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Jord att älska!

Det är härligt att nojsa med treåriga 
Olivia. Farfar blir som barn på nytt. 
Men mitt i leken händer det att jag 
stannar upp och funderar över hur 
världen månde se ut när denna lilla 
dam börjar få barnbarn, så där kring 
år 2060.

Mycket tyder på att folkmängden 
vid det laget har stabiliserats på ni-
vån tio, elva miljarder. I bästa fall har 
även klyftorna mellan rika och fattiga 
minskat. Men för att alla människor 
då ska kunna njuta samma materiella 
standard som vi européer idag tar för 

självklar skulle världsekonomin san-
nolikt behöva mångdubblas. 

Tillväxt behövs, främst för att ge 
rent vatten åt de två miljarder som 
ännu saknar både det och en hygienisk 
toalett. Och för att producera elektri-
citet åt de två miljarder som ännu inte 
kan sätta in matvaror i kylskåp och 
tvingas tända osande osunda oljelam-
por när mörkret fallit.  

Mycket bra är på gång – !er får 
äta och dricka, färre spädbarn och 
unga mammor dör, tropiska sjukdo-
mar pressas tillbaka, medellivslängden 

ökar, !er går i skolan än någonsin förr. 
 

livets guldkaNt?
Problemet är ju att vi i världens med-
elklass också vill fortsätta klättra ma-
teriellt, trots att vi redan i snitt har 
det mest bekväma liv som någon ge-
neration i mänskligheten njutit. Det är 
denna tillväxt planeten inte kommer 
att tåla; redan nu slår den tillbaka med 
klimatförändringar och utarmade hav 
och jordar. 

”Vad ska de redan rika ha sin ökade 
rikedom till?”, frågar sig den brittiske 
ekonomiprofessorn Richard Layard  i 
”Happiness”, en bok om lycka, ekono-
mi och hållbar utveckling. Bra fråga! 
Och den norske trubaduren Ole Paus 
har hittat en fyndig formulering: ”Vi 
har allt, men det är också allt vi har”. 
Bra rannsakan för dem av oss som är 
välmående medelklassvenskar.

Vi lever nu, med forskarnas ord, i 
antropocen, människans tidsålder. För 
första gången i historien har vår art 
makt att störta allt i gruset. Men, och 
det är minst lika viktigt:  För första 
gången skulle vi istället kunna bygga 
den bästa av världar! 

Hoppet står bl a till den nya skon-
samma och effektiva tekniken som 
hjälper oss att skapa ett gott liv för 
alla - med mindre naturresurser och 
mindre skador på klimat, mark, vat-
ten och hälsa. Forskningen kan dock 
visa att detta inte räcker hela vägen 
fram: Det krävs dessutom en betydligt 
smartare och varsammare livsstil i var-
dagen hos oss som redan mycket har: 
Färre köp av prylar och istället fokus 
på konsumtion av kultur, gemenskap, 
naturupplevelser. Klokare matvanor, 
mindre utrikes!ygande. En varsamma-
re levnad, helt enkelt. 

 

Stefan Edman är biolog, krönikör, föreläsare m.m. Dessutom har han 
skrivit ett 50-tal böcker, bl a Förundran, Planeten Havet, Jorden har 
feber. Just nu är han aktuell med boken Mot alla odds? När hjärnan 
tvivlar men hjärtat vill tro. Här skriver han om jorden att älska och ta 
tillvara på.
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så kom deN till sist, den vi väntat på. Våren, och där-
efter sommaren. Glömda är vinterns tjocka jackor, kängor 
och alla frusna stunder i busskön.

Det grå, lite trista, byttes i ett nafs till en sprakande tav-
la av färger och former. Naturen vaknade. Men också vi 
människor verkar tina upp när solen skiner och naturen 
grönskar. I alla fall vi som inte lider av pollenallergi.

ordeN deN här viNterN har varit miljö och hållbarhet. 
Klimatångest och !ygskam är det nya svarta vi alla förvän-
tas ikläda oss. Men är det så enkelt? Att våndas och skäm-
mas? 

Vi matas med ord som koldioxidekvivalenter och klimat-
kompensation. Det är lätt att gå vilse bland begreppen och 
faktiskt tro att vi kan köpa oss fria.

Enkelt är däremot att ”plastbanta”, ta med egen kasse 
till affären, spara resterna efter middagen och inte shoppa 
in absurdum. Visst kan vi väl använda den där jackan ett år 
till och måste vi verkligen byta soffa nu igen? Kanske kan 
vi byta köttmåltiden mot något vegetariskt? I alla fall några 
gånger i månaden.

vill vi ha ett hållBart samhälle och en levande natur 
måste vi ta tag i problemen nu. Ett besök i second hand- 
affären i Akalla kan vara ett sätt. Kanske hittar du något 
där. Varför inte passa på att prata med någon när du ändå 
är där. Kanske blir det inte några nya kläder, men en ny vän 
istället.

Visste du förresten att huvuddelen av vårt bröd till kyrk-
kaffet är överblivet bröd, som annars skulle slängas? Vi får 
det dagsfärskt vid stängningsdags och kan sedan frysa in. 
Det är meningsfull återanvändning.

Hållbarhet är många saker. Naturen och klimatet, men 
också livsvillkoren för oss människor. Ko-kalvprojektet är 
ett sätt att förändra från fattigdom till värdighet. Men ock-
så relationerna med dem omkring oss, den ensamma gran-
nen och våra nära och kära. Så ut nu och njut av naturen, 
Guds egen sommargåva till oss. Livet är inte bara ångest 
och skam, det är även glädje och gemenskap!

moNika ahlstrÖm

krönika
 

själeNs omställNiNg
Detta är den ofta försummade innersi-
dan av klimat- och miljökampen. ”Sjä-
lens” omställning! Vilket ju på kristet 
språk kallas att vända om och inse: Vi 
är älskade och duger som vi är, utan 
att behöva bekräfta oss med fet plån-
bok, status och materiellt överdåd. 
Jesus är vår läromästare, han förstår 
också våra svagheter, förlåter och ger 
hopp. Detta budskap, i Jesu efterföljd 
är helt unik – och den kristna försam-
lingens bästa gren i hållbarhetsarbetet 
(samtidigt som vi givetvis måste leva 
som vi lär!)

Vi får också hämta kraft och livs-
lust ur skapelsens skönhet och sinn-
rikedom - lövsångaren, daggmasken, 
nattviolen, vattenmolekylen. Över att 
vi bär oceanernas vatten i vårt blod, 
att våra kroppar är formade av stjärn-
stoft. Lovsång kallas det på kyrkans 
språk. Förundran som föder förståelse 
och förnöjsamhet. Som får oss att vör-
da och vårda. Detta kan församlingen 
också odla och sprida i lokalsamhället 

Vänner, låt våra gudstjänster ge rum 
åt allt detta! Stärk församlingen som 
en kärleksfull och generös mötesplats 
för troende och tvivlare av alla de slag. 
En plats där vi övar förnöjsamhet och 
hjälper varandra att med glädje stå 
emot köphysteri och prylstress. Där vi 
skapar framtid i vårt kvarter, vår kom-
mun.
”Hoppet har två vackra döttrar 
i världen, Förnuftet och Modet. 
Förnuft, så att det som inte bör 
ske inte sker, och mod så att det 
som bör ske kan ske” 
(Augustinus, kyrkofader, 300-talet)

steFaN edmaN
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