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Dagens offentlige debatt om «grønn økonomi» 
og «det grønne skiftet» er farlig overfladisk

Vi trenger en dyptpløyende debatt om en helhetlig dypgrønn økonomi og ikke dagens overfladiske 
debatt om «grønn økonomi»  og «det grønne skiftet» som bare er en grønnmaling (og 
skjønnmaling) av en stadig råere røverkapitalisme.

Herværende presentasjon av «Dypgrønn økonomi» er mitt 
foreløpige bidrag til en slik dyptpløyende debatt. Bidraget er 
utviklet i samarbeid med min venn og kollega i Living
Economies Forum, David C. Korten.

Jacob Bomann-Larsen



Del I: Nåværende økonomi

Del II:  Dypgrønn økonomi

Del III: Systemendring i praksis



Økonomi
Økonomi har i utgangspunktet ingenting med penger å gjøre.

Økonomi dreier seg om hvordan menneskene velger å bruke 
begrensede menneskelige og fysisk-biologiske ressurser til å dekke de 
menneskelig behov og ønsker.



Økonomisk effektivitet
Å handle økonomisk effektivt, rasjonelt eller lønnsomt betyr å handle slik at man med minst mulig 
bruk av begrensede ressurser oppnår i størst mulig grad de målene man ønsker å nå. 

Økonomisk effektivitet betyr maksimal måloppnåelse med minst 
mulig virkemiddelbruk.

Hva som blir økonomisk effektivt, rasjonelt og lønnsomt er derfor helt avhengig 
av hvilke mål man velger å ha. 
Man kan ikke snakke om økonomisk effektivitet løsrevet fra en klargjøring av målet. 
Effektivitetsbegrepet kan ikke brukes i løse luften, men må knyttes til en måldiskusjon.

Det er helt forskjellige handlinger som vil være effektive om man ønsker å utrydde menneskene i 
forhold til om man ønsker å gjøre alle lykkelige.

I dette perspektivet er det grunn til å spørre oss selv om hvilke mål og visjoner vi har for 
framtidssamfunnet.



Hva er vår visjon for framtiden?

•Har vi noen mål for framtiden i det hele tatt? 
Bortsett fra mer penger?

• Har vi noen meningsfull visjon for
framtidssamfunnet?



Mål og midler
Perfeksjon og forvirring

”Perfeksjon når det gjelder midler og forvirring når det gjelder mål synes å 
karakterisere vår tid.»

Albert Einstein



Klare midler og uklare mål (1)

Har man klare midler, men uklare mål, vil midlene ha en tendens til å 
forplante seg inn i målene og bli målene.

Fordi menneskene mer og mer mister kontakten med målet som er 
livet, er pengene som skulle være et middel, isteden blitt målet. 
Pengene har overtatt livets rolle – å være et mål i seg selv.



Klare midler og uklare mål (2)

• Menneskene er blitt teknologiske kjemper, men mer og mer uten 
mål og mening. Vi har kunnskap, men mangler visdom og klokskap.

• F.eks. hva er egentlig formålet med de vanvittig høyteknologiske F-35 flyene? Er formålet å sikre det 
amerikanske militær-industrielle kompleks kontrakter og profitt, eller er det å sikre fred på jorden? 
Risikerer vi å bombe i stykker det vi skal forsvare? Utvikler vi ny teknologi fordi vi er i stand til det og fordi 
det er lønnsomt? Eller er det andre mer meningsfulle grunner til at vi gjør det?



Del I:  Nåværende økonomi



Hva er målet for dagens økonomi?
• Dagens dominerende økonomi anser penger som viktigere enn livet. 

Dette preger også hele vår kultur. Vi tror vi trenger penger for å leve og vi 
tror at penger er verdier og rikdom.

• Målet for næringslivet er maksimal kortsiktig avkastning på investert 
kapital for eieren (dette kalte Aristoteles for krematistikk (berikelse) og 
ikke økonomi (oikonomia). Oikonomia dreier seg om å husholdere med 
knappe ressurser).

• Maksimering av pengeverdier og makt til lavest mulig kostnad er målet 
for næringslivet. 

• Mennesker og naturen er virkemidler for å maksimere penge- og 
maktmålene.

• For samfunnet er målet maksimalt forbruk med et optimalt 
produksjonsmønster.



En fortelling om de hellige penger, 
det hellige marked og de hellige forbrukerne. 
En fortelling om hvordan vi i stor grad oppfatter oss selv og samfunnet i dagens kapitalistiske økonomi.

Fortellingen  er skrevet av tidligere professor ved Harvard Business School, David C. Korten i hans bok 
«Change the Story, Change the Future – a Living Economy for a Living Earth (2015)

«Time is money. Money is wealth. Material consumption is the path to happiness. Making money creates wealth, drives 
consumption to increase happiness, and is the defining purpose of individuals, business, and the economy.

Those who make money are society’s wealth creators. Affluent life styles are their fair and just reward for their contribution. 
Poverty is a consequence of laziness.

Humans are by nature individualistic competitors. That is a blessing, because freed from distorting regulation, the invisible 
hand of the free market channels the individual and corporate drive for profit to choices that maximize economic growth and 
thereby the wealth and well-being of all. 

Just as a person’s income is a measure of their worth and contribution to society, so too the profit of the corporation is the
measure of its worth and contribution. As a legal entity that aggregates talents and interests to increase the economic
efficiency of the individuals within it, the corporation is properly considered to be a person in its own right and entitled to the
same rights as any other person. 

As corporations create wealth, governments consume it. The functions of government should be limited to assuring the
common defence, securing property rights, and enforcing contracts.

Economic inequality and environmental damage are a regrettable but necessary and unavoidable cost of growing the GDP. 
GDP growth in turn eliminates poverty, drives technological innovation to free us from our dependence on nature, and brings
universal and perpetual prosperity for all. There is no viable alternative to a profit-driven free market economy.»



Hva har dagens dominerende
økonomi resultert i?

- Mange mennesker har de siste hundre årene oppnådd 
betydelig forbedring av sine levekår.

- Samtidig har dagens økonomi ført oss inn i livstruende 
kriser. La oss se på noen av dem.



Ulikhet



En sjokkerende åpenbaring av en 
selvinnlysende sannhet

I «Capital in the Twenty-First Century» dokumenterte Thomas Piketty
at når avkastningen av den finansielle kapital er større enn BNP-
veksten, vil resultatet bli større ulikhet. Det sier mye at dette kom som 
en dypt sjokkerende åpenbaring på de fleste profesjonelle økonomer. 
De fleste av dem var imidlertid raske til å forsikre hverandre og 
offentligheten om at Pikettys forskning var feil og hadde vesentlige 
mangler – og så fullstendig bort fra det enkle faktum at konklusjonen 
til Piketty er logisk selvinnlysende. 



Den vanvittige fordelingen av 
verdens velstand (I)

• Verdens rikeste 0.7 prosent disponerer 44 
prosent av den globale velstand.

• De rikeste 10 prosent disponerer 87 prosent av 
den globale velstand.

• De fattigste 70 prosent i verden disponerer bare 
3 prosent av verdens velstand.



Den vanvittige fordelingen av
den globale velstand (II) 

• 62 navngitte enkeltpersoner eide i 2016 like mye som 3,5 
milliarder mennesker; 62 enkeltpersoner eide like mye som
halvparten av verdens befolkning (Kilde: Oxfam Report 2016). 

• Da er det ikke rart det blir terrorisme!

• Det var forventet at i 2016 ville den rikeste 1% i verden eie mer
enn resten av verden. 1% mer enn 99% (Kilde: Oxfam Report 2015)

• Dette er selvsagt en invitasjon til terrorisme!



Klassekrig?
Da reporteren Ben Stein spurte den legendariske investoren og en av
verdens aller rikeste personer, Warren Buffet om det er klassekrig i USA, 
svarte Buffet:

“There’s classwarfare, all right, but it’s my 
class, the rich class, that’s making war, 
and we’re winning.”



Veksten i den globale velstand 

• I følge Credit Suisse’s Global Wealth Report 2014 vokste den totale 
globale velstand (wealth) med $20 trillioner mellom 2013 og 2014 til 
rekordhøye $263 trillioner. 

• Dette er mer det dobbelte av det estimerte $117 trillioner i total 
global velstand i 2000. 

• Credit Suisse forventer at aggregert personlig velstand vil fortsette å 
vokse – fra $ 263 trillioner in 2014 to $369 trillioner in 2019.



Milliardærer i henhold til Forbes 

• I 1995 hadde verden 365 dollarmilliardærer med kombinert 
nettoverdi på US $ 892 milliarder.

• Forbes beregninger for mars 2008, før finanskrasjet, viste 
en rekord gjennom alle tider på 1,125 milliardærer med en 
kombinert nettoverdi på US $ 4.4 trillioner.

• In 2016 var det 1,810 milliardærer med en samlet 
nettoverdi på US $ 6.5 trillionioner.

The billionaire set was the primary beneficiary of the



Verdens 5 rikeste 
De 5 rikeste mennesker i verden var i 2016 i følge Forbes: 

• (1) Bill Gates (USA), $75 milliarder       

• (2) Amancio Ortega (Spain), $67 milliarder

• (3) Warren Buffet (USA), $60.8 milliarder 

• (4) Carlos Slim Helu (Mexico), $50 milliarder

• (5) Jeff Bezos (USA), $45.2 milliarder

• Bill Gates har vært nr. 1 i 3 år på rad og har toppet listen i 17  av 22 år. I de 30 årene
FORBES har malt den globale rikdom, er det bare 5 personer som har hatt tittelen
verdens rikeste person. Warren Buffet har i 2017 på ny krøpet opp på 2. plass. 



Materiell vekst



Income and happiness
across different countries





Globalt materialbruk





“Anyone who believes that exponential
growth can go on forever in a finite
world is either a madman or an 
economist.”

Kenneth E. Boulding, former president of the American Economic Association



Økologiske fotavtrykk

• Skulle verden fortsette med det samme ressursforbruket som i dag, 
ville vi trenge 1,6 jordkloder for ikke å slite ned den ene kloden vi 
har.

• Men siden vi bare har 1 klode, har dagens selvmordsøkonomi brakt 
oss i følgende situasjon:



Økologisk budsjett
• Vi bør ikke bruke mer enn vi har.
• Hvert år siden 1970-tallet har vi brukt stadig raskere mer enn vi har.
• I 2014 begynte verdens økologiske budsjettoverskridelse allerede 19. 

august, og i 2015 begynte budsjettoverskridelsen den 13. august.
• I dag lever 86% av verdens befolkning i land som går med økologisk

budsjettunderskudd .
• Vi vil trenge 1.6 jordkloder hvis vi skal kunne opprettholde dagens

økologiske fotavtrykk uten å slite ned den ene kloden vi har.

(Kilde: Living Planet report 2014, WWF og Global Footprint Network)



Det biologiske mangfold trues

Gjennomsnittsbestanden av verdens 
virveldyr er blitt halvert de siste 40 år.



Vi dreper økosystemene

“… in less than two human generations, population 
sizes of vertebrate species [virveldyr] have dropped by 
half. These are the living forms that constitute the 
fabric of the ecosystems which sustain life on Earth …”

Living Planet Report 2014



require e

very bit 



Vi har utviklet en selvmordsøkonomi
og dette er resultatet



Multiple kriser
• Klimakrise
• Ressurskrise
• Økosystemkrise
• Biologisk mangfold krise
• Forurensningskrise
• Helsekrise
• Informasjonsteknologikrise
• Elektromagnetisk strålingskrise
• Finanskrise
• Økonomisk krise
• Ulikhetskrise
• Flyktningekrise
• Terroristkrise
• Krigskrise
• Overvåkingskrise
• Demokratikrise
• Kulturkrise
• Verdikrise
• Moralkrise              

… og fyll på selv!



Økonomisk 
maktkonsentrasjon



Den voksende makten til de 
transnasjonale selskaper
Transnasjonale selskaper eller transnational corporations (TNCs) fortsetter å vokse i størrelse og 
rekkevidde for å konsolidere sin monopolkontroll over teknologi, markeder, media, finans og 
naturressurser. De voksende sammenkoblinger av eierskapet til de transnasjonale selskapene 
undergraver alvorlig markedskonkurransen og øker den systemiske risiko – risikoen for at en svikt i en 
del av systemet skal føre til en svikt i hele systemet. 

Forskere ved Swiss Federal Institute of Technology i Zurich som har studert eierskapsrelasjoner blant 43.060 
transnasjonale selskaper påpeker følgende:

• Data fra 2007 data viser at bare 737 holdingselskaper har akkumulert eierskapskontroll over 80 prosent av den 
totale verdien av alle TNCs.

• Blant disse 737 selskapene har en liten kjernegruppe, som selv er relativt fri fra å være kontrollert av andre 
selskaper, utviklet eierskapskontroll over andre TNCs som til sammen representerer 40 prosent av den samlede 
verdien av alle TNCs.

• Tre fjerdedeler av medlemmene av denne kjernegruppen er ‘financial intermediaries’. 

Dette er en ekstremt anti-markedsøkonomisk konsentrasjon av økonomisk makt.



Storselskaper som pengesøkende roboter

Programmert av sine interne strukturer til bare å verdsette penger og 
i tjeneste for fjerne og upersonlige finansmarkeders etterspørsel etter 
stadig større profitt, oppfører storselskapene seg som pengesøkende 
roboter som systematisk eksproprierer og ødelegger den virkelige 
rikdommen til levende samfunn for å tjene penger uten relasjon til 
noe av virkelig verdi. 



