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I  dag  er  natur  og  miljø  som begreber  vores  nye helligdom.  Tidens  prædikanter  er
biologerne,  og de sande troende er ”naturgenoprettere”.  Mange af  de discipliner og
indsatser, der har skabt vores samfund med sammenhængskraft, socialt sikkerhedsnet,
høj levestandard, lav arbejdsløshed og alt det andet, er ikke længere prestigefyldte. I
dagens Danmark har kun natur- og miljøbegreberne reel magt – og det hellige ord er
”bæredygtighed”.

Jeg er økonom - med kandidatgrad og det hele. Jeg har snart 25 års erfaring med salg og
ledelse indenfor international handel, ligesom jeg har undervist på overbygningen på
Århus universitet i 8 år ved siden af mit job. Jeg ved godt, at det ikke tæller sådan rigtigt
– jeg ved godt, at man i dag helst skal være biolog eller uddannet indenfor ernæring for
at have rigtig pondus og kompetence anno 2017. Jeg er derfor ydmyg, når jeg med min
andenrangs-kompetence alligevel tillader mig at causere over et af de begreber, der i dag
driver folkestemningen.

Da jeg gik på Handelshøjskolen i 1989 – 1994, betød ”bæredygtighed” slet og ret: at
indtægterne var højere end udgifterne. Det var et rigtig økonomi-ord og man kunne
forholde sig konkret til det. En analyse af bæredygtighed gik slet og ret ud på at se, om
indtægterne var større end udgifterne for derefter at kunne vurdere, hvorvidt projektet
skulle sættes i søen, altså om det var bæredygtigt.

Sådan er det ikke mere. I dag er bæredygtighed noget man påberåber sig, hvis man
sælger  håndplukkede  æbler  i  kasser  lavet  af  en  social-økonomisk  virksomhed  på
forsøgsordning,  eller  hvis  man  gennemfører  en  dannelsesrejse  til  en  nystartet
produktionsvirksomhed  i  et  underpriviligeret  land  langt  borte.  Bæredygtighed  kan
naturligvis også omsættes til forretning. Hvis en restaurant serverer sit brød i kurve, der
er håndflettede af folk, der selv er kørt ud til marsken og selv har skåret rørene, eller hvis
glassene er håndpustede et sted i verden, hvor folk har ringere kår end herhjemme – ja
så er det vist nok også bæredygtigt. Nogle gange er det dog nok, at de er håndpustede
på et glaspusteri ved vestkysten. Det er ikke altid til at finde ud af.

Bæredygtighed er således ikke længere et begreb, der er forbundet med nogen reel
viden eller analyse. Det er ikke længere nødvendigt at indsamle data for at kortlægge
begrebet. Det er rigeligt blot at lukke øjnene og føle. Ikke tænke. Blot føle. Hvis det
lyder rigtigt og føles rigtigt, så kan det sagtens være bæredygtigt, og så kan det bruges
som argument eller markedsføring. Det kan f.eks. bruges politisk som argument for at få



gennemført aktiviteter for skatteborgernes penge eller som argument for et projekt i en
virksomhed.

I mit eget virke som udvalgsformand i Danmarks 10. største kommune [Silkeborg, red.]
ser  jeg  desværre  beslutninger,  der  baseres  på  denne  noget  luftige  tilgang.  Alle
byggeprojekter vurderes f.eks. ud fra et ”bæredygtighedsskema”, hvor en af faktorerne
beskæftiger sig med, hvorledes projektet skaber en følelse af fællesskab. På et konkret
større boligprojekt var det således planen at oprette nogle fælles steder, hvor beboerne
kunne mødes og vaske deres biler.  Dette ville ifølge vurderingen fremme det  ”gode
naboskab”,  og  det  ville  således  gøre  planen  mere  bæredygtig. Der  skulle  lige  lidt
almindelig midtjysk snusfornuft til i form af mit spørgsmål: ”Øøøøhhh…hvem skal betale
vandet på den plads, og hvordan sikrer man, at folk husker at slukke det. I ved – når
man ikke selv betaler, så har man vel tendens til at bruge lidt rigeligt.” Heldigvis blev det
ikke til  noget,  men tænk hvis  der  ikke havde  siddet  en  skeptiker  i  mødet  og  gjort
opmærksom på, at kejseren ikke havde tøj på? Så havde boligområdet skulle afsætte
plads, rør, vandhaner, afløb og ikke mindst gratis rent vand til rådighed. Gad vide, hvor
det bæredygtige eller miljørigtige ville have været i det projekt?

