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Grunn til bekymring? 

• Vi vil gå tom for ressurser: Malthus 1803, 
Ehrlic 1968 (The population 
bomb),”Romaklubben” 1972 (Limits to 
growth) og 1991 (Beyond the limits) 

• Vi vil drukne i avfall/giftstoffer: fra Carson 
1962 (Silent spring) til IPCC 

• Vi går mot økosystemkollaps grunnet artstap: 
Norman Myers 1979 (Sinking Ark) 

• Mange (de fleste) miljøproblemer er knyttet til 
forbruk! 



Befolkning og forbruk 

• Befolkningsøkning 
globalt: 

• Per 3 minutter: 500 
• Per dag: 250 000 
• Per år: 90 000 000 

 
• 1990: ”I-land”: 1.2 mill, 

”U-land”: 4.1 milliarder 
• 2025: ”I-land”: 1.4 mill, 

”U-land”: 7.1milliarder 

 

• 1 amerikaner bruker like 
mye energi som:  

• 2 nordmenn 
• 3 grekere 
• 30 indiere 
• 300 tanzanianere 

 



Hvor rasjonelle er vi? 

• Forskjellen på den biologiske (evolusjonære) 
rasjonalitet og den intellektuelle (normative) 
rasjonalitet. 

• Den første er kortsiktig og rettet mot her-og-nå 
løsninger, den andre er potensielt langsiktig og 
innebærer evnen til å undertrykke førsteordens 
lyster og laster til beste for det langsiktige 

• Konflikten mellom disse to formene for 
rasjonalitet gjenspeiles også i diskonteringsevnen 



Den evolusjonære rasjonalitet 

• Ta godene her og nå (før noen andre tar de…) 

• Maksimér personlige goder (evt familen eller 
gruppen goder) 

• Genet for å stille seg bakerst i matkøen – en 
dødsdømt mutasjon 

• Logisk og fornuftig strategi i en verden med få 
mennesker, resursoverskudd og uten 
forurensningsproblemer 

• Feilslått og farlig strategi i dag (jfr fett og sukker…) 



Jeg eller oss 

• Ja, vi er egoister, men samtidig sosiale 

• Den menneskelige empati og 
identifiseringsevne et (trolig) en evolusjonært 
redskap for å sikre gruppens beste 

• Sterk gruppesolidaritet og sterk 
rettferdighetssans 

• MEN – hvor langt strekker gruppesolidaritten 
seg i tid og rom? 



Allmenningens tragedie 
• Essensen i nesten alle store 

miljøproblemer 

• Biologisk påvirket adferd (altså “naturen i 
mennesket”, men også fastlåst av 
“systemet”, konsumideologi  og 
liberalistisk politikk 

• Noe av kjernen i demokratiets dilemma 
og demokratiets begrensninger 

• Almenningens tragedie-fenomenet 
finnes både på individnivå og 
internasjonalt nivå (jfr. globalisert 
frihandel, WTO og Kyoto) 

• Finnes veier ut av a.t.- dilemmaet? 

• Lokalsamfunn har bedre forutsetning 
enn store anonymiserte “fellesskap”. 

• Identifisering er viktig 

 



Hvem har ansvaret:  
Jens, Helge eller jeg? 

• Næringsliv og politikere må gjøre sitt, men utslipp er i stor 
grad summen av individuell adferd - og dermed et individuelt 
ansvar 

• Demokratiet fremmer miljøbevisste politikere primært 
gjennom bevisste velgere – og omvendt (jfr. “I am their leader, 
I must follow them…”) 

• Vårt forbruk er ikke bærekraftig, og vi kan ikke akseptere 
“Apres mois des delugé”  

• Dette krever en moralsk bevisstgjøring - og moral og 
moralisme må ikke forveksles!  

• Men kommer vi noen vei med det? En kamp mot vindmøller 
og den menneskelige natur 

• Matkasting – et godt eksempel 

 



Systemtvang og 
tredemølleprinsippet 

• Evolusjon dreier seg om konkurranse både i 
natur og kultur: både produsenter og 
konsumenter er fanget i et tredemøllekappløp 

• Dels en uungåelig konkurranse (som ensidig 
vektlegger konsum), dels en ideologisk arv fra 
Adam Smith og en tid da eksternaliteter var 
irrelevante. 

• Finnes veier ut av tredemøllen? Kan man drive 
reklame for mindre forbruk? 



Hva gir livslykke og mening? 

• Mer velstand er ikke synonymt 
med et bedre liv 

• Det rike liv med enkle midler! 

• ... innebærer ikke nei til utvikling 

• Sagt i over 30 år, alle “vet” 
dette, men hva har skjedd? 

• Ikke symmetri: kostnadene ved 
å gjøre noe er etter alt å dømme 
klart mindre enn kostnadene 
ved å ikke gjøre noe 

• Rettferdighet og relativ rikdom 
er viktigere enn absolutt rikdom 

 


