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Frykt som
drivkraft

trussel: Er frykten et
gode når vi står overfor
dramatiske klimatiske
endringer, eller virker
den hemmende og
splittende? foto: Francisco Medina , ap/scanpix

Mange må skifte mening dersom verdens
ledere skal komme fram til en klimaavtale som
monner i 2009. Er frykt et godt virkemiddel for å
framprovosere handling?
Av Andreas Aubert, post@nytid.no

[psykologi] Ja, mener informasjonsrådgiver Stei-

nar Lem i Framtiden i våre hender.
– Er vi ikke urolige når ting bærer i en problematisk retning, lar vi være å handle. Panikk
er ikke produktivt, men vi trenger et element av
uro, for eksempel for klimaendringene. Ligger
ikke frykten på ett eller annet nivå i bevisstheten, har vi skåret av kontakten med samvittigheten og vår erkjennelse. Da blir det ingen
forandring, hevder Lem.
Han anser samvittigheten som indikatoren på
om man lever i overensstemmelse med ens verdier eller ikke. Særlig i forhold til klimaendringer,
mener Lem at denne mekanismen nå bevisst blir
satt ut av spill, ved benektelse eller en urealistisk
optimisme knyttet til teknologiske løsninger.
– Gjør du noe som er etisk galt, uten å få dårlig samvittighet, så er det en farlig situasjon. Da
fortsetter du bare. Det er i dag tabu å gi folk dårlig samvittighet. Jeg er uenig. Men dårlig samvittighet har bare verdi når den fører til endringer.
Tilstanden må ikke være et mål i seg selv.
– Alt må bryte sammen
Tommy Hol Ellingsen fra «økoporno»-nettstedet
Fuck For Forest (FFF) er langt på vei enig med
Lem. Han tror ikke det moderne samfunn kan forandres
av seg selv.
– Forandringen må skje
gjennom total ødeleggelse,
slik at det blir gjort rom
for noe nytt. Alt må bryte
sammen. Det vil bli kaos og
mange mennesker vil dø.
Inntektene som Fuck For
Forest har, går primært til
bevaring av regnskog i Ecua-

dor og Costa Rica. Hol Ellingsen tror vi er ved
et punkt der det er vanskelig å virkelig forandre
noe, men sier han vil gjøre hva han føler er riktig
uansett.
– Jeg sier ikke «verden går mot slutten, så jeg
kan være en drittsekk mot alle og være del av det
som ødelegger det jeg elsker». Jeg trenger å slåss
for det jeg tror på for å være glad og kreativ.
Livreddende aggresjon
Den kvinnelige, vestlige buddhistlæreren Pema
Chodoron, skriver i boka When Things Fall Apart:
«Når man holder fast ved sine meninger med
aggresjon, uansett hvor legitime grunnene er, så
tilfører man aggresjon til planeten, og vold og
smerte tiltar. Å dyrke ikke-aggresjon er å dyrke
fred». Lem mener synspunktet er delvis gyldig
når man har god tid, men at det ved akutte, alvorlige kriser er best å skape litt aggresjon og derved
redde folk.
Han mener samfunnet i dag har mange beskyttelsesmekanismer.
– Dårlig samvittighet er uproblematisk ved mishandling av barn, men fraværende ved shopping,
flyreiser og når man bygger store hus. Økonomien
synes å være en verdifri sone. Men samvittighet
kan ikke være begrenset til ansikt-til-ansikt-relasjoner, det må også prege våre kollektive løsninger,
mener han.
– Får vi mobilisert rastløs
handlingsenergi og forlangt at
CO2-utslippene går ned, får vi
god samvittighet. Da slipper vi
den typen frykt. Det store problemet er ikke vår egen psykologi – at vi skal ha det så godt
– men at utslippene øker uten
at vi er urolige for det.
Mange har anklget Lem for
hysteri, men ikke alle nødven-

– Forandringen må
skje gjennom total
ødeleggelse, slik at
det blir gjort rom
for noe nytt. Alt må
bryte sammen.
Tommy Hol Ellingsen,
Fuck For Forest
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digvis med det utgangspunkt at hans framtidsscenarier er usannsynlige. Den amerikanske selvhjelpsforfatter Brad Blanton føler engasjement
for miljøvern, men vektlegger ikke å ta dystre
spådommer inn over seg i for stor grad.
– Miljøkrisen er alvorlig hvis du tar menneskers
liv alvorlig. Jeg foretrekker at kommende generasjoner og andre arter kan få leve. Men det er ikke
absolutt nødvendig, sier Blanton.
Han var i flere år i aktiv protest mot atomvåpen.
– En venn sa til meg «vi kommer alle til å dø
en dag uansett, kanskje det er fint å gjøre det
sammen?». Det ga meg en distanse. Jeg fortsatte
å være imot atomvåpen, men uten hysteri. Det er
bare en preferanse.
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tabu: Det er i dag tabu
å gi folk dårlig samvittighet for atferd som
skader miljøet, mener
Steinar Lem i Framtiden
i våre hender. Emilie Ekeberg i Attac tror derimot
ikke at det å spille på
dårlig samvittighet er et
fruktbart virkemiddel.
foto: Attac og Framtiden
i våre hender

Dårlig samvittighet splitter
Leder av Attac Norge, Emilie Ekeberg, tror dårlig
samvittighet kan øke beløpene til innsamlingsaksjoner, men at det samtidig kan skape skiller mellom folk i nord og i sør som vil endre maktforholdene i verden. Hun tror snarere erkjennelsen av at
vi sammen kan kjempe fram en demokratisering
av økonomien, kan motivere til handling.
– Gjennom demokratiseringen skapes et mer
bærekraftig verdenssamfunn, både økologisk og
sosialt, mener hun, og tilføyer at det neppe vil være
en fruktbar strategi å spille på dårlig samvittighet
overfor f. eks. legemiddelindustiren, WTO eller
finansdepartementet.
Heller ikke nestleder i Norges Naturvernforbund, Tone Skau Jonassen, fremhever på frykt

som en god drivkraft. Hun tro ikke at Naturvernforbundets medlemmer drives av frykt i sitt
miljøarbeid, eller at folk flest har en undertrykt
frykt for økosammenbrudd .
– Vi jobber ikke fordi vi tror verden går under i
morgen, men utifra naturglede, fordi vi har tro på
at vi sammen kan få til nødvendige endringer. Fokuserer man bare på frykten, fører det til avmakt.
Avmakten er kanskje vår største trussel i dag.
Moralisme eller ansvar?
Shalmali Guttal jobber i NGOen Focus on the
Global South i Thailand. Hun mener frykt kan
være viktig for overlevelse, men advarer mot frykt
brukt som et politisk våpen for å manipulere og
skape splittelse i samfunn og fellesskap.

– Vi blir mest opptatt av å finne syndebukker,
mens de bakenforliggende årsakene til problemene, slik som fattigdom, sult, kriminalitet og
arbeidsløshet, blir oversett.
- Frykt for våre egne liv er kanskje den frykten
som lammer oss mest, selv når vi står overfor voldsom urett?
– De som er sterkest undertrykt blir terrorisert
for å tie stille. Likevel velger mange å tale sin sak
og å handle, på tross av volden de da lider under.
Slike mennesker inspirerer meg, sier Guttal.
Hun tror skyldfølelse blant rike kan være
bra.
– Hvis det kan presse samfunnet til å ta ansvar
for sin kollektive urett, så er det meget positivt.
Jeg ser ikke dette som moralisme. ■
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