heller ikke
atombomber hindre den forestående katastrofen. Bare kjærlighet kan fullføre dette under, men
under foutsetning av at vi kjenner godt kjærlighetens natur og de effektive måtene til å skape
den, samle, og bruke den på.”

Våre holdninger styrer våre handlinger
Verdier og holdninger styrer handling og atferd hos alle mennesker. WWF (World Wildlife
Fund) publiserte nylig Our common Cause, rapporten som viser hvilke verdier og holdninger
som ligger bak vår tafatte innstilling til miljø, korrupsjon, fattigdom, klima og til krisene som
venter bak neste sving.
Rapporten deler menneskeverdier i ytre og indre. De ytre handler om status, og om å hevde
seg selv. Folk med sterke ytre verdier fikserer på hvordan andre ser på dem, og vil helst være
rike og berømte. Indre verdier handler om vennskap, familie, lokalsamfunn, om sinnsro og
selvtillit. Folk med sterke indre verdier er ikke avhengige av ros og påskjønning fra andre i
samme grad som de med ytre verdier. Mennesker med indre verdier har oppfatninger som
strekker seg utover ren egeninteresse.
De fleste mennesker har en kombinasjon av ytre og indre verdier. Men forsking i mer enn 70
land viser et mønster: Nemlig at finansiell suksess ofte er knyttet til mindre medfølelse,
sterkere manipulasjonsevne, orientering mot hierarki og ulikhet, fordommer mot fremmede og
mindre hensyn til menneskerettigheter og miljø. De som har sterk selvtillit har ofte mer

empati, er mer opptatt av menneskerettigheter, miljø og fordeling av samfunnsgoder. Men
indre og ytre verdier er i konflikt og trenger unna hverandre. Det betyr at jo sterkere de ytre
aspirasjonene er, dess svakere indre mål. I henhold til forrige kapittel representerer ytre
verdier en kjærlighet som vanskelig klarer å heve seg over det egosentriske nivået.
Det er altså ikke fakta som bestemmer vår atferd, men våre holdninger og verdier. Våre
beslutninger tas i mindre grad av kjensgjerninger, som ofte overkjøres av våre verdisett. Har
man et sterkt ytre verdisett, hjelper det lite hvilke fakta om miljø eller klima som presenteres.
Når folk ser sine ytre verdier truet, og tror at et liv i harmoni med naturen betyr å returnere til
steinalderstadiet, blir de redde for forandring. Da ignoreres kjensgjerningene.
Det er ikke vanskelig å se hvordan hele det politiske landskapet i Norge siden begynnelsen av
oljealderen sakte men sikkert har flyttet fokus fra indre til ytre verdier med vekt på forbruk,
konkurranse, marked og finansiell suksess.
Reklamens rolle i dette er selvsagt å framheve ytre verdier for å gjøre oss mer utrygge og
selviske. Slik påvirkes vi, og vi løper og løper og kjøper og kjøper.
Kan ikke politikerne i sine partiprogram forenes om indre verdier og den globale betydningen
av disse? Paradokset er at de fleste politikere nettopp er gjennomsyret av ytre verdier. Den
politiker som oppdager at de indre verdiene er viktigere, finner det politiske livet trivielt og
frustrerende. Han eller hun slutter gjerne som politiker.
Ytre verdier prioriterer et materielt livssyn. Dette behersker i dag mye av verdens
virkelighetsoppfatning. Når økonomisk og materiell framgang i klodens to største land
overskygger både Buddha og Konfusius, vil også de etter hvert innse at noe må justeres. Og
protestene har begynt. Derfor finner bevegelsen ”Occupy Wall Street” tilhengere i flere land
der forskjellen mellom fattig og rik stadig øker.

Økonomi + Økologi = Økolomi
Det er på tide å snu trenden ved å innse at evolusjon i første rekke er kompaniskap med
naturen. Det første målet må være å endre økonomisk tenkning og språkbruk i retning av
samarbeid med økosystemet: Økolomi. Økolomien kan lede språkets og samfunnets utvikling
bort fra krigsmetaforene over i samspillets, synergiens og kjærlighetens verden.
Oren
Lyons,
professor
og
chief
for
iroquoisindianerne sier: ”Vi er i krig med naturen.
Naturen kommer til å vinne den krigen. Derfor må
vi legge ned våpnene.”
Og vårt fremste våpen i krigen mot naturen er det
nåværende økonomiske systemet.
Siden 2007 har FN-organisasjonen TEEB (The
Economics of Ecosystems and Biodiversity),
arbeidet med å finne ut hvor stor kostnad
forskjellige menneskeaktiviteter påfører miljøet.
Og så forsøker de å se hvordan prisen på varer og
tjenester ville påvirkes om vi skulle betale for