Konsolideringen av global selskapsstyring

Konsolideringen av global selskapsstyring

• Reduserer lokal self-reliance og selvbestemmelse;

• Driver et kontinuerlig kappløp mot bunnen når det gjelder 
lønninger, sosiale sikkerhetsnett, arbeidsforhold og miljøstandarder;

• Øker systemisk risiko og ustabilitet.



Den sanne intensjonen bak 
«fri»handelsavtaler

• Langt fra å fremme universelt demokrati og fremgang er den sanne 
intensjonen bak «fri»handelsavtaler å konsolidere storselskapskontroll 
over verdens ressurser, markeder, arbeidskraft og teknologi for kortsiktig 
profitt.

• «Frihandel» betyr «fri handel» for den sterke og «tvangshandel» for den 
svake.

• Det kan argumenteres for at organisasjoner som WTO (Verdens 
handelsorganisasjon) ikke arbeider for «free trade», men for «managed
trade». Men prinsippet om ‘most-favoured nation’ er en grunnpillar også 
for WTO.



De sterke og de svake har like handelsbetingelser

• Prinsippene om ‘ikke-diskriminering’, ‘nasjonal behandling’, ‘most-
favoured nation’ og ‘level playing field’ er et grunnleggende fundament 
for de fleste «frihandels»avtaler.

• Disse prinsippene betyr at det skal være mulig for det sterkeste selskapet i 
en frihandelsavtale å konkurrere på like vilkår med det svakeste selskapet 
i frihandelsavtalen. Gjett hvem som kommer til å vinne! Det er som at 
Mike Tyson og min gamle svigermor skal få bokse sammen under samme 
boksevilkår. Gjett hvem som kommer til å vinne!

• Frihandelsavtalenes ikke-diskrimineringsprinsipp er et av de mest 
diskriminerende prinsipper som finnes. Det er en diskriminering av de 
svake i forhold til de sterke. Bare de sterke skal få overleve.



Stopp de nye frihandelsavtalene

• Av de overnevnte grunner (blant flere andre) burde alle mobilisere for å prøve å 
stoppe handelsavtaler som disse: 

• TISA (Trade In Services Agreement), 

• TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), 

• CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreentment), and

• TPP (Trans-Pacific Partnership)

• Erfaringen med modell-avtalen NAFTA (North American Free Trade Agreement) 
mellom Canada, USA og Mexico har vært katastrofal for de fleste mennesker og 
for naturen, men en stor suksess for milliardærer. Mye av det samme kan
forventes av de nye handelsavtalene.  

• Sterk folkelig motstand synes å være i ferd med å stoppe flere av de nye
avtalene.



La oss få slutt på 
storkapitalens diktatur
La folk og resten av naturen bestemme isteden

La oss med mot, besluttsomhet og overbevisning gjøre det som er 
politisk umulig i dag til noe uunngåelig og ustoppelig i morgen. 
Sammen kan vi gjøre slutt på storkapitalens diktatur og starte en ny 
dypgrønn økonomi for universelt demokrati, fred, fremgang, 
skapende muligheter og høy livsglede for alle. 



Hvorfor adlyder vi de 
pengesøkende roboter?

Vi adlyder fordi den offentlige kultur som er kultivert av de storselskapseide medier, 
utdannelsesinstitusjoner og selv av visse religiøse institusjoner, hjernevasker oss til å sette 
likhetstegn mellom penger og verdier/rikdom/velstand og likhetstegn mellom det å tjene penger 
og det å skape verdier.

Således aksepterer vi løgnen om at et voksende bruttonasjonalprodukt (BNP) betyr at de 
kommersielle selskapenes styring av politikk og samfunn gjør oss rikere som samfunn – og 
glemmer denne styringens ødeleggelse av den reelle rikdom (naturens helse) som menneskets 
helse og velvære til syvende og sist er helt avhengig av.



Hvorfor gjør vi ikke opprør mot den 
kapitalistiske selvmordsøkonomi?

Av mange grunner er det særlig to grunner som bør nevnes som årsak til at vi ikke gjør opprør mot 
en kapitalistisk selvmordsøkonomi som er så åpenlyst destruktiv mot menneskene og resten av 
naturen.

1. Vi er blitt redusert til være i et nesten totalt avhengighetsforhold til den kapitalistiske 
økonomien for å kunne leve. Sannheten om konsekvensene av denne avhengigheten, særlig i 
mangel et klart definert og troverdig alternativ, er for skremmende å tenke på. 

2. Økonomer smykket med eksamener og titler fra de mest prestisjefylte universiteter fortsetter 
å forsikre oss om at den kapitalistiske vekstøkonomien skaper velstand for alle, og at 
tilbakefall i progresjonen mot dette mål kan avhjelpes med raskere økonomisk vekst og at 
det ikke finnes alternativer.

Økonomer hevder deres vurderinger er basert på etablert vitenskap. Likevel er de antagelser som 
deres vurderinger er basert på i strid med både logikk og observasjoner fra den virkelige verden.



Kapitalisme
Bokstavelig betyr kapitalisme styrt av kapital eller mer spesifikt styrt av 
eierne av kapital for deres eksklusive private fordel – eller ganske enkelt 
styrt av penger. 
Den virkelige kapitalismen – den typen kapitalisme som vi lever med i dag –
bygger på en individualistisk eliteideologi som er støttet opp under av et 
institusjonelt system som er viet til konsentrasjon og misbruk av rikdom til 
eksklusiv fordel for et privat styrende oligarki. Denne kapitalismen hevder 
den bringer universell velstand samtidig som den nekter alle unntagen 
dens mest favoriserte tjenere denne velstanden. 1 % eier mer enn 99 %. Det 
er den kapitalismen som ødelegger livet for å tjene penger og som i praksis 
organiseres som en selvmordsøkonomi som ødelegger selve grunnlaget for 
sin egen eksistens – og vår. 



Vestens rådende religion

• Nobelprisvinner i økonomi Joseph Stieglitz antyder med all 
tydelighet at økonomifaget slik det fremstilles og praktiseres i dag 
er mindre en vitenskap enn det er «the West’s prevailing religion».

• Økonomer bærer et stort ansvar for å fremme det pave Francis 
kaller «the idolatry of money and dictatorship of an impersonal
economy lacking a truly human purpose.»



Vestens hovedreligion: 

Mammonismen

Mammonismens første bud: 

«Du skal ikke ha andre guder enn Penger!!!»

Mammonismens trosbekjennelse:

«Jeg tror på Penger!!!»



Vi stoler på Mammon 
– fordi Mammon er Gud

«Economists with advanced degrees have become ordained priests
who assure us that our sins against life and one another will one day
bring an eternal earthly paradise of effortless prosperity for all. 
Departments of economics have become religious seminars in which
novitiates are indoctrinated into the tenets of the faith. Corporate
media serve as its missionary arm; the institutions of finance, its
temples of worship.»

David C. Korten, former professor at Havard Business School



Et spindelvev spunnet på illusjoner

Det spindelvevet vi sitter fast i er noe vi helt og holdent har spunnet selv. 
Det er en vev spunnet på illusjoner. Vi har gjort denne illusjonen virkelig og 
bindende gjennom kapitalismens kultur og institusjoner. 

Vi har gjort oss selv avhengig av globale forsyningskjeder, skadelige 
toksiner, en bilavhengig infrastruktur, og av plyndring av naturens 
gavmildhet med en hastighet som er større enn naturen kan regenerere 
seg selv. Systemet blir holdt på plass  av politiske prosesser som er 
korrumpert av penger, et juridisk system som i stor grad prioriterer 
kommersielle selskapers rettigheter fremfor rettighetene til mennesker og 
natur, og et utdannelsessystem som presenterer som etablert verdifri 
vitenskap en fagdisiplin (økonomi) som er helt viet til avgudsdyrking av 
penger. 



Neoklassisk økonomisk teori (I)
- fra virkelighet til matematikk

De ofte siterte grunnleggerne av moderne økonomisk teori som Adam Smith, David Ricardo, 
Henry George, Thomas Malthus og Karl Marx var politiske økonomer av stor intellektuell bredde 
og dybde. I Aristoteles sin tradisjon prøvde de å forstå hvordan samfunn organiserer og bruker sin 
arbeidskraft og sine naturressurser for å dekke sine behov (klassisk økonomi).

En gruppe økonomer midt på 1800-tallet snudde seg vekk fra denne store tradisjonen og begynte 
å omgjøre økonomistudiet til en streng matematisk vitenskapelig disiplin. Fysikken var deres 
modell. Dette førte til at grunnleggerne av det som er blitt kjent som neoklassisk økonomisk teori 
valgte seg en dårlig fysisk modell fra fysikkfaget - som raskt ble forkastet av fysikerne selv – og i 
denne modellen erstattet de de fysiske variablene med økonomiske variabler. 

Grunnleggerne av neoklassisk økonomisk teori (William Stanley Jevons, Léon Walras, Francis 
Ysidro Edgeworth og Vilfredo Pareto) erstattet dårlig definerte fysiske variabler med dårlig 
definerte økonomiske variabler, reduserte alle verdier til finansielle verdier for å gjøre det lettere 
å kvantifisere, fjernet all vurdering av politisk makt og interesser, og slo fast at økonomi er en 
vitenskap.



Neoklassisk økonomisk teori (II)
- fra levende realverdier til penger

I sin higen etter å omgjøre alle økonomiske verdier til finansielle verdier 
begynte økonomer å sette likhetstegn mellom velstand/formue/rikdom og 
penger, likhetstegn mellom verdiskaping og det å tjene penger, og 
likhetstegn mellom vekst i realverdier og vekst i markedsprisen på et gode.  
De definerte mennesker som finansielle vesener i stedenfor levende 
vesener og ignorerte den avgjørende forskjell det er mellom helsen og 
velværet til levende menneskelige fellesskap og individers akkumulerte 
finansielle eiendeler.  De glemte at det eneste legitime formål med en 
økonomi er å hjelpe husstander til et godt liv – fysisk og psykisk. 
Eller sagt på en veldig direkte og dagsaktuell måte: «The only legitimate
purpose of an economy is to support households in making a living – not 
corporations in making a killing.»



Neoklassisk økonomisk teori (III)
- fra husstanden til det kommersielle firmaet

Penger ble målestokken for velvære. Firmaet erstattet husstanden som den 
grunnleggende enhet for økonomisk organisering og analyse.

Den en gang så rike og omfattende virkelighetsbaserte økonomiske 
disiplinen (forvaltning og administrasjon av husholdningen for å 
maksimere velværet til alle dens medlemmer (oikonomia)) ble redusert til 
det som best kunne betraktes som en underdisiplin til finans (forvaltning av 
finansielle verdier for å maksimere den finansielle avkastning av investert 
kapital for det kommersielle selskapet (krematistikk).



Neoklassisk økonomisk teori (IV)
- fra realkapital til finansiell fiktivkapital (phantom-wealth) 

Etter at økonomer reduserte alle variabler til finansielle variabler basert på 
markedspris reduserte de alle kapitalverdier (produktive ressurser som jord, 
arbeidskraft og teknologi) til finansielle verdier – ut fra den tankegang at siden 
produktive verdier kan kjøpes og selges på markedet til gjeldende markedspris, er 
penger en passende felles verdimåler.

At man valgte å ikke skille mellom finansielle fiktivverdier og økonomiske 
realverdier, har ført til at økonomer nå kaller finansielle eiendeler for 
«finanskapital» – eller bare kapital – og de behandler penger som den mest 
verdifulle av alle ressurser og som det som til syvende og sist setter grenser for de 
økonomiske muligheter. 

Derved gjør økonomene nettopp det de selv advarer mot og kaller «a fallacy of
composition» – nemlig feilaktig å anta at det som er sant for enkeltindividet også 
er sant for samfunnet.



Måler prisen verdien? 
Kan verdiskapingen måles ved hjelp av markedsprisen?

“What is a cynic? A man who knows the
price of everything and the value of nothing.”

Oscar Wilde



Neoklassisk økonomisk teori (V)
- fra realkapital til penger som den avgjørende grense for de økonomiske muligheter.

For enkeltindividet i et «utviklet» samfunn vil pengemangel vanligvis være det som først 
og fremst begrenser forbruket – inklusive det mest livsnødvendige.  

Men penger er imidlertid ikke noen nødvendig signifikant begrensning for forbruket for 
et land som har sin egen valuta og en sentralbank som kan skape/trykke penger i en hver 
mengde bare ved et tastetrykk på en datamaskin. 

For et samfunn som kontrollerer sin egen pengeforsyning vil de avgjørende grenser for 
økonomisk handling bestemmes av samfunnets humankapital (helsen, livsgleden, 
kunnskapen, erfaringen og ferdighetene til samfunnets arbeidere) og samfunnets 
sosialkapital (båndene av tillit og omsorg som er avgjørende for et sunt fungerende 
samfunnsfellesskap) og naturkapitalen (de levende økosystemene som er avgjørende 
viktige for at Moder Jord skal kunne opprettholde sin evne til å støtte opp om livet). Den 
moderne kapitalistiske selvmordsøkonomien sliter systematisk ned all de tre nevnte 
kapitalformer, inklusive den viktigste og mest verdifulle av alle kapitalformene: 
naturkapitalen eller biosystemkapitalen som er selve livsgrunnlaget.



