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La oss begynne med å være enige



La oss begynne med å være enige om at 
jorden har begrensede ressurser



Verden tåler ikke uendelig høyt forbruk



Verden tåler ikke uendelig høyt forbruk,
men hvor går grensen?



Vi er langt fra grensen!



Vi er langt fra grensen, men …



Vi er langt fra grensen, men på feil side…



31. juli 2019: Earth 
Overshoot Day



Jordens årlige inntekt
brukes opp

på et halvt år



Siden 1970 
har vi brukt
jordens
ressurser
raskere enn
de fornyes



Ingen ville godtatt det i sin private bankkonto!



Vi budsjetterer med underskudd



Vi budsjetterer med underskudd, 
og det ser ut til at vi fortsetter med det!



Vi setter mål om å gå i pluss



Vi setter mål om å gå i pluss om flere tiår



Vi setter mål om å gå i pluss om flere tiår, 
men vi sikter ikke mot målet!



Vi burde vært deltakere på Luksusfellen, 
alle sammen!



Økningen er 
ikke lenger
like høy, men 
den skulle
gått nedover.



Pandemien har fått ned forbruket,
men ikke nok
• 22. august 2020: Earth Overshoot 2020

• Og uansett: En krise, eller en tilfeldighet, kan vanskelig reparere 
jorden – det må vi gjøre «by design». 



Hvem skal ta grep? Hvem har ansvar?



Vi har alle et ansvar



Vi har alle en mulighet 



Vi har alle en mulighet til å gjøre en forskjell 



Den viktigste muligheten
er muligheten til å ikke vente



Den viktigste muligheten
er muligheten til å ikke vente
på at andre skal gjøre noe



Den viktigste muligheten
er muligheten til å ikke vente
på at andre skal sette regler



Den viktigste muligheten
er muligheten til å ikke vente
på at andre skal lage retningslinjer



Den viktigste muligheten
er muligheten til å ikke vente
på at andre skal stille krav



Den viktigste muligheten
er muligheten til å ikke vente
på at etterspørselen skal endre seg!



Vi må gjøre det vi vet er riktig, uavhengig av 
hva andre gjør og ikke gjør





Det er ikke alltid vi gjør det vi mener er riktig



Det er ikke uten grunn
mange sier:



Det er ikke uten grunn
mange sier:

«Gjør som jeg sier



Det er ikke uten grunn
mange sier:

«Gjør som jeg sier,
ikke som jeg gjør»



Derfor må vi alle gjøre
som vi mener, ikke som

vi gjør!



Derfor må vi alle gjøre
som vi mener, ikke som

andre gjør!



Derfor må vi alle gjøre
som vi mener, ikke som

kundene gjør!



Derfor må vi alle gjøre
som vi mener, ikke som

sjefen gjør!



Derfor må vi alle gjøre
som vi mener, ikke som

markedet gjør!



For, markedet er vel ikke
styrt av hva vi mener, 
men heller av hva vi 

gjør?



Jeg ber dere ikke om å 
ikke lytte til kundene



Jeg ber dere ikke om å 
ikke se på markedet



Jeg ber dere ikke om å 
ikke tenke på dere selv



Jeg ber dere bare om
å alltid la markedet



Jeg ber dere bare om
å alltid la markedet

styres av det dere mener
er riktig …



… og unngår å la 
markedet bestemme



… og unngår å la 
markedet bestemme

at noe er riktig



… og unngår å la 
markedet bestemme

at noe er riktig
hvis dere selv mener

at det er galt!



… og unngår å la 
markedet bestemme

at noe er riktig
hvis dere selv mener

at det er galt!*



*PS! Jeg sier ikke at 
markedet ikke skal få

styre noenting!



Jeg ber dere bare om
å alltid la markedet

styres av det dere mener
er riktig …



… og unngår å la 
markedet bestemme

at noe er riktig
hvis dere selv mener

at det er galt …



… for markedet styres i
for stor grad av hva vi 

gjør, ikke hva vi mener.





Vi kunne satt opp
fartsgrensen fordi vi vet 
at mange kommer til å 

kjøre for fort.