disse tjenestene som naturen ellers stiller opp med gratis. Arbeidet er sponset blant annet av
Finansdepartementet.
Dette er begynnelsen til en måte å tenke samspill med økosystemet på som viser vei mot en
ny økonomi i tråd med kapitlene om dette i boken ”Framtidsfrø”.
Herman Daly er amerikansk økologiøkonom og professor ved University of Maryland. Daly
har tidligere vært seniorøkonom i klimaseksjonen i Verdensbanken, der han bidro til å utvikle
retningslinjer for bærekraftig utvikling. Han er medredaktør av magasinet Ecological
Economics og har mottatt mange priser, blant annet Right Livelihood Award (den alternative
Nobelprisen) og den norske Sofie-prisen. Daly blir av mange betraktet som opphavsmann
til ”uøkonomisk vekst” og er med og leder CASSE (Center for the Advancement of Stady
State Economics). Han har laget en forenklet oversikt (nedenfor) som viser hvordan
verdensøkonomien har vokst ut over klodens evne til å fornye seg. Vårt økologiske fotavtykk
representerer i dag 1,5 jordklode, og om hele verdens befolkning skulle leve slik vi gjør i
Norge, ville vi behøve minst 3 jordkloder.
Men vi har bare en.

Finans i Garborgs ånd
Er det ikke forunderlig, ja nesten gåtefullt, at Arne Garborg for hundre år siden var inne på et
økonomisk system som kunne ha løst krisene i dag, både i klima og finans. Ved å ta bort skatt
på lønn og arbeid og i stedet kraftig skattlegge bruken av miljøet og naturresursene, ville i
denne modellen alle få betalt for det de gjør og ikke for det de eier. Med andre ord kunne
ingen tjene penger på penger, på børs- og valutaspekulasjon, fordi renter og finansinntekter
gikk til fellesskapet for å dekke samfunnets utgifter. Og prisen på varer og tjenester ville ha
inkludert kostnaden for bruken av økosystemet.

Dette var ikke Garborgs egne ideer om økonomisk rettferdighet, som han riktignok la opp til i
løpet av sine 8 år som riksrevisor. Det var et økonomisk system skapt av den amerikanske
sosialøkonomen Henry George. Dette fikk stor oppslutning i mange land omkring 1900, blant
annet i Kina, hvor Sun Yat Sen som landets første president hadde til hensikt å innføre
georgismen. Den unge Winston Churchill hadde samme tanker i Storbritannia, og Leo Tolstoy
hevdet at om tsaren ikke innførte georgisme i Russland, ville det bli revolusjon. I dag er det
mange som forfekter at om Marx hadde alliert seg med Henry George, hadde verden sett helt
annerledes ut. Garborg brukte sine siste 20 år på georgismen og dro rundt i Norge og startet
George-foreninger, men første verdenskrig satte stopp for bevegelsen.
Garborg hadde ingen aning om hvor aktuelle disse tankene skulle bli om hundre år. For
eksempel er CO2-avgift nettopp en slik typisk george-skatt som sammen med alle andre
økoavgifter ville ha regulert skadelig forbruk og miljørasering.
For det er nettopp nå vi trenger en holistisk ”verdenskapitalisme” i garborgsk ånd med finans,
klima og miljø i (skjønn) forening!
Det er dette det handler om.

Hva kan jeg gjøre?
Menneskeheten ser ut til å befinne seg midt i et kulturelt evolusjonssprang som kan bringe oss
til et nytt globalt bevissthetsnivå med menneskeheten og økosystemet i naturlig samspill. Men
den største fysiske hindring for å komme dit er vår måte å tenke om penger. Da er det naturlig
å spørre: Hva kan så jeg gjøre med det? Svaret er:
Vær med og innled en bred samfunnsdialog for å skape:
En holistisk verdensøkonomi med finans, klima og miljø i samspill (i skjønn forening)!
Start en diskusjonsgruppe