Neoklassisk økonomisk teori (VI)
- Betrakter nedsliting av realkapital som inntekt

“There is something fundamentally wrong in 
treating the Earth as if it were a business in 
liquidation.” 

― Herman E. Daly, økologisk økonom



Neoklassisk økonomisk teori (VI)
- betrakter nedsliting av kapital som inntekt

• Det finnes ikke noe slikt som oljeinntekter. Forbruk av olje er per 
definisjon en kostnad

• Fossilt drivstoff er kostnadsenergi. Solenergi er inntektsenergi

• Vi blander forvirret sammen naturøkonomi og pengeøkonomi, og 
tror vi tjener oss rike når vi i virkeligheten tjener oss fattige.

• Vi opptrer som en mann som tar penger ut av sin egen bankkonto 
for å øke sitt forbruk og kaller det inntekt. Det er ikke inntekt, men 
reduksjon i hans begrensede formue. Det kalles kapitalslit og er per 
definisjon en kostnad.



Neoklassisk økonomisk teori (VI)
- betrakter nedsliting av kapital som inntekt

Finansøkonomer (phantom-wealth economists) vet lite om livet bortsett fra dets 
varepris. Derfor legger de ikke merke til at uttømming og nedsliting av realkapital 
for å skape finanskapital gjør samfunnet fattigere og ikke rikere. Denne 
feilvurderingen er et veldig slag mot en disiplin (økonomifaget) som ynder å kalle 
seg «the queen of social sciences». En hver normalt intelligent tolvåring er fullt i 
stand til å forstå forskjellen på en levende skog og et system av finanskontoer 
som bare eksisterer som elektroniske spor på en datamaskins hard-disk.

Ved å omtale «finansverdier» som «kapital» og ved å behandle dem som om de 
hadde en innebygget egenverdi («intrinsic value») klarer økonomene å 
opprettholde bedraget om at Wall Street-systemet skaper verdier og velstand 
fremfor å manipulere finanssystemet til å akkumulere arbeidsfrie og urettferdige 
krav mot det som er igjen av samfunnets minkende totale realformue. 



Neoklassisk økonomisk teori (VII)
- fra å tjene samfunnets helse til å tjene samfunnets død

Ved å innta perspektivet til ‘corporate finance’ knytter finansøkonomer seg 
til interessene til Wall Street selskaper, og disse selskapenes eneste 
forretningsformål er å tjene penger. De går inn for en offentlig politikk som 
får selskapsprofitten til å vokse og husstandenes velvære til å minke. 

Finansøkonomene fungerer som en velfinansiert propaganda-arme for 
røverkapitalismen og dens selvmordsøkonomi. De forsvarer et system av 
økonomiske relasjoner som ikke tjener og ikke kan tjene samfunnet og som 
truer menneskets overlevelse. 

Av disse grunner vil politisk veiledning fra de fleste profesjonelle 
finansøkonomer sannsynligvis være ikke bare ubrukelige fra et 
samfunnsperspektiv, men aktivt destruktive. 



Kapitalismens løfter og realiteter

Etter hvert som gapet mellom kapitalismens løfter og realiteter 
vokser og blir mer åpenbart, reagerer millioner av mennesker med å 
kreve makt over sine egne liv og makt til å gjenoppbygge sine 
menneskelige fellesskap. De sår frøene til en oppvoksende sosial 
bevegelse som systematisk vil arbeide til fordel for demokrati, en 
dypgrønn økonomi og en levende og utilsmusset Moder Jord. 



Grønnmaling av den kapitalistiske 
økonomien virker ikke 

Moderne kapitalismes styrende institusjoner kan ikke reformere seg selv 
innenfra av en enkel grunn: deres strukturer begrenser de menneskelige 
beslutningstakere til å fatte valg som maksimerer kortsiktig profitt. 

Et system som er konstruert for å maksimere kortsiktig profitt uten å måtte 
ta noe moralsk ansvar for sine beslutninger, drives ubønnhørlig mot stadig 
større ulikheter, miljøødeleggelser og politisk korrupsjon. Dette iboende 
selvødeleggende økonomiske system er som en kreftcelle. Den kan 
ødelegge seg selv og den kroppen den ernærer seg av; men den kan ikke 
helbrede seg selv eller erstatte seg selv med friske og sunne celler. 



Et spindelvev spunnet på illusjoner

Det spindelvevet vi sitter fast i er noe vi helt og holdent har spunnet 
selv. Det er en vev spunnet på illusjoner. Vi har laget illusjonene 
virkelige og bindende gjennom kapitalismens kultur og institusjoner. 

Vi har gjort oss selv avhengig av globale forsyningskjeder, skadelige 
toksiner, en bilavhengig infrastruktur, og av plyndring av naturens 
gavmildhet med en hastighet som er større enn naturen kan fornye 
seg selv. Systemet blir holdt på plass  av politiske prosesser som er 
korrumpert av penger, et juridisk system som i stor grad prioriterer 
kommersielle selskapers rettigheter fremfor rettighetene til 
mennesker og natur, og et utdannelsessystem som presenterer som 
etablert verdifri vitenskap en fagdisiplin (økonomi) som er helt viet til 
avgudsdyrking av penger. 



Storselskaper styrer verden og 
konsekvensene er alvorlige

Vår framtid er avhengig av at vi bytter ut en livsødeleggende 
kapitalistisk økonomi med en dypgrønn økonomi som står i livets 
tjeneste. Og det haster! Det er ikke mer tid til å diskutere hvorvidt 
dette er nødvendig eller ikke.

La oss komme i gang med jobben!



Demokrati som narrespill 

Vi er i ferd med å våkne opp til den ubehagelige sannhet at 
demokrati, slik vi kjenner det, er hovedsakelig bare et narrespill og en 
lek med ord som er organisert og manipulert med av 
røverkapitalistenes penger for å overbevise oss om at lønnslaveri 
under kapitalismens utbyttingsøkonomi representerer frihet og 
demokrati.



Behov for nytenkning
og systemendring



Behov for nye verdier og nye institusjoner

Det er ikke tilstrekkelig å temme institusjonene til den 
globale kapitalistiske økonomien. Det kulturelle og 
institusjonelle system må erstattes av verdiene og 
institusjonene til et helt nytt system. 



For å korrigere en systemsvikt, 
må du forstå årsaken

For å korrigere en systemsvikt, er det viktig å forstå  årsaken. Vi står 
overfor en potensielt dødelig systemsvikt av globalt omfang. Hvis vi 
ikke forstår de kulturelle og institusjonelle årsaker til svikten, kan vi 
lett kaste bort vår energi på å behandle sviktens sterkt synlige 
symptomer fremfor å eliminere dens mer skremmende og mindre 
synlige årsaker. 



Vi må tenke nytt

“We cannot solve our problems with the same thinking we used when 
we created them.”

Albert Einstein

“Insanity: doing the same thing over and over again and expecting 
different results.”

Albert Einstein



Vi må utvikle alternativer 
til den eksisterende politikk

“Only a crisis - actual or perceived - produces real change. When that crisis occurs, the actions 
that are taken depend on the ideas that are lying around. That, I believe, is our basic function: 
to develop alternatives to existing policies, to keep them alive and available until the 
politically impossible becomes the politically inevitable.” 

Milton Friedman (1961)

Friedman brukte denne metoden til å legge grunnlaget for  
dagens markedsliberalisme. Vi bør bruke den samme metode
til å utvikle alternativer til markedsliberalismen.



Del II:  Dypgrønn økonomi



Det store politiske veiskillet
- Hva det blir til er opp til oss

Det store politiske veiskillet går mellom:

1. En politikk og økonomi der   

pengene er viktigere enn livet

2. En politikk og økonomi der 

livet er viktigere enn pengene        



Mål- og verdirevolusjon

Mål Mål

Grå Grønn

Rød                          Blå      Middel Rød                           Blå

Grønn Grå



Behov for nye verdier og nye institusjoner

Det er ikke nok å temme institusjonene til en global 
kapitalistisk økonomi. Det kulturelle og institusjonelle system 
må erstattes av verdier og institusjoner som er tilpasset et 
helt nytt system. 



Den avgjørende forskjellen på de 
gamle og de nye strukturer

Når vi er klar over den essensielle forskjellen på de gamle og 
de nye strukturer, kan vi begynne å fokusere vår tid og energi 
på å styrke institusjonene til en dypgrønn levende økonomi 
fremfor å redusere skadene – med marginale justeringer – til 
dagens kapitalistiske økonomi. 



Utvikling
Virkelig utvikling kan ikke kjøpes med utviklingshjelp. Utvikling er avhengig av 
folks evne til å ta kontroll over og effektivt utnytte realressursene der de bor –
jord, vann, arbeidskraft, teknologi og menneskelig dyktighet og motivasjon – til å 
dekke sine behov. 

Likevel overfører de fleste utviklingsintervensjoner, ifølge David Korten (tidligere 
USAID), kontrollen over lokale ressurser til sentraliserte offentlige byråkratier 
som ikke står ansvarlig overfor lokale mennesker og ikke er følsomme for deres 
behov. 

Desto mer penger som strømmer gjennom disse sentraliserte institusjonene, 
desto mer avhengige blir folk av institusjonene, desto mindre kontroll får de over 
sine egne liv og ressurser, og desto raskere vokser gapet mellom de som har 
sentral makt og de lokale menneskene og lokalsamfunnene som forsøker å 
livnære seg ved å bruke lokale ressurser. 



Alternativ utvikling
«The more I saw development’s presumed beneficiaries struggling
to maintain their dignity and the quality of their lives in the face of
the systemic attack by the development agencies and projects that
were colonizing their resources, the more alienated I became from 
mainstream development thinking.»

David C. Korten, USAID’s regional adviser on development management based in Jakarta, 
Indonesia

Hvordan ville utvikling fortone seg hvis den istedenfor å være fokusert 
på vekst og penger, heller ble reelt menneskefokusert – dvs. at 
mennesker både ble utviklingens formål og dens viktigste instrument?



Lokalisering som alternativ 
til storkapitalens globalisering

• I fremtiden – i en dypgrønn økonomi – vil alle samfunn over hele 
verden i mye større grad enn i dag måtte søke å dekke sine egne 
lokale behov ved hjelp av lokale, kortreiste og ureiste ressurser. 
Relativt korte forsyningslinjer blir helt nødvendig.

• Det må utvikles et interlokalt nettverk av sterke lokale (og 
bioregionale) dypgrønne økonomier over hele verden.



Globaliser lokaliseringen



Økonomien er til for mennesker, 
ikke for oligarker
• Våre grunnleggende behov som mennesker er slik at vi overlever og trives bare som medlemmer av fungerende familier og 

fellesskap. 

• I tradisjonelle ikke-monetariserte gaveøkonomier, er de relasjoner som binder fellesskapet sammen til en funksjonerende enhet 
definert primært ved gjensidig omsorg og forpliktelse. 

• I en monetarisert markedsøkonomi er disse relasjonene definert primært, og ofte bare, ved penger på bekostning av den 
gjensidige omsorg og forpliktelse som er avgjørende viktig for individuell livsglede og sunne sosiale funksjoner. 

Implikasjonene av ovennevnte forskjell er dyptgripende:

• I en gaveøkonomi er vår overlevelse og vårt velvære avhengig av kultiveringen og utøvelsen av vår kapasitet for kjærlighet til og 
vår ansvarsfølelse for det fellesskapet vi er en del av.

• I en monetarisert markedsøkonomi er vår overlevelse og vårt velvære avhengig av penger – og derfor av de institusjonene som 
kontrollerer vår tilgang til penger.

• I en fullt utviklet kapitalistisk økonomi betyr dette at vi for å dekke vårt daglige livsbehov er redusert til å være avhengig av 
kommersielle selskaper som oligarkene skaper for å styrke sin egen finansielle makt ved hjelp av andres sparemidler i den 
hensikt å skaffe seg og bestemme over verdier langt utover det som er deres egne. 



Ti dypgrønne sannheter
En dypgrønn økonomi vil begynne med ti grunnleggende observerbare fakta:

1. En økonomis eneste gyldige formål er å tjene livet og fellesskapet.

2. Penger er et middel, ikke et mål. 

3. All virkelig velstand begynner med vår levende Moder Jords livgivende systemer. Vi har kun én Moder Jord på deling og må leve i 
forhold til det. 

4. Jevn fordeling med små forskjeller er avgjørende for et sunt menneskesamfunn og et sunt medskapende menneskelig forhold til resten 
av naturen.

5. Den første testen på en økonomis suksess er hvor godt den ivaretar og styrker biosystemkapitalens helse som økonomien er avhengig 
av og som folks helse og livsglede også er avhengig av.

6. Husstanden som søker å sikre velværet til sine medlemmer er et mer naturlig og passende valg som den grunnleggende basisenhet for 
økonomisk analyse enn selskapet som søker å maksimere den finansielle avkastning for selskapets ledelse og for dets aksjonærer. 

7. Fellesskapsbaserte dypgrønne økonomier er mest sikre, stabile, produktive og innovative når de organiseres for å dekke egne behov 
med egne ressurser samtidig som de fritt deler informasjon og teknologi og samtidig eksporterer sitt overskudd i en balansert
utveksling med sine naboer. 

8. Dypgrønne levende fellesskap er sterkest og sunnest når monetært basert byttehandel foregår innenfor et sterkt rammeverk av 
relasjoner basert på gjensidig tillit, omsorg og deling. 