Det er derfor vigtigt at være på vagt – og vigtigt at ”stå fast”, når man ser noget, hvor
man tænker: ”det her er altså for tosset”. For der er faktisk ikke rigtig nogle grænser for,
hvor langt bæredygtighedsbegrebet kan strækkes. Især hvis man er af den rigtige æt. Det
er nemlig ikke lige meget, hvem der fremfører projekter og deres grad af bæredygtighed.
Det er skam ikke alle forundt sådan at slynge om sig med begrebet i en samfundsmæssig
sammenhæng. Man skal helst være af en særlig acceptabel ”stand” – det kunne f.eks.
være,  at  man  er  uddannet  indenfor  natur,  eller  at  man  er  medlem  af  særlige
græsrodsbevægelser eller partier. Det kan også være, at man lever sit liv på en særlig
måde eller  spiser  efter  en  spændende diæt.  Så kan man sige  ”bæredygtighed”  med
særlig troværdighed.

Når folk med denne troværdighed bruger ordet ”bæredygtigt”, sker der noget specielt.
Så  stopper  diskussionen.  Det  er  lidt  ligesom  at  have  en  trumf  i  kortspillet,  der
overtrumfer alt andet. Når først B-kortet er spillet, så forstummer al tale. Man kan nikke
og bifalde, men man kan ikke protestere, og særligt ikke, hvis man ikke tilhører den
stand af mennesker, der har ret til at mene noget om det. Vi andre derimod - vi, der
bærer rundt på andenrangs-uddannelser, som f.eks. økonomer, og som har henslæbt alle
vores arbejdsår i det private erhvervsliv og nu tilmed er folkevalgte for et liberalt parti,
kan ikke bruge B-ordet med nogen nedarvet ret. Faktisk kan vi heller ikke så tvivl om
sammenhænge, hvor B-ordet er brugt. Vi kan bare holde kæft, kan vi. Hvorfor? Ja - fordi
enhver ved, at vi ikke rigtig har forstået konceptet, og at vi i øvrigt altid handler i snæver
egennyttighed uden det store blik for fællesskabet.

Men er det nu alt sammen bare noget, der foregår oppe i mit hoved? Er det nu blot,
fordi  jeg  personligt  er  småsur  over,  at  mine  begreber  fra  90’erne  har  fået  en  ny



betydning? Et rimeligt spørgsmål. Men det mener jeg faktisk ikke. I mit virke møder jeg
mange  virksomheder  og  mange  ledere,  og  ve  den  leder,  virksomhed  eller  endda
politiske magthaver, der ikke har en målrettet strategi for bæredygtig og grøn omstilling.
Det vil gå dem ilde, for så bidrager de til jordens undergang – og hvem ønsker det? Næ
– derfor  er  der opstået  nye jobs  indenfor  dette  område i  både private og offentlige
organisationer. Men hvad med dagligdagen og tiltagene? Tjah, så meget er der måske
heller ikke sket. Men det gør heller ikke så meget, for bæredygtighed er ikke noget, der
kræver  så  megen  analyse  og  krævende  indsats,  ofte  er  det  nok  med  signalet  og
kommunikationen.

Jeg tror nok, jeg ved, at det er smart for både natur, miljø og pengepung at slukke lyset,
skrue ned for varmen, køre flere i samme bil, ikke smide madrester ud, sortere sit affald,
skifte til bedre vinduer, genbruge tøj i familien, begrænse tiden under den varme bruser
og så videre. Men det dér med bæredygtighed, det har jeg opgivet at forstå til bunds.
Men jeg er også kun økonom og liberal.

Jeg vil derfor gerne opfordre mine medborgere til at være på vagt. Der er grund til at
tænke sig en ekstra gang om, når ypperstepræsterne melder sig på banen og beretter om
gavnlige effekter og bæredygtighed. I skal ikke lade jer forføre af disse begreber, der
fremføres  uden  meget  fundament  eller  hold  i  virkeligheden  –  uden  beregninger,
analyser,  forsøg eller  alternative betragtninger.  Måske er det  blot i  virkeligheden det
moderne teknokratiske menneskes søgen efter nye genstande for tro, håb og kærlighed.
Og allerhelst indenfor områder, hvor andre mennesker, større virksomheder eller ”det
offentlige”  skal  være  dem,  der  udfører  tankerne,  således  man  ikke  selv  behøver  at
anstrenge sig eller bringe ofre, men kan fortsætte sit liv og levned ufortrødent og med
rigtig, rigtig god samvittighed.
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