For å forberede kontakt med aviser, politikere, nasjonaløkonomer, høyskoler og store
norske bedrifter, start gjerne først en diskusjonsgruppe eller studiesirkel basert på de 6
kapitlene om ny økonomi i boken ”Framtidsfrø”. Studer noen av referansene
(nettstedene) der om ny økonomi.
Bruk studieveiledningen på nettstedet www.morgendagen.info (øverst til venstre på
startsiden). Lag en egen studiesirkel på Jakob Bomann-Larsens spørsmål.
Diskuter: I hvilken grad har klimadebatten og CO2 kommet til å overskygge det
egentlige klimaproblemet med manglende kobling mellom økologi og økonomi?
Diskuter: Må det først bli kollaps i verdensøkonomien, eller kan politikere, finans og
næringsliv våkne og påbegynne en ny økologisk basert økonomi, en ”økolomi”?
Les Global Risks 2012, og se noen videoer om denne på www.weforum.org
Se videoen på TED om TEEB på nettstedet
www.ted.com/talks/pavan_sukhdev_what_s_the_price_of_nature.html og diskuter
hvordan norske bedrifter kan begynne å regne ut hva deres produkter skulle koste
om ”eksternaliteter”, det vil si miljø- og helsekostnader, inkluderes.

Møt politikere og samfunnsledere








Ta kontakt med NHO og store norske bedrifter omkring TED-videoen om TEEB
(ovenfor) om det å legge inn kostnaden for miljøet (”eksternaliteter”), i prisen for
varer og tjenester.
Spør Finansdepartementet om TEEB-rapporten, som de selv har sponset, hva de tenker
å gjøre med den.
Spør økonomer og andre ansatte ved høyskoler og universitet (via avisinnlegg, men
også direkte) hvorfor de ikke forsker på økonomi med hensyn til hvordan økosystemet
faktisk fungerer, og hvordan et nytt økonomisk system som inkluderer bruken av
naturresursene og ødelegging av helse og miljø kan se ut, når disse regnes inn i prisen
for varer og tjenester.
Spør Finansdepartementet, nasjonaløkonomer og politikere hva de tenker å gjøre med
WEF-rapporten ”Global Risks 2012”.
Undersøk hvordan man kan starte en lokal valuta (som byttemiddel lokalt) i henhold
til kapitlet ”Et bærekraftig pengesystem” i boken ”Framtidsfrø” og rapporten ”Ställ
om Sverige”. Kontakt Skattedirektoratet om hvordan de stiller seg til dette. Ta
utgangspunkt for eksempel i byen/kommunen Totnes i England (som en ”Transition
Town”) og se hva de har gjort.

Handling i hverdagen

Forandring kommer innenfra hvert menneske. Summen av det kollektive samfunnets
hverdagsvalg bestemmer i hvilken retning verden utvikler seg, i langt større grad enn
vedtak av styresmaktene.










Vær selv den endring du ønsker skal skje – der du er!
Fokuser mer på løsninger enn på problemer. Det gir mer glede og energi å arbeide
for noe vi tror på, enn å arbeide mot det vi ikke ønsker.
Framsnakk medmennesker i stedet for å baksnakke dem.
Søk gleden ved å gjøre andre glad ved å se, vise forståelse og respekt for alle vi
møter. Om det er med en god tanke, et blikk, et håndtrykk eller klapp på skulderen,
gir vi positiv oppmerksomhet. Og vi løfter oss selv i samme øyeblikk.
Hver krone vi bruker er også en støtte og en stemmeseddel.
Lytt til radio og TV, eller les i aviser om årets lønnsforhandlinger. Hvorfor tror du
det er nødvendig med slike hvert eneste år? Hva ligger bak?
Å søke samarbeid og samspill framfor konkurranse, og dialog framfor debatt, er
triveligere, mer effektivt og mer fruktbart.
Tenk litt over hva Arne Garborg sier i diktet ”Um pengar”: ”Moro kan kjøpast for
pengar, men gleda er ikkje for pengar fal (til salgs)”.
Tenk etter hva Erich Fromm sier: ”Kjærligheten er det eneste limet som kan holde
et samfunn sammen over tid på en positiv og fruktbar måte”.

Evne til kjærlighet og glede går hånd i hånd. Det er først ved å utøve omsorgen, eller
kjærligheten til alt Liv, at vi kan finne oss selv og vår plass på Jorden. Da samsvarer tanker og
handlinger med naturen i det økologiske mennesket.