9. Realinvesteringer er langsiktige og produserer realverdier for samfunnet. Spekulasjon er kortsiktig og eksproprierer for private
formål de verdier som andre har skapt uten å bidra med noe av verdi til samfunnet i bytte. Det er å stjele fra andre. 

10. Det er mer sannsynlig at foretak i menneskelig størrelse (små og mellomstore foretak) eid av lokale interessenter/stakeholders som 
kjenner og bryr seg om hverandre, vil tjene fellesskapets interesser enn et globalt storselskap der eierne handler i aksjer med lynets 
hastighet i globale finansmarkeder og der eierne hverken vet hva de kjøper, eier eller selger. 



Grunnpilarene til en 
dypgrønn økonomi 

Det hele begynner med omsorgsrelasjoner innen og mellom 
stedbaserte samfunnsfellesskap. Aldri før har så mange mennesker 
vært i omsorgsrelasjoner til så mange andre raser, kulturer, religioner 
og nasjonaliteter som er forskjellig fra deres egen. Dette skaper en 
voksende bevissthet om at vi deler kun én jordklode, at våre 
menneskelige likheter langt oppveier våre menneskelige forskjeller, at 
de fleste av oss er tenksomme, omsorgsfulle og generøse, og at 
ekstrem grådighet og vold er klare tegn på alvorlige psykologiske, 
kulturelle og institusjonelle dysfunksjoner. 



En dypgrønn økonomi vil fremme:
• Evaluering av en økonomis vellykkethet på bakgrunn av indikatorer for helsen til enkeltindivider, 

fellesskapet og til den levende Moder Jord

• Strenge grenser for konsentrasjon av økonomisk makt

• Relasjoner basert på gjensidig omsorg, tillit og ansvar

• Lokale beslutninger basert på nærhetsprinsippet

• Vekt på bruk av lokale ressurser for å dekke lokale behov.

• Stabile langsiktige lokale eierskap

• Arbeid til alle som ønsker det til en levelønn der det produseres varer og tjenester som dekker reelle behov

• En rettferdig fordeling av inntekt i forhold til den enkeltes bidrag til den reelle helse og velværet til 
fellesskapet

• Cooperative arbeider- og fellesskapseierskap til foretak for å eliminere oppdeling av samfunnet i en 
eierklasse og en arbeiderklasse med motsatte interesser

• Skattepolitikk som fremmer 1) en rettferdig fordeling av velstanden i forhold til innsats og bidrag, 2) 
rimelig avkastning på produktive investeringer, og 3) som motvirker røverinvesteringer og spekulasjon





En virkelig demokratisk 
markedsbasert dypgrønn økonomi

I en virkelig demokratisk markedsbasert dypgrønn økonomi er det 
ingen plass til globale transnasjonale selskaper, globale 
finansmarkeder, spekulativ høyhastighetshandel i verdipapirer, bruk 
av finansielle masseødeleggelsesvåpen som derivater, banker som 
handler ut fra egeninteresse, selskaper som er for store til å reguleres 
og for store til å gå konkurs, utenlandsk eierskap til innenlandske 
verdier og ressurser, systemisk eksternalisering av kostnader, 
uregulerte private monopoler og gjeld til utlandet. I tråd med 
grunnleggende markedsøkonomiske prinsipper må eierskap være 
langsiktig, innenlandsk og helst lokalt. 



Finanstjenestesektoren i den
kapitalistiske økonomien

Kapitalismen har omgjort finanstjenestesektoren fra å være et kostnadssenter som bør 
minimeres til å bli en kombinasjon av profittsenter, Ponzi scheme og casino. Sektoren 
bruker det meste av sine talenter og ressurser på gambling med finansielle instrumenter 
som kalles derivater. Derivatene blir skapt ut av ingenting; de fleste av dem har ingen 
samfunnsnyttig funksjon, er uforståelig for de fleste, og skaper en systemisk risiko som 
truer hele den globale økonomien. Den legendariske investoren Warren Buffet har kalt 
derivater for «weapons of mass destruction».

Finanstjenestesektoren evaluerer verdien av sine ytelser ut fra til hvor mye den vokser i 
størrelse og lønnsomhet i forhold veksten i den samlede makroøkonomien, dvs. i forhold 
til økningen i den byrden den legger på realverdiøkonomien til folk, samfunn og resten 
av naturen. Finanstjenestesektoren satser på og forventer å stadig øke sin andel av de 
realøkonomiske godene som andre mennesker og naturen har skapt og samtidig selv 
bidra stadig mindre med verdier til samfunnet.



Finanstjenestesektoren 
i en dypgrønn økonomi
I en ordentlig dypgrønn økonomi er finanstjenestesektoren en 
kostnadssektor som bør minimeres og ikke en profittsektor som skal 
maksimeres. Sektorens korrekte rolle er å forvalte og allokere samfunnets 
sparemidler blant konkurrerende investeringsforslag fra individer og 
foretak som er engasjert i produksjonen av reelle varer og tjenester. Desto 
mindre sektorens kostnader er i forhold til verdien av de reelle varer og 
tjenester som genereres av investeringene, desto mer effektiv og nyttig er 
sektoren for samfunnsøkonomien. Desto større finanstjenestesektoren er i 
forhold til den totale makroøkonomien og desto større dens andel av den 
totale profitten, desto mindre effektiv er sektoren og desto større er den 
private skatt den i praksis påtvinger samfunnet. 



Noen viktige økonomiske begreper
i et dypgrønt perspektiv



To konkurrerende økonomiforståelser

Krematistikk
• Studiet av hvordan maksimere den kortsiktige bytteverdi 

(markedsverdi/pengeverdi) for eieren

• Læren om hvordan bli materielt rik

Oikonomia
• Studiet av hvordan øke bruksverdien for alle medlemmene av samfunnet over 

lang tid

• Læren om hvordan bruke samfunnets ressurser effektivt til å øke livskvaliteten 
for alle uten å ødelegge livsgrunnlaget



To ulike preanalytiske
visjoner av økonomien (1)

Konvensjonell økonomi

Økonomien – hele makroøkonomien 
– ses på som helheten. Intet er 
utenfor. Naturen og miljøet blir sett 
på som et undersystem av eller 
sektorer i makroøkonomien –
skoger, fiskerier, jordbruksland, 
gruver etc. Mennesket blir også sett 
på som et undersystem i form av å 
være en produksjonsfaktor og 
forbruker – ikke et levende individ 
med uendelig egenverdi.

Økologisk (dypgrønn) økonomi

Økonomien ses på som en del  –
et undersystem - av en større 
helhet – biosfæren. Økonomien 
ses på som et åpent undersystem 
av det større økologiske system. 
Det større systemet er endelig, 
ikke-voksende, materielt lukket, 
men åpent for solenergi.



To ulike preanalytiske
visjoner av økonomien (II)

Konvensjonell økonomi

• Hvis makroøkonomien er helheten, kan den 
ekspandere uten grenser og uten kostnader. 
Den vokser ikke på bekostning av noe og 
derfor får man ingen alternativkostnad 
(opportunity cost)– intet ofres som resultat 
av fysisk ekspansjon av makroøkonomien inn 
i det uokkuperte tomrom utenfor 
makroøkonomien.

• Hovedpoenget er at veksten medfører ingen 
kostnader.

• Da vil all vekst i økonomien være økonomisk 
vekst som blir ansett å være økonomisk 
fornuftig. Uøkonomisk vekst blir da et 
meningsløst begrep.

Økologisk (dypgrønn) økonomi

• Hvis makroøkonomien bare er en del og 
ikke helheten, vil vedvarende fysisk vekst 
i makroøkonomien etter hvert butte mot 
andre deler av den endelige og ikke-
voksende helheten og derfor føre til at 
noe må ofres på vekstens alter – en 
alternativkostnad (opportunity cost). 

• Hovedpoenget at veksten har kostnader.

• Da vil ikke all vekst i makroøkonomien 
være økonomisk fornuftig, og begrepet 
uøkonomisk vekst blr veldig relevant og 
meningsfullt.



Konvensjonell økonomi: 
Pengeøkonomi der naturen ikke er med i regnestykket

Produksjonsfaktorer

Bedrifter Forbruke   Forbrukere

Varer og tjenester                                                                              

Pengeøkonomiens sirkulasjon



Naturen som modell for økonomien

En dypgrønn økonomi har naturen som modell



Økonomien er et undersystem av biosfæren



Økonomisk vekst og uøkonomisk vekst

• Økonomisk vekst betyr generelt at man oppnår mer ut av mindre eller at 
man når sitt mål i stadig større grad ved hjelp av stadig mindre bruk av 
begrensede ressurser. Økonomisk vekst har man så lenge vekstens 
(marginale) nytte er større enn vekstens (marginale) kostnader.

• Uøkonomisk vekst betyr generelt at man oppnår mindre ut av mer eller at 
man når sitt mål i stadig mindre grad ved hjelp stadig mer bruk av 
begrensede ressurser. Uøkonomisk vekst har vi når vekstens (marginale) 
kostnader er større enn vekstens (marginale) nytte.

• Hvor vidt noe er økonomisk eller uøkonomisk er helt avhengig av hvilke 
mål man ønsker å oppnå.



Økonomisk vekst og uøkonomisk vekst

Neoklassisk (konvensjonell) økonomi
Økonomisk vekst forstås som produksjonsvekst (og derfor forbruksvekst). 
Dette blir målt som vekst i bruttonasjonalproduktet (BNP-vekst). Siden 
økonomien og ikke naturen anses som overordnet, vil ikke vekst i økonomien 
(dvs. vekst i produksjon og forbruk) medføre andre kostnader enn 
produksjonskostnader som arbeid, finansiell kapital og produksjonskapitalens 
kapitalslit). Derfor vil enhver produksjonsvekst - og dermed forbruksvekst -
som blir solgt i markedet til markedspris, oppfattes som framskritt. Begrepet 
uøkonomisk vekst blir derfor et meningsløst begrep.

Bærekraftig vekst: Kjøp mer grønt, og enda mer og enda mer: Den 
økonomiske veksten oppfattes som grønn eller bærekraftig når man gjennom 
teknologisk utvikling får redusert ressursforbruket og miljøbelastningen per 
produsert enhet av et produkt. Men at det totale antall produktenheter hele 
tiden skal økes, problematiseres ikke. Dermed blir ikke veksten grønn og 
bærekraftig likevel.

Neoklassisk økonomisk teori bygger på den uvitenskapelige antakelse at den 
som forbruker mer enn en annen, også har det bedre enn den andre. 

Målet for samfunnet blir derfor:

Maksimalt forbruk med et optimalt produksjonsmønster, 
dvs. lavest mulig produksjonskostnader pr. produsert 
enhet av et produkt.

Økologisk (dypgrønn) økonomi
Økonomisk vekst forstås som at vekstens nytte er større enn vekstens kostnader. Når 
vekstens kostnader blir større enn nytten, går vi inn i en fase av uøkonomisk vekst. 
Økologien oppfattes som overordnet og økonomien som underordnet. Dvs. at 
produksjonsveksten i økende grad vil medføre økologiske kostnader 
(konsekvenskostnader). Til slutt vil produksjonens økologiske konsekvenskostnader 
overskride produksjonens nytte. Optimal produksjonsmengde i forhold til økologien vil 
være der den marginale livskvalitet er lik produksjonens marginale økologiske 
konsekvenskostnader. 

Målet for samfunnet bør være:

Maksimal livskvalitet og livsglede for alle med et optimalt, men 
for øvrig minst mulig forbruk.

Produksjonens og forbrukets formål, dvs. økonomiens formål, og eneste gyldige 
hensikt er å bidra til å nå dette målet. Forbruk (og produksjon) er et virkemiddel til å 
maksimere livskvaliteten. Å handle økonomisk effektivt og rasjonelt betyr å fatte 
beslutninger som maksimerer måloppfyllelsen og minimerer virkemiddelbruken. Det 
ideelt økonomisk rasjonelle ville derfor være å ha maksimal livsglede uten å behøve å 
ha noe forbruk eller produksjon i det hele tatt. Det er vel mulig det finnes noen 
urbefolkninger igjen som har det tilnærmet slik. De kan vi lære mye av, men det bør 
skje før det «økonomisk rasjonelle» vestlige hvite kapitalistiske mennesket i 
«fremskrittets» navn klarer å utrydde også den siste rest av urbefolkningene og deres 
visdom. 



Formålet med næringsvirksomhet
(business)

Kapitalistisk økonomi

• «The business of business is 
business. And that is to make 
ever more money for those who
have money.»

Dypgrønn økonomi

• «The business of business is not 
business, but to serve life and 
the community! If you are not in 
business to serve life and your
community, you have no
business being in business.»



Business i en dypgrønn økonomi

• «The business of business is not business, but to serve life!»

• «If you are not in business to serve your community, you have no business 
being in business.»

• Den eneste gyldige begrunnelse for å ha et næringsliv er at det skal tjene 
fellesskapet av mennesker. 

• Det er stor forskjell i holdning å ville tjene menneskene og å ville tjene på
menneskene.



Formålet med penger
Kapitalistisk økonomi

• Penger (og makt) er et mål. 
Selve livets formål!

Dypgrønn økonomi

• Penger er et middel, ikke et mål! 
• Penger skal fungere som et 

smøringsmiddel i et maskineri som 
produserer varer og tjenester. 
Smøringsmiddelet er nødvendig 
for at ikke maskineriet skal gå i 
stå. Men smøringsmiddelet skaper 
i seg selv ingen verdier, og det er 
kostnadskrevende sløsing å bruke 
mer smøringsmiddel enn 
nødvendig.



