
Lita på Gud - inte på grön tillväxt

Ett populär berättelse i samhället idag är att vi står inför en klimatomställning - men att den 
framförallt är teknisk. Medelsvensken - som idag enligt WWF lever som om vi hade fler än fyra 
jordklot - behöver inte ändra sin livsstil så mycket, för ingenjörer och naturvetare kommer hitta på 
allt bättre sätt att städa undan efter honom. Det största miljöproblemet är alltså avsaknad av 
innovationer, och frälsningen från det största hot världen stått inför sedan syndafallet finns 
därmed hos ingenjörerna och företagen. Skulle det bli knappt om resurser kommer samma 
frälsare dessutom lyckas återvinna gränslöst mycket mer ur gamla prylar. Så att båda fattiga och 
rika kan bli rikare. De bekvämligheter vi rika åtnjuter idag är här för att stanna och inget vi kan 
undvara oss. Vi har till och med rätt att förvänta oss ännu fler bekvämligheter och lyxvaror så 
länge vi lever. 


En grund för dessa idéer är att fortsatt ekonomisk tillväxt i rika länder som Sverige betraktas som 
bra - och nödvändigt. Delar av kristenheten tar också detta för givet. Men nu behöver vi tänka om. 


Idéerna verkar nämligen bygga mer på sekulär upplysningstradition än på biblisk kristen tro. 
Upplysningen ledde till en naiv utvecklingsoptimism. Filosofer som Kant och Voltaire reagerade 
mot det man uppfattade som en alltför pessimistisk syn på mänsklig potential hos kyrkan. Hennes 
möjligheter att blomma ut och göra världen bättre var tvärtom enorma under rätt förutsättningar, 
menade de. Kapitalistiska idéer vann senare mark på samma tema: den fria marknaden skulle ge 
oss bättre och billigare produkter genom konkurrens, och främja en ständigt växande 
levnadsstandard för massorna. Allt byggt på tanken att människor fungerar som homo 
economicus - närmast allvetande individer vars egennyttiga jakt efter pengar kan driva dem till 
stordåd.


Helt fel hade de inte. Utan tvivel har vi fått otroligt mycket gott av de senaste tvåhundra årens 
vetenskapliga och tekniska utveckling. Livslängd och levnadsstandard har stigit rejält över hela 
världen, vi har möjligheter till resande och kommunikation som människor knappt kunde föreställa 
sig några generationer tillbaka. Men allt detta har också haft en mörk baksida ända från början. 


Ekonomisk tillväxt har varit och är tätt knuten till ökad förbränning av fossil energi. Sambandet är 
otroligt starkt. Och idag har vi inga som helst skäl att tvivla på att detta leder till mänskligt 
orsakade klimatförändringar. Förhoppningen hos många ligger i att vi ska kunna frikoppla 
ekonomisk tillväxt från ökade växthusgasutsläpp, liksom från en ökad förbrukning av ändliga 
resurser. Med andra ord skapa mer välfärd ur mindre resurser. Tanken har uppenbara likheter med 
magi och är inget annat än en liberal utopi.


Enligt den tunga svenska klimatforskaren Johan Rockström, som nyligen tänkt om kring detta, 
bygger den på önsketänkande för “(d)et finns helt enkelt inget empiriskt stöd för grön tillväxt eller 
storskaliga negativa utsläpp” (SVD 7/9-19) https://www.svd.se/onsketankande-med-gron-tillvaxt--
vi-maste-agera?
fbclid=IwAR2nGYO9zw8qRfgvS2xoEDA5YyLEQti8JcXtuePxfEPcsKRrrHOJeLXy1NY . Samma 
budskap har forskarna bakom en nyligen publicerad studie i New Political Economy som SVT 
rapporterat om (21/9) https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-studie-gron-tillvaxt-ar-inte-mojlig. 


De senaste 30 åren har det dessutom tagits fram mängder av ny teknik, förmodligen det mesta vi 
behöver framöver. Avsaknad av uppfinningar och lösningar är inte problemet bakom miljöhoten. 
Nej, problemet är andligt: vårt ständigt växande begär efter mer prylar, fler resor och mer 
bekvämligheter.


Botemedlen är därmed också andliga. Vi behöver omvända oss från naiv utvecklingsoptimism, 
girighet och uppgivenhet, till ett hopp som är grundat på uppståndelsen och på löftet om en 
återupprättad jord vid Jesu återkomst. Vi behöver ändra våra vanor i grunden till att leva enkelt i 
Jesu efterföljd. Och vi behöver mätta oss med Gud istället för med konsumtion. 
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