Penger i en dypgrønn økonomi

Penger er et middel, ikke et mål!



Formålet med profitt
Kapitalistisk økonomi

• Profitt er et mål som skal 
maksimeres koste hva det koste 
vil.

Dypgrønn økonomi

• Profitt er et middel til å sikre at 
foretaket kan fortsette å tjene 
fellesskapets interesser. 



Profitt i en dypgrønn økonomi

Profitt er ikke et mål som skal maksimeres, 
men et middel for å kunne forsette
virksomheten med å tjene fellesskapet!



Kapital i en dypgrønn økonomi

Kapital kan defineres som et forråd/en mengde av noe som kan gi en strøm av goder. 

Eksempler på kapital: Naturkapital (solkapital, oljekapital, skogkapital, jordsmonnkapital, drikkevannskapital), 
produksjonskapital (maskiner, anlegg), finansieringskapital, sosialkapital, humankapital, organisasjonskapital, 
kulturkapital, moralkapital.

Det er kapitalens tjenester (f.eks. bilkapitalens transporttjenester eller pianoets musikktjenester) som dekker menneskenes 
behov og ønsker og ikke kapitalens vekst (produksjon) eller kapitalens reduksjon (forbruk).

Kapitalens tjenesteytende kapasitet bør holdes inntakt, mens kapitalens slitasjekostnad (forbruk) og kapitalens 
vedlikeholdskostnad (produksjon) bør minimeres.

Er kapitalens tjenesteytende kapasitet blitt vesentlig redusert, bør det reinvesteres i kapitalens gjenoppbygging
(produksjon) 



Inntekt i en dypgrønn økonomi

Inntekt kan defineres som det man kan forbruke i en periode uten å 
være fattigere i slutten av perioden enn i begynnelsen av perioden.

Inntekt kan defineres som kapitalens avkastning eller forrentning, 
dvs. det som kan forbrukes i en periode uten å slite ned kapitalen.

Inntekt er det som kan brukes uten å redusere kapitalen, mens 
forbruk er en reduksjon i kapitalen (kapitalslit).

Å blande sammen inntekt og kapitalslit er som å tro at man tjener seg 
rik når man i virkeligheten tjener seg fattig. Denne 
sammenblandingen særpreger dagens kapitalistiske økonomi.



Kostnader i en dypgrønn økonomi

Kostnader i en dypgrønn økonomi kan defineres som kapitalslit, dvs. 
en reduksjon i ulike former for kapital/mengde av verdier.



Produksjon og forbruk i en dypgrønn økonomi

Produksjon og forbruk representerer ikke inntekter, men kostnader som bør 
minimeres.

Det er kapitalens tjenester som dekker folks behov og ønsker. Kapitalens 
tjenesteytende kapasitet bør holdes intakt.

Forbruk er kapitalens slitasjekostnad som bør minimeres.

Produksjon er kapitalens vedlikeholdskostnad som bør minimeres.



Økonomiens grunnpilarer
Grunnpilarer for dagens 
pengefokuserte kapitalistiske økonomi

1. En fortelling om de Hellige 
Penger og det Hellige Marked

2. En pengebasert økonomisk teori
3. Lover til fordel for kommersielle 

selskapers rettigheter
4. Fjerneierskap (‘absentee

ownership’) formidlet av 
internasjonal røverkapitalismes 
bankstere/Wall Street-regimet

Grunnpilarer for en dypgrønn 
realøkonomi

1. En fortelling om det Hellige Liv 
og den Hellige Levende Moder 
Jord

2. En realøkonomisk teori med 
naturen som modell

3. Lover til fordel for Moder Jords 
og hennes barns rettigheter

4. Deltakende stedforankret 
eierskap



The Story of the Universe and the Human Role

«For the peoples, generally, their story of the universe and the human role in 
the universe is their primary source of intelligibility and value. The deepest
crisis experienced by any society are those moments of change when the story 
becomes inadequate for meeting the survival demands of a present 
situation.»

Thomas Berry, The Dream of the Earth



Fire pilarer for en dypgrønn økonomi (1)

Erstatt gamle utdaterte fortellinger 
med nye fortellinger som passer for vår tid
Vi mennesker lever av felles fortellinger om og oppfatninger av hvem vi er. Disse fortellingene inneholder de felles verdier og den 
felles forståelse vi må ha for å kunne organisere oss i sammenhengende grupper, fellesskap og samfunn. Våre viktigste fortellinger 
er de som uttrykker vår dypeste oppfatning av naturen, vår opprinnelse, formål og hva det er som vi holder hellig – det aller 
viktigste for vårt velvære.

Den moderne kapitalistiske økonomi er støttet opp under av fortellingen om de Hellige Penger og det Hellige Marked. Denne 
fortellingen lærer oss at penger er verdier og rikdom (wealth). De som tjener penger er samfunnets verdiskapere. Og frie markeder 
kanaliserer vårt menneskelige konkurranseinstinkt på måter som maksimerer verdiskapingen til det felles beste. Men denne 
fortellingen er raskt i ferd med å miste sin troverdighet. 

En fortelling om det Hellige Liv og den Hellige Levende Moder Jord er i ferd vinne fram. I henhold til den historien er virkelige 
verdier levende verdier, mens penger bare er et tall. Og vi mennesker er levende barn av Moder Jord og vi overlever og trives bare 
som medskapende samarbeidende medlemmer av Moder Jords store familie. 



Et bidrag til en fortelling om det Hellige Liv, den 
Hellige Levende Moder Jord  og hennes barn
Fortellingen er skrevet av tidligere professor ved Harvard Business School, David C. Korten, i hans bok 
«Change the Story, Change the Future - a Living Economy for a Living Earth» (2015)

«We humans are living beings born of and nurtured by a Living Earth. Real wealth is living wealth. Time is life. 
Money is just a number useful as a medium of exchange in well-regulated markets.

Life exists only in community. We humans are creatures of conscience who survive and prosper only as members of a 
Living Earth community. The prime task of any living community is to maintain the conditions essential to the life of
its members. We all do best when we do well in a world that works for all.

A connection to nature and community is essential to our physical health and well-being. It is our nature to care and 
share for the benefit of all. Individualistic violence, greed, and ruthless competition are indicators of individual and 
social dysfunction. Environmental damage and extreme inequality are indicators of serious system failure.

The purpose of human institutions – whether business, government, or civil society – is to provide all people with the
opportunity to make a healthy, meaningful living in a balanced co-productive relationship with Earth’s community of
life. Institutions designed to concentrate their decision-making power in the pursuit of purely financial ends
unburdened by the exercise of human conscience – as is the case for most publicly traded limited-liability
corporations – have no place in a healthy society.

Human institutions are human creations. That which humans create, humans can change.

Environmental sustainability, economic justice, and a living democracy are inseparable. We have all of them, or we
have none of them.»



Mammon er ikke Gud
Penger er ikke rikdom. Det er bare et tall

Penger er bare et tall uten noen mening utenfor det menneskelige 
sinn. Det kapitalistiske systems motiverende styrke er den systemiske 
feildirigeringen av vår livsenergi. Denne feildirigeringen er 
konsekvensen av illusjonen om at penger er rikdom og et egnet mål 
på vår individuelle og sosiale verdi og vårt velvære. 

Ved å fokusere på penger fremfor på det livet vi ønsker å leve, knytter 
vi vår vilje og vår livskraft til de kulturelle historier om oss selv og de 
finansielle og materielle belønninger som vi får presentert av 
røverkapitalismens institusjoner (Wall Street systemet). 



Fire grunnpilarer for en dypgrønn økonomi (2)

En økonomisk teori for 
den levende Moder Jord

Økonomi dreier seg om produksjon, forbruk og overføring av verdier (fordeling) av goder i den hensikt å øke menneskenes livskvalitet uten å ødelegge 
livsgrunnlaget.  

Ut fra tankegangen til den dominerende fiktive finanskapitalistiske økonomien som veileder og 
legitimerer den kapitalistiske økonomien og selskapsstyringen er det
• penger som definerer den økonomiske verdi,

• finanskapitalen som definerer de økonomiske begrensningene, 

• veksten i den monetære omsetningen og i finanskapitalen som definerer graden av økonomisk suksess.

Ut fra en dypgrønn økonomisk tankegang er det 
• livet som definerer de økonomiske verdier

• biosystemkapitalen som definerer de økonomiske begrensninger, 

• helsen og det kreative potensialet til levende mennesker, menneskelige fellesskap og den levende natur som definerer den økonomiske suksess. 



Fire grunnpilarer for en dypgrønn økonomi (3):

Lov om Moder Jords rettigheter

En grunnleggende viktig funksjon for et juridisk system er å legge til rette for 
regelbaserte løsninger på konflikter mellom motstridende rettigheter og 
interesser.

Institusjonene til den moderne kapitalistiske økonomien er understøttet av et 
system av lovregler der de pengesøkende selskapsroboters rettigheter kommer 
foran rettighetene til levende mennesker og til den levende natur.

En dypgrønn økonomi forutsetter innføring av en lov om den levende naturs eller 
Moder Jords rettigheter basert på erkjennelsen av at vi mennesker tilhører 
naturen, er en del av den, og at vår overlevelse, helse og vårt velvære er avhengig 
av naturens – eller vår levende Moder Jords – helse og velvære. Naturens og 
menneskenes rettigheter må komme foran kommersielle selskapers rettigheter. 
Selskaper skal tjene mennesket og naturen – ikke omvendt.



Fire grunnpilarer for en dypgrønn økonomi (4):

Deltakende stedforankret eierskap (I)

Den som eier or dermed kontrollerer tilgangen til kildene til mat, vann, 
husly, energi, transport, rekreasjon, utdannelse, helseomsorg og andre 
grunnleggende ting som er avgjørende for å kunne skape et sunt 
fremgangsrikt samfunn, kontrollerer samfunnet, dets politikk og dets 
prioriteringer.  

I det nåværende system kontrollerer internasjonale bankstere og Wall 
Street casino-systemet mye av verdens realkapital gjennom utøvelse av 
eierskapsrettigheter som er frakoblet menneskelig ansvarsfølelse. Dette er 
selvmordsøkonomiens minst synlige, men mest sårbare pilar. 



Fire grunnpilarer for en dypgrønn økonomi (4):

Deltakende stedforankret eierskap (II)
Ideelt sett involverer dypgrønne realinvesteringer direkte stabile lokale eierskap 
til produktive realverdier. De som eier er mennesker som søker en forutsigbar 
langsiktig inntektsstrøm og som har en personlig interesse for det langsiktige 
velværet til det lokalsamfunnet hvor deres realverdier er investert og lokalisert. 
Stabile, ansvarlige og bredt deltakende lokalt eierskap knytter sammen 
husstandenes interesser og foretaksinteressene og gir et bolverk mot det tyranni 
som nesten uunngåelig oppstår når et enkeltindivid, et megaselskap eller en stat 
lykkes i å monopolisere eierskap til realverdier der deres eneste interesse er 
finansiell.

Adam Smith og Thomas Jefferson var sterke røster til fordel for et system av lokalt 
småeierskap der hvert individ eier de midlene som det bruker til å produsere sitt 
levebrød. Adam Smith mente dette var en avgjørende forutsetning for en effektiv 
markedsøkonomi. Thomas Jefferson mente det var en avgjørende forutsetning for 
et demokrati. Begge hadde rett. 



Fire grunnpilarer for en dypgrønn økonomi (4):

Deltakende stedforankret eierskap (III)

Mange økonomiske funksjoner i moderne samfunn krever store 
foretaksenheter, også i en dypgrønn økonomi. Vi kan ivareta dette behovet 
uten å bryte med prinsippet om bred, rettferdig, stabil og lokalt forankret 
eierskapsdeltakelse gjennom cooperative eierskapsmodeller. De 
arbeidereide cooperativene i Mondragon i Spania er et ledende eksempel 
på svært vellykkede cooperative arbeidereierskap i store komplekse 
foretak.

Sterk støtte til ulike former for lokalt eierskap – inklusive cooperative
eierskapsformer – er avgjørende viktig for dypgrønne initiativer rundt om i 
verden.



Formålet med næringsvirksomhet
(business)

Kapitalistisk økonomi

• «The business of business is 
business. And that is to make 
ever more money for those who
have money.»

Dypgrønn økonomi

• «The business of business is not 
business, but to serve life and 
the community! If you are not in 
business to serve life and your
community, you have no
business being in business.»



En virkelig demokratisk 
markedsbasert dypgrønn økonomi

I en virkelig demokratisk markedsbasert dypgrønn økonomi er det 
ingen plass for globale storselskaper, globale finansmarkeder, 
spekulativ høyhastighetshandel med verdipapirer, banker som 
handler ut fra egeninteresse, selskaper som er for store til å bli 
regulert eller til å gå konkurs, utenlandsk eierskap til innenlandske 
verdier/ressurser, systemisk eksternalisering av kostnader, uregulerte 
private monopoler, og internasjonal gjeld. I tråd med grunnleggende 
markedsprinsipper må eierskap være langsiktig, innenlandsk og 
fortrinnsvis lokalt. 



25 dypgrønne  
økonomiske grep



Forslag til 25 dypgrønne økonomiske grep

• Det følgende er en kortfattet presentasjon av 25 dypgrønne økonomiske 
grep jeg mener er nødvendig å ta fatt på dersom det skal bli mulig med 
en reell bærekraftig utvikling og en humanistisk og økologisk forsvarlig 
økonomi.

• Forslagene må selvsagt drøftes grundigere enn det som blir gjort her, 
men denne presentasjonen er ment som et bidrag til å starte en debatt 
om en dypgrønn økonomi. 

• Det er mange flere viktige dypgrønne grep som bør tas enn de jeg 
presenterer nedenfor, men de får komme etter hvert.



Oppsummering
av de 25 forslagene til dypgrønne økonomiske grep 

Mål, midler og verdier

1.    Nye fortellinger om hva mennesket er

2.    Lær av urbefolkningene om hva virkelige verdier er

3.    Husstanden og fellesskapet av husstander bør være utgangspunkt for økonomisk analyse, ikke bedriften

4.    Profitt som middel, ikke som mål. Bedriftenes eneste formål: bidra til å dekke reelle menneskelige behov

for å øke livskvaliteten. Økonomisk demokrati

5.    Gradvis overgang fra konkurranseøkonomi til samarbeidsøkonomi

6.    Penge- og finanssystem som tjener flertallet og ikke bare eliten. Revurdering av rentesystemet

Miljø, ressurser, klima etc.
7.    Reduksjon av ressursforbruket per person og ikke bare per produsert enhet av et produkt

8.    Sirkulærøkonomi/funksjonsøkonomi der det selges lite ressurskrevende tjenester fremfor

ressurskrevende varer

9.    Naturen som modell for økonomien

10.  Omfattende praktisering av prinsippet om at ‘kostnadskaperen skal betale’. Dypgrønn skattereform.

11.  Slutt å sammenblande inntekt og kapitalslit

12.  Gradvis stigende global karbonskatt med lik fordeling av skatteinntekten til hver person



Arbeid, teknologi, begreper, indikatorer

13.   Revurdering av arbeids- og verdiskapingsbegrepet – fra
lønnslaveri til meningsfulle aktiviteter/borgerlønn

14.   Tilpasset teknologi («appropriate/intermediate technology»)
som gir mange arbeidsplasser til en lav kapitalinnsats 

15.   Nei til uøkonomisk vekst. Revurdering av alle de positivt ladede
økonomiske begreper fra en pengeforståelse til en økologisk og
humanistisk forståelse

16.   Nye indikatorer for fremskritt – livskvalitets- og helseindikatorer fremfor
pengeindikatorer



Internasjonale grep
17. Beslutninger bør fattes på lavest mulig meningsfulle nivå. 

Subsidiaritetsprinsippet (nærhetsprinsippet)  
18. Nei til ikke-diskrimineringsprinsippet i handelsavtaler. Nei til bl.a. WTO,

TISA, TTIP 
19. Nei til avdemokratisering ved private tvisteløsningsordninger (ISDS) i 

handelsavtaler 
20. Innføring av Sustainable Multilateral Clearing Union for å stimulere til 

balansert handel mellom land 
21. Proteksjonisme? Ja til beskyttelse av effektiv dypgrønn politikk. Nei til 

beskyttelse av ineffektiv, uøkologisk og uetisk
industri

Lokale grep
22. Internasjonale nettverk av sterke lokale og bioregionale økonomier. Lag 

mange bærekraftige kommuneprosjekter. Vurder innføring av lokalvaluta.
23.  Utvid den økonomiske sirkulasjon bare hvis nødvendig
24. Lokal og regional kontroll over lokale og regionale arbeidsplasser og

kapital
25. Kortreist og ureist behovsdekning. Dekning av lokale behov hovedsakelig

ved hjelp av lokale (og bioregionale) ressurser



Dypgrønne økonomiske grep

1.  Nye fortellinger om hva mennesket er

Fra snevre egoistiske pengeorienterte forbrukende individualister i en alles kamp mot alle

Til fellesskapsorienterte medskapende individer med uendelig egenverdi, der mennesket 
bare kan forstås i sosiale relasjoner og der alle er en del av alle og av naturen. Alt henger 
sammen med alt. «Man in community».

Forslag til videre lesing: 
David C. Korten, «Change the Story, Change the Future»

Carl Fredrik Normann, «Tidløs medisin – på leting etter den glemte helhet»

Bøkene til Charles Eisenstein



Dypgrønne økonomiske grep

2. Lær av urbefolkningene om hva virkelige
verdier er

Forslag til videre lesning:
- Carl Fredrik Normanns bok «Tidløs medisin – på leting etter den glemte 

helhet»
- Bøkene til John Perkins og Vladimir Megre



Dypgrønne økonomiske grep

3. Husstanden og fellesskapet av husstander bør være 
utgangspunktet for økonomisk analyse, ikke bedriften

Hva er mål og hva er midler? 

Uten klare mål, vil midlene forplante seg inn i målene og bli målene. Pengene er blitt målet, mens mennesker og natur er blitt midler.

Bærekraftens tre dimensjoner:

1. Den økologiske dimensjon (forutsetningen for utvikling)

2. Den sosiale (inkl. kulturelle og spirituelle) dimensjon (målet med utvikling)

3. Den økonomiske dimensjon (et middel til utvikling) 

Å tjene menneskene bør være målet for økonomisk virksomhet, og ikke at menneskene skal være slaver for den økonomiske virksomheten. Det blir 
menneskelig meningsløst at økonomien, som bare er ett middel (av mange) til å nå de sosiale målene, skal være selve utgangspunktet for vurderingen 
av om det går fremover eller bakover med samfunnet. Begrepet effektivitet betyr maksimal måloppnåelse med minimal virkemiddelbruk 
(ressursbruk). For å vite om noe er samfunnsmessig effektivt, må vi vurdere effektivitetsbegrepet i forhold til sosiale mål og ikke primært i forhold til 
økonomiske virkemidler. Men da må vi vite hva som er de sosiale målene. Vet vi det? Eller har vi latt pengene bli målet fordi vi har mistet meningsfulle 
mål og visjoner av syne?
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4. Profitt som middel, ikke som mål. 
Bedriftenes eneste meningsfulle formål:

bidra til å dekke reelle menneskelige behov for å øke

livskvaliteten. 

Man skal tjene menneskene fremfor å tjene på dem. 

Økonomisk demokrati

Menneskevennlige økonomiske virksomheter



Økonomisk demokrati og menneskevennlig 
økonomisk virksomhet

Living Enterprises

Av David C. Korten, tidligere professor ved Harvard Business School

«A living enterprise is human-scale. It has preferably fewer than a hundred employees and rarely more than
five hundred, and it organizes around communities of people rather than pools of money. A smaller size
means less need for hierarchy and bureaucratic control. That, in turn, supports innovation, teamwork, 
worker satisfaction, and ethical practice. The stronger the sense of community within the enterprise, the
greater the firm’s contribution to strengthening the social fabric of the larger community it serves.

Markets are more efficient, innovative, and responsive to diversity of needs when served by many small
firms. When workers are owners, the conflict between workers and owners disappears, individuals have a 
stronger sense of ownership in their community, and democracy is more robust.

Global corporations get the vast bulk of media attention, and in the minds of many, they define the business 
sector. The vast majority of business enterprises, however, are human scale, rooted in the commmunities
they serve, and mindful of community needs and values.



Living enterprises (David C. Korten forts.)

In its ideal form, the living enterprise seeks to provide a fair and balanced return to its stakeholder – including safe, 
meaningful family-wage jobs for its employees; good service and useful, safe, high-quality products for its customers; and 
a healthy social and natural environment for the community in which it is located. Owners who are engaged in the
enterprise as managers, workers, customers, or suppliers secure the firm’s relationship to the community and receive a 
living return that include the benefits of life in a healthy and prosperous community with a vibrant natural environment.

Living enterprises may be organized as consumer cooperatives, worker-owned corporations, community corporations, 
partnerships, family businesses, and simple sole proprietorships – all of which involve rooted, engaged ownership. An 
enterprise that is publicly traded or owned by a Wall Street private equity fund is captive to Wall Street financial values
and priorities, which are antithetical to the values and priorities of a living enterprise.

Contrary to the claims of market fundamentalists, there is no reason that all enterprises should be for-profit. There are many needs
– health insurance, banking, electricity, and water among them – that may best be served by community-owned, nonprofit, or 
cooperative enterprises.

Where the nature of the work requires greater aggregations of skills and capital, individual enterprises may come together to form 
larger alliances that still maintain the principles of human-scale organization and community-rooted ownership. Well-known
examples include the Mondragón Cooperatives [in the Basque region] in Spain, the Organic Valley dairy co-op in the United States, 
local manufacturing networks throughout the world, …

If unions are to have a future, it will center on worker ownership, and this [the Mondragón Cooperative system] seems a promising
model.»

Avsnittet «Living Enterprises» over er hentet fra David C. Kortens bok «Agenda for a New Economy – A Declaration of
Independence from Wall Street» (2010)
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5.   Gradvis overgang fra konkurranseøkonomi til

samarbeidsøkonomi

En effektiv markedsøkonomi og en samarbeidsøkonomi fungerer best i relativt 
små økonomier. I en lokaløkonomi vil en kunne eksperimentere med en gravis 
overgang fra konkurranseøkonomi til samarbeidsøkonomi. I en liten økonomi 
behøver det ikke være så stor motsetning mellom konkurranseøkonomi og 
samarbeidsøkonomi. Det avhenger av hvordan det legges opp.



Den menneskelige natur:

Knallharde konkurrenter eller gode samarbeidspartnere?
«The healthy human brain is wired to reward caring, cooperation, and service»

«We humans are complex beings of many possibilities. Empire has demonstrated our capacity for psychopathology. By way of
contrast, most people daily demonstrate, to one extent or another, our capacity for caring, sharing, peacemaking, and service. The 
former are the possibilities of our lower nature; the latter, the possibilities of our higher nature. Both possibilities are within our
means.
… The propagandists of Empire tell us that we are by nature a flawed species incapable of caring and cooperation, that we would
destroy ourselves but for Empire’s controlling, organizing hand. Recent findings from science tell a different and more enabling story: 
a desire to cooperate and serve is hardwired into the human brain.
Scientists who used advanced imaging technology to study brain function report that the healthy human brain is wired to reward
caring, cooperation, and service. Merely thinking about another person experiencing harm triggers the same reaction in our brain as 
that of a mother who sees distress on her baby’s face.
Conversely, the act of cooperation and generosity triggers the brain’s pleasure center to release the same hormone that’s released
when we eat chocolate or engage in good sex. In addition to producing a sense of bliss, it benefits our health by boosting our immune 
system, reducing our heart rate, and preparing us to approach and soothe.. Positive emotions such as compassion produce similar
benefits.
By contrast, negative emotions suppress our immune system, increase our heart rate, and prepare us to fight or flee.
These findings are consistent with the pleasure that most of us experience being a member of an effective team or extending an 
uncompensated helping hand to another being.
It is entirely logical. If our brains were not wired for life in community, our species would have expired long ago. We have an 
instinctual desire to protect the group, including its weakest and most vulnerable members – its children. Behavior contrary to this
positive norm is an indicator of social and psychological dysfunction. Caring, cooperation, and service are both the healthy norm and 
wonderful tonics – and they are free.»

David C. Korten, tidligere professor på Havard Business School
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6. Penge- og finanssystem som tjener flertallet, og 
ikke bare eliten. 

• Vurder bruk av lokalvaluta der det er velegnet

• Hva med et bærekraftig flernivåsystem for valuta der det kan være plass til både

lokalvaluta og globalvaluta, samt valutaer på mellomliggende nivåer? Hvert valutanivå burde 

da være konstruert for helt bestemte formål.

• Revurdering av rentesystemet. 

Rentesystemet fungerer i praksis som en systematisk overføring av verdier fra fattig til rik, og bidrar til 

å øke forskjellene.

Noen forfattere som behandler dette temaet (finn videre fram på f.eks. Google):

L.Randall Wray, Bernard Lietaer, Ellen Brown, James Stodder, Margrit Kennedy, James Robertsen, Margunn 
Bjørnholdt



Dypgrønne økonomiske grep

7. Reduksjon av ressursforbruket totalt, dvs. per person og ikke bare per 
produsert enhet av et produkt

St.meld.nr 40 (1998-1999) Forbrukermeldingen:

”Industrilandenes materielle ressursforbruk er jevnt over for høyt og må reduseres. Økt livskvalitet må erstatte økt materiell levestandard som 
overordnet mål for samfunnsutviklingen. … Livskvaliteten for folk flest kan opplagt bedres selv om ressursforbruket blir mindre.”

St.meld.nr.19 (2002-2003) Globaliseringsmeldingen:

”I følge UNEPs Global Environmental Outlook 2000 må ressursforbruket i industrialiserte land ned til en tiendedel av dagens forbruk dersom 
tilstrekkelige ressurser skal kunne anvendes til å dekke behovene i fattige land.»

ISO 26000:

”For å sikre at ressurser er tilgjengelige i framtida, er det nødvendig å endre nåværende mønstre og volumer av forbruk og produksjon slik at de ligger 
innenfor jordas bærekraft. 

…Det er nødvendig å finne fram til muligheter for å redusere og fjerne ikke-bærekraftige volumer og mønstre av både produksjon og forbruk, og å 
sikre at ressursforbruket per person er bærekraftig. …”
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8. Sirkulærøkonomi/funksjonsøkonomi

I en slik økonomi selges det lite ressurskrevende tjenester fremfor ressurskrevende varer. 
Ved at produsenten beholder eiendomsretten til produktet og isteden selger de 
tjenestene produktene kan yte, vil produsentene få et insentiv til å bruke minst mulig 
ressurser. Avfallet fra en produksjonsprosess blir innsatsressurs til neste 
produksjonsprosess. «Vugge-til-vugge» økonomi. 

Fare! Man kan risikere at internasjonal storkapital «løser» miljøproblemene gjennom sirkulærøkonomi ved å 
opprettholde nåværende maktstruktur og gjøre folk helt avhengige av deres nye tjenesteytelser.

Sirkulærøkonomi er i ferd med å bli et viktig tema i EU.

Funksjonsøkonomi har vært tema i UNEP og Nordisk Ministerråd siden 1990-tallet.

Funksjonsøkonomiens tankegang står på førstesiden av St.meld. nr. 40 (1998-99) Forbrukermeldingen: 
«Kjernen i forbruket bør ikke være å oppnå flest mulig ting, men heller nytten eller opplevelsen av de tjenestene 
tingene kan yte.»
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9.  Naturen som modell for økonomien
Et hvert økonomisk system er et undersystem av det større økologiske system, ikke omvendt som i 
den neoklassiske økonomien. Et undersystem kan ikke operere etter prinsipper som strider i mot 
prinsippene for hovedsystemet uten å undergrave hovedsystemet og følgelig også seg selv.

Et hvert «rike» som er i strid med seg selv, står for fall. 

• Overgang fra neo-klassisk økonomi til økologisk økonomi

• Overgang fra en mekanisk til en organisk virkelighetsforståelse

Forslag til videre studier:

- Herman E. Daly/Joshua Farley, «Ecological Economics – Principles and Applications» (2011)

- Publikasjoner av prof. Ove D. Jakobsen

- Studier ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø
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10. Omfattende praktisering av prinsippet om at
‘kostnadskaperen skal betale’ 

En effektiv markedsøkonomi forutsetter at alle kostnader tas hensyn til (også økologiske og sosiale konsekvenskostnader) 
og reflekteres så langt som mulig i produktprisene. De som forårsaker kostnadene bør også stå ansvarlig for dem. Fattige 
som uforskyldt forårsaker kostnader bør kompenseres på annet vis.

Dypgrønn skattereform
- Skattlegg verdiforbruk fremfor verdiskaping

- Skattlegg det vi ønsker mindre av fremfor det vi 

ønsker mer av

- Skattlegg slik at det lønner seg å opptre fornuftig og at det straffer seg å opptre ufornuftig
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11.  Slutt å sammenblande inntekt og kapitalslit

• Vi tror vi tjener oss rike når vi faktisk tjener oss fattige. 

• Tar du ut penger fra din egen bankkonto og bruker opp pengene, vil ingen ved 
sine fulle fem kalle dette pengeuttaket for inntekt. De vil kalle det for tæring på 
egen formue/kapital. Men i forhold til naturformuen/naturkapitalen er det 
nettopp denne fatale feilen vi gjør.

• Derfor: Oljeinntekter finnes ikke. Oljepengene er mer et uttrykk for 
markedsprisen på oljekostnadene.

• Forbruk av ikke-fornybare ressurser (herunder fossilt brensel) er en kostnad. 
Overbeskatning av fornybare ressurser er også en kostnad.

• Solenergi er inntektsenergi, mens fossilt brensel er kostnadsenergi som det 
gjelder å minimere.
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12. Gradvis økende global karbonskatt med lik

fordeling av skatteinntekten på hver person

Forslag fra klimaforsker James Hansen  
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13.   Revurdering av arbeids- og verdiskapingsbegrepet – fra
lønnslaveri til meningsfulle aktiviteter

Borgerlønn. Alle har rett til å leve og derfor til det som er
nødvendig for å kunne dekke ens grunnleggende behov. 

• Alt man klarer å selge på et marked, er ikke verdiskaping. Verdiødeleggende produksjon er ikke 
verdiskapende produksjon. Selvsagt ikke!

• Mennesket trenger å ha meningsfulle skapende aktiviteter, ikke å være lønnsslave av stadig råere 
arbeidsgivere/slavedrivere.

• La oss frigjøre oss! Borgerlønn kan være et viktig bidrag til en slik frigjøring.
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14. Tilpasset teknologi («appropriate/intermediate

technology») som gir mange arbeidsplasser til en lav

kapitalinnsats. Folketeknologi. 

Gandhi sa: «India trenger ikke masseproduksjon, men massenes produksjon».

Anbefalt lesning:

• E.F. Schumacher: «Small is Beautiful» og «Good Work»

• George MacRobie: «Small is Possible»

• Nettstedet http://practicalaction.org/

http://practicalaction.org/
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15. Nei til uøkonomisk vekst. 

Uøkonomisk vekst har vi når produksjonsvekstens kostnader er større enn dens nytte. At moderne industrisamfunn 
øker sine økologiske fotavtrykk uten at folk blir mer fornøyd med livet, tyder på at vi har uøkonomisk vekst selv om vi 
kaller det for økonomisk vekst. Dagens økonomiske vekst virker med andre ord ikke særlig økonomisk.

Revurdering av alle de positivt ladede
økonomiske begreper fra en pengeforståelse til en økologisk og
humanistisk forståelse

(Revurder begreper som: økonomisk vekst, økonomi, effektivitet, lønnsomhet, verdiskaping,

kapital, inntekt, kostnad, frihandel, proteksjonisme etc. i et dypgrønt perspektiv)
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16. Nye indikatorer for fremskritt –

livskvalitets- og helseindikatorer fremfor

pengeindikatorer

Vi får det vi måler (fokuserer på). La oss derfor måle det vi ønsker.

Eksempler: Gross National Happiness (http://www.grossnationalhappiness.no/#!, 

http://www.grossnationalhappiness.com/articles/)

Happy Planet Index (http://www.happyplanetindex.org/) 

Livskvalitets- og helseindikatorer kan utarbeides både på nasjonalt og lokal nivå

http://www.grossnationalhappiness.no/
http://www.grossnationalhappiness.com/articles/
http://www.happyplanetindex.org/
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17. Beslutninger bør fattes på lavest mulig meningsfulle nivå. 

Følg subsidiaritets- eller nærhetsprinsippet.

Den vet best hvor skoen trykker, som har den på.



Utdyping av punkt 17 om beslutningsnivåer

• Beslutninger bør fattes av dem som berøres av dem. Beslutninger som kun gjelder meg, bør jeg selv få fatte. Men fordi så mange 
beslutninger berører så mange, bør beslutninger løftes opp og besluttes på et nivå som passer best til formålet. 

• Beslutninger bør fattes på det mest egnede nivå. Dvs. på lavest mulig, men tilstrekkelig høyt nivå – avhengig av formålet og formålet 
kan variere.

• Man kan se på verden som et flernivåsystem eller som en russisk dukke – det/den ene utenpå eller inni det/den andre. Det laveste nivået 
eller innerste dukken er viktigst – dvs. enkeltmennesket og fellesskapet av enkeltmennesker. De høyere nivåene skal betjene de lavere 
nivåene og ikke omvendt. Gjør de høyere nivåene ikke det, har de ikke noe formål.

• På hvor lavt nivå det er mest formålstjenlig at beslutninger fattes, er både avhengig av hva som er formålet og i hvilken situasjon 
samfunnet er i.

• Velger man å ha en form for markedsøkonomi som en grunnleggende institusjon i samfunnet, må denne markedsøkonomien 
styres/reguleres for å kunne virke sosialt optimalt. Det bør være minst mulig, men tilstrekkelig mye styring/regulering. 
Styringen/reguleringen bør ligge på det nivå der den økonomiske makten ligger. Desto mindre omfangsrik og komplisert økonomien er, 
desto mindre styring trengs (lokaløkonomi). Desto mer omfangsrik og komplisert økonomien er, desto mer styring er det behov for 
(globaløkonomi). Desto mer omfangsrik og komplisert økonomien blir, desto større gap blir det mellom styringsbehovet og 
styringsevnen. Til slutt blir det hele helt ustyrlig. 

• Hensikten med styring og beslutningstaking på høyt nivå er å bidra til at behovet for styring og beslutningstaking på høyt nivå blir 
mindre. 

• Eksempel på at det er behov for styring også på globalt nivå er behovet for en Sustainable Multilateral Clearing Union langs de linjer 
Keynes foreslo på Bretton Woods-konferansen i 1944. Hensikten er å stimulere til balansert handel mellom land (se punkt 20. nedenfor).
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18.  Nei til ikke-diskrimineringsprinsippet i handelsavtaler. 

Nei til bl.a. WTO, TISA og TTIP

Grunnprinsippet i alle moderne frihandelsavtaler er det såkalte ‘ikke-diskrimineringsprinsippet’, 
også kalt ‘nasjonal behandling’ og ‘level playing field’. Dette ikke-diskrimineringsprinsippet er et 
av de mest diskriminerende prinsipper som finnes. Det diskriminerer den svake part i forhold til 
den sterke. Det betyr f.eks. at alle medlemmer av WTO (Verdens handelsorganisasjon) skal kunne 
konkurrere på helt like vilkår. Det betyr at verdens største og sterkeste selskap skal få lov til å 
konkurrere på helt like vilkår som verdens svakeste. Da er det neppe tvil om hvem som vinner og 
hvem som forsvinner.
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19. Nei til avdemokratisering gjennom private 

tvisteløsningsordninger (ISDS) i handelsavtaler

I de store frihandelsavtalene som det nå forhandles om, legges det opp til at tvister som oppstår 
f.eks. mellom et selskap og en regjering og som nå løses i nasjonale domstoler, skal isteden 
avgjøres av hemmelige private tribunaler som ikke kan overprøves. Plutokratiet overtar for 
demokratiet.
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20. Innføring av Sustainable Multilateral Clearing Union for
å stimulere til balansert handel mellom land. 

Ubalansert handel der noen land har handelsoverskudd over lang tid 
medfører med nødvendighet at noen andre får handelsunderskudd og 
akkumulerer gjeld over lang tid. Det er oppskriften på krig.

Vi bør ta fram og revidere i et dypgrønt perspektiv E.F.Schumachers og J.M.Keynes
forslag om en Multilateral Clearing Union som Keynes foreslo på vegne av Storbritannia 
under Bretton Woods konferansen i 1944.

Ross Jackson har utarbeidet et slikt revidert forslag under navnet The Gaian Clearing 
Union. Dette forslaget er presentert i Ross Jacksons bok «Occupy World Street» (2012) 
(dansk utgave 2013 på Forlaget Hovedland)
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21. Proteksjonisme (beskyttelse)?

Nei til beskyttelse av uøkologiske, uetiske og for øvrig ineffektive 

hjemmeindustrier

Ja til beskyttelse av effektiv dypgrønn politikk som sikrer at eksterne 

kostnader i sterk grad er internalisert i kostnadsskapernes økonomi
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22. Internasjonale nettverk av sterke lokale og bioregionale
økonomier. (Bioregioner er geografiske enheter som er 
skapt ut fra felles økologiske karakteristika.)

Lag mange helhetlige dypgrønne
kommuneprosjekter

Eksempler:

• Transition towns

• Business Alliance for Local Living Economies (BALLE)

• Dokumentet «Manual for Bærekraftig livskvalitet i Øvre Eiker»
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23. Passelig størrelse
Utvid den økonomiske sirkulasjon 

bare hvis nødvendig

Del opp det som er for stort i mindre håndterbare enheter

Størrelsesskatt.  Innfør en progressiv skatt på selskapsprofitt og aktiva, evt. på omsetning

(størrelsesskatt) for å skape insentiver til frivillig å dele opp monopolistiske konsentrasjoner av

selskapsmakt

Hvor stort og omfattende noe bør være, f.eks en økonomi, er avhengig av hva man ønsker å oppnå. Hvis noe er for smått, 
finnes det en naturlig vekstmekanisme som vil bringe fram en passelig eller optimal størrelse. Problemet er derfor ikke at 
noe er for smått, men at noe blir for stort og fortsetter å vokse. Når noe vokser seg ut over en passelig størrelse, vil 
vekstens problemer ha en tendens til å vokse nærmest geometrisk mens evnen til å løse dem neppe vokser stort mer enn 
aritmetisk, dvs. at problemene vokser mye fortere enn man evner å løse dem. Det hele blir derfor stadig mer uhåndterlig 
og uløselig og vil derfor lett ende i et sammenbrudd. Løsningen ligger derfor – før det er for seint - i å dele opp det som er 
blitt for stort i mindre håndterbare enheter. 

Den økonomiske loven om det relativt minkende utbytte (loven om den fallende grensenytte og fallende 
grenseproduktivitet) setter klare grenser for stordriftsfordeler. Når stordriftens ulemper er like store som fordelene, har vi 
nådd den optimale størrelse. 



Ikke felles politikk, men tilpasset politikk

• Et imperiums fiasko ligger innebygget i dets suksess

For å klare å holde et stort rike eller imperium sammen, oppleves det av lederne å 
være nødvendig med stor grad av felles politikk for å klare å administrere det 
store riket. Men nettopp denne felles politikken vil være det som vil bryte det 
samme samholdet ned. For et stort rike består nødvendigvis av mange mindre 
riker av ulik størrelse, i ulik utviklingsfase og ofte med ulik utviklingsvisjon. Alle 
disse mindre rikene trenger ikke en felles politikk, men en politikk som er tilpasset 
hvert enkelt rikes egen situasjon. Stor grad av felles politikk vil favorisere de 
sterke delene av imperiet på bekostning av de svake. Dette vil føre til 
sentralisering og en misforstått tro på stordriftsfordeler. Sluttresultatet vil bli 
misnøye, opprør og sammenbrudd av det store rike. 
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24. Lokal og regional kontroll over lokale og 
regionale arbeidsplasser og kapital

• En forutsetning for reelt demokrati i et samfunn er at man har kontroll over egen 
økonomi.

• Prøv å unngå at lokalsamfunnene blir avhengig av internasjonale storselskaper når det 
gjelder den lokale økonomi og arbeidsplasser. Ellers risikerer man at store profittsultne 
selskaper rykker inn, tilbyr arbeidsplasser og skummer fløten av markedet, for så å 
trekke seg ut igjen når de ikke finner det lønnsomt lenger, og flytter isteden til nye 
jaktmarkeder i jakten på profitt. Resultatet kan lett bli at lokalsamfunnene blir sittende 
igjen «med skjegget i postkassa» og klapper sammen.

• Internasjonal storkapital bryr seg lite om lokalsamfunn. Den bryr seg om profitt.
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25.  Kortreist og ureist behovsdekning

Dekning av lokale behov hovedsakelig ved hjelp av 

lokale (og bioregionale) ressurser. Korte forsyningslinjer.

Hvis vi reduserer vårt materielle begjær ned til våre materielle behov (som 
er ganske små), vil kortreist og ureist behovsdekning gi oss en enorm frihet
og gjøre oss lite sårbare for kriser andre steder i verden.  



Økonomisk effektivitet
• Økonomisk fornuft, rasjonalitet og effektivitet betyr maksimal mål-

oppnåelse med minimal virkemiddelbruk (ressursbruk).
• Hva som blir økonomisk effektivt, er derfor avhengig av hva som er 

målet.

Dypgrønn økonomisk effektivitet:

Målet for dypgrønn økonomi er maksimal livskvalitet for alle med tilstrekkelig 
(optimalt), men for øvrig minst mulig forbruk. Derfor er den dypgrønne økonomien 
umåtelig rasjonell og effektiv: 
Stor måloppnåelse med minimal virkemiddelbruk/ressursbruk.



Systemendring
i praksis



Spre gode ideer i tide!

“Only a crisis - actual or perceived - produces real change. When that crisis 
occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. 
That, I believe, is our basic function: to develop alternatives to existing policies, 
to keep them alive and available until the politically impossible becomes the 
politically inevitable.” 

Milton Friedman (1961)

Friedman brukte denne innsikten til å utvikle nyliberalismen. Nå bør vi 
bruke den samme innsikten til å utvikle alternativer til nyliberalismen.



Vi må omgjøre det politisk 
umulige til det politisk 
uunngåelige og ustoppelige!



Er en bedre verden mulig?

• Vi kan oppnå det vi vil, hvis vi virkelig vil det!

• Er noe nødvendig og ønskelig, men umulig, ja, da har vi bare en ting 
å gjøre: nemlig å gjøre det umulige mulig. Og det er alltid mulig!

«It always seems impossible until it’s done»
Nelson Mandela



En annen verden er mulig!

Man kan hvis man vil!

Det følgende er noen eksempler på at noen har 
klart å få gjennomslag for noe av det de ville eller 
har klart å utvikle prosjekter som peker i den 
retning de vil:



Det norske storting bevilget millionbeløp 
til alternativ samfunnsutredning

• Gjennom det meste av 1980-årene bevilget det 
norske storting millionbeløp hvert år til utredningen 
Alternativ Framtid - som var initiert av nordiske 
NGOer som ledd i Nordisk Alternativkampanje.

• Formålet var å utrede muligheten for en 
samfunnsutvikling som satte økologiske og sosiale 
verdier foran pengeøkonomiske verdier.



St.meld.nr 40 (1998-1999) Forbrukermeldingen

”Industrilandenes materielle ressursforbruk er jevnt over for høyt og 
må reduseres. Økt livskvalitet må erstatte økt materiell 
levestandard som overordnet mål for samfunnsutviklingen. … 
Livskvaliteten for folk flest kan opplagt bedres selv om 
ressursforbruket blir mindre.”



St.meld. Nr. 40 (1998-1999) (fortsatt)

”For å bevege produksjon og forbruk i bærekraftig retning, er det behov for en 
overordnet og politisk bestemt kursendring, som må innbefatte bl.a. følgende 
tre elementer:
•At det for eksempel gjennom internasjonale avtaler settes grenser for fysisk 
ekspansjon; ressursuttak, energiforbruk, utslipp osv. og materiell vekst. I denne 
sammenheng bør også selve forbruksnivået og eventuelle mål om fortsatt 
forbruksvekst i de rike samfunn problematiseres. En reduksjon i 
ressursforbruket i de rike land synes å være en forutsetning for en bærekraftig 
utvikling.
•Fordelingen av ressurser mellom fattig og rik i verdenssamfunnet må jevnes 
ut. …
•Redefinering av økonomiske begreper og modeller, ved at disse tar opp i seg et 
økologisk perspektiv. …
… Regjeringen ønsker å fremme et bærekraftig og solidarisk forbruksmønster –
og derigjennom økt livskvalitet for den enkelte. Kjernen i forbruket bør ikke 
være å oppnå flest mulig ting, men heller nytten eller opplevelsen av de 
tjenestene tingene kan yte. … Livskvaliteten for folk flest kan opplagt bedres 
selv om ressursforbruket blir mindre.”



St.meld.nr.19 (2002-2003)
globaliseringsmeldingen

• ”I følge UNEPs Global Environmental Outlook 
2000 må ressursforbruket i industrialiserte 
land ned til en tiendedel av dagens forbruk 
dersom tilstrekkelige ressurser skal kunne 
anvendes til å dekke behovene i fattige land. 
… I tillegg må befolkningene i industrilandene 
forberedes på at fremtidig økning i deres 
livskvalitet kan og må skje med et betydelig 
lavere ressursforbruk. Dette krever at barn og 
unge tidlig må læres opp i hva et bærekraftig 
forbruksmønster innebærer, og det setter krav 
til samfunnets formidling av verdier.”



ISO 26000
”For å sikre at ressurser er tilgjengelige i framtida, er det nødvendig å 
endre nåværende mønstre og volumer av forbruk og produksjon slik at de 
ligger innenfor jordas bærekraft. 

… Det er åpenbart at den nåværende forbrukshastigheten ikke er 
bærekraftig. Den bidrar til ødeleggelse av miljøet og uttømming av 
ressursene. …

…Det er nødvendig å finne fram til muligheter for å redusere og fjerne 
ikke-bærekraftige volumer og mønstre av både produksjon og forbruk, og 
å sikre at ressursforbruket per person er bærekraftig. …”



Happy Planet Index

Forventet levealder  × Selvopplevd livskvalitet

Økologisk fotavtrykk



Happy Planet Index



Anbefalt lesning:

YES! Magazine
Powerful Ideas – Practical Actions

http://www.yesmagazine.org/

http://www.yesmagazine.org/


Enstemmig vedtak i Øvre Eiker kommunestyre 4. februar 2015:

Øvre Eiker kommune vil arbeide for at 
kommunen skal bli en helhetlig 
dypgrønn pilotkommune til 
inspirasjon for andre - nasjonalt og 
internasjonalt



Øvre Eiker som pilotkommune for et grønt samfunn

- Nedenstående er hentet fra et tverrpolitisk dokument utarbeidet av ordføreren i Øvre Eiker 
(H), Høyres gruppeleder i Øvre Eiker kommunestyre, gruppelederen i SP, gruppelederen i SV, 
en sentral representant for AP, samt tre ikke-politikere. MDG har senere sluttet seg til 
dokumentet:

«Bærekraftig livskvalitet i Øvre Eiker

… Det overordnede mål for Øvre Eiker er stadig høyere livskvalitet for alle 
kommunens innbyggere på en bærekraftig måte. Dette må skje uten at det går på 
bekostning av mennesker som lever andre steder på kloden. …
Øvre Eiker skal være til inspirasjon for andre, nasjonalt og internasjonalt, for å 
fremme en ny utviklingskurs der høy livskvalitet, rettferdig fordeling, bærekraftig 
ressursbruk og reelt deltakende demokrati prioriteres fremfor maksimering av 
pengeverdier.»



En voksende global økonomisk 
undergrunnsbevegelse
• New Economy

• New Economics

• Living Economies

• Ecological Economics

• Steady State Economy

• Degrowth Economies

• Postautistic economies

• Dypgrønn økonomi

• Økologisk økonomi

• Kretsløpsøkonomi

• Økologisk likevektsøkonomi

…… og det finnes flere navn! 

Kjært barn har mange navn!



Fremvoksende krefter for 
en dypgrønn transformasjon (I)

Folk tar initiativ og

- starter nye politiske partier og bevegelser,

- fordyper og utvider sin åndelige praksis,  

- krever demokrati og handling i forhold til klimaendringer,  

- lager kampanjer for å sette naturens rettigheter foran kommersielle selskapers 
rettigheter,  

- insisterer på at kommersielle selskaper skal stå til ansvar for sine kriminelle handlinger, 

- utfordrer korrupte regjeringer og politiske prosesser samtidig som de krever økonomisk 
rettferdighet, 

- krever en slutt på ødeleggelsen av dyrkbar jord og vann i en jakt på falske framskritt.



Fremvoksende krefter for 
en dypgrønn transformasjon (II)
Folk tar initiativ og

- praktiserer frivillig enkelthet og en mer sosial framfor materiell livsstil, 

- bygger nettverk av lokalt forankrede næringsforetak, 

- sertifiserer sosialt og miljømessig forsvarlige produkter,  

- gjenreiser skoger,

- arbeider for lokalsamfunn og nabolag med gangveier, sykkelstier og kollektivtransport, 

- bygger sunne og levende hus og bygninger,  

- utvikler holistiske helsesentre, 

- investerer i sosialt ansvarlige foretak,  

- beskytter barn mot manipulasjon fra reklame og massemedia,  

- organiserer nullutslipps- og nullavfallskampanjer, 

- krever at handelsavtaler skal beskytte rettighetene til folk og natur framfor rettighetene til kommersielle selskaper,  

- krever levelønninger,  

- engasjerer seg i utallige andre livsfremmende aktiviteter.



De spirende frøene til 
en fremvoksende metabevegelse

Disse initiativene kan virke spredte, tilfeldige og 
ukoordinerte, ja, ofte motstridende og konkurrerende. De 
kan best forstås som de spirende frøene til en fremvoksende 
metabevegelse med potensiale til å snu historiens gang. De 
mangler ennå en forenende forståelse av hvem mennesket 
er. En slik forståelse er en av grunnpilarene i en dypgrønn 
økonomi. 



Femvoksende krefter for en dypgrønn transformasjon (III):

Sammen – over hele verden – er 
vi mange hundre millioner

Vi finner disse initiativene overalt og i alle land. De demonstrerer det 
mektige potensialet til levende demokratier der folk tar direkte 
ansvar for sine samfunn og sin framtid.



Oppfordring til alle:

Engasjer deg aktivt til kamp for en bedre
verden mens det ennå er tid!

Vi vet ikke hvordan vi skal få det til, men vi 
kan bestemme oss for at vi skal få det til!



Det finnes håp!
Ta makten tilbake!

«As humans awaken to the stark contrast between our true nature, responsibilities, and creative potential and the dark future we
have created for ourselves, we embark on the most profound and exiting course change in human history. 
Although the outcome is uncertain, the interlocking institutional structures of capitalism and the suicide economy are far more 
vulnerable than they seem. They are inherently unstable, unable to self-correct, and destined to collapse under the stress of their ever-
increasing excess. Furthermore, they are fast losing credibility as awareness that they engage in a war against life for the sole purpose 
of advancing control by the richests among us of the declining pool of the real wealth of the living Earth they are systematically
killing.
In our current end-game encounter with the imperial institutions of elite rule, we the people hold the ultimate advantage: We have 
the moral authority of an authentic and truthful story that lives in the human heart and calls us to recognize our higher nature. As we
frame and teke this story public, we unmask the moral and intellectual corruption of the institutions of the suicide economy and of
the economic and legal theories that support it. 
The institutions and theories of the suicide economy have only the power we yield to them. We have every right to reclaim our power
and move forward – as many billions of people are already doing – to grow the culture and institutions of a living economy for a living
Earth, and ultimately to reclaim the unearned real-wealth assets these institutions of the suicide economy have expropriated.» 

David C. Korten, tidligere professor ved Harvard Business School

Individuelt er våre handlinger bare symbolske. 

Men sammen er vi ustoppelige!



La oss lage en global folkebevegelse

• La oss sammen mobilisere til kamp for levende demokrati, global solidaritet, 
fred, høy livskvalitet, god helse, ren natur, og frihet fra meningsløshet og ulike 
former for slaveri.

• En kamp for at livet skal være viktigere enn pengene

• La oss alle begynne med oss selv og sammen.

Vi er de vi venter på!



Vi er de vi venter på !

• Vi må starte den store globale endringen fra en livsødeleggende 
økonomi til en livsvennlig økonomi.

• Hvis ikke vi begynner, hvem skal da begynne? 

• Ingen kan være nøytral! Enten er du en del av problemet eller så er 
du en del av løsningen.



La oss komme i gang med 
jobben!

«It always seems impossible until it is done»

Nelson Mandela



Følg mottoet:

Vi gir oss aldri!