Det gjør vi ikke. 



I det tilfellet lar vi ikke
det vi gjør overstyre det 

vi vet er riktig. 



La oss alltid gjøre det.





Vekst



Økonomisk vekst 
= 
Økt levestandard



Økonomisk vekst 
= 
Økt levestandard



Økonomisk vekst
= 
Økt forbruk



Økonomisk vekst
= 
Økt forbruk



Kanskje økonomisk
vekst i seg selv ikke
er problemet …



… akkurat som at 
det ikke er et 
problem å kjøpe
potetgull.



Men, det er mye
lettere å kjøpe og
kaste når man har 
masse penger …



… akkurat som at 
det er vanskelig å 
ikke spise potetgull
når man har kjøpt.



Det er to store 
problemer i
verden i dag:



1. Skjevfordelte
ressurser mellom
oss som lever nå



1. Skjevfordelte
ressurser mellom
oss som lever nå

2. Vi bruker opp
fremtidens
ressurser



Vi lever lite 
bærekraftig



Sosial bærekraft

Økonomisk bærekraft

Klima- og miljømessig
bærekraft



Uten den ene, får vi 
vanskelig til de 
andre



Miljø og klima
skiller seg ut



Miljø og klima
skiller seg ut:
Det påvirker mer
enn bare oss
mennesker



Miljø og klima
skiller seg ut:

Dyr påvirkes ikke
direkte av om vi har 
dårlig økonomi



Miljø og klima
skiller seg ut:

Dyr påvirkes ikke
direkte av om 
landet vårt styres
av en diktator



Miljø og klima
skiller seg ut:

Hele naturen
påvirkes av om vi 
klarer å ta vare på
den



Miljø og klima
skiller seg ut:

Uten naturen har vi 
ikke grunnlag for 
noen form for 
bærekraft



Økonomisk vekst
har vært øverst på
prioriteringslisten



Økonomisk vekst
har vært øverst på
prioriteringslisten
for lenge. 



Økonomisk vekst i
seg selv er ikke
nødvendigvis
problematisk …



… men kortsiktig
økonomisk vekst
som høyeste mål, 
er problematisk.



Kortsiktig = å ikke
ta hensyn til hele 
den 
uoverskuelige
fremtid



Vi må bort fra vårt
ikke-bærekraftige
bruk-og-kast-
samfunn …



… men hvordan? 



Pengeøkonomi kan vokse



Pengeøkonomi kan vokse, kanskje uendelig …



… men inntektene til jordens bankkontoer 
vokser ikke …



… og vi kan umulig få dem til å vokse.



Det finnes ingen bank som kan gi oss lån



Ingen høyere makter som kan gi lønnsøkning



Ingen høyere makter som kan gi lønnsøkning.
Hva mer kunne høyere makter gitt oss?



Ingen høyere makter som kan gi lønnsøkning.
Hva mer kunne høyere makter gitt oss?
Jorden har jo alt vi kan ønske oss!



Ingen høyere makter som kan gi lønnsøkning.
Hva mer kunne høyere makter gitt oss?
Jorden har jo alt vi kan ønske oss!
Dessuten har vi virkelig ikke gjort oss fortjent 
til lønnsøkning!



Det eneste vi 
kan gjøre for å 
unngå at jorden
går konkurs er å 
bruke mindre av 
jordens
ressurser …



… og den 
smarteste måten
vi kan gjøre det 
på, er å fordele
dem bedre og å 
bruke dem 
smartere!



Det innebærer å 
bruke mer av de 
ressursene
jorden fornyer
raskt, og mindre
av dem jorden
fornyer sakte …



… og ikke minst å 
utnytte
ressursene vi 
bruker på en
bedre måte.



Hva med å slutte å 
bruke ressurser uten å 
få noe ut av dem?



I dag går enorme
ressurser rett i søpla, 
uten å utnyttes.



Fungerende
mobiltelefoner kastes
etter et års bruk.



Mat kastes fordi den 
ikke er god nok, eller
fordi den blir for 
gammel.



Verden kommer
til å endres til
det bedre



Verden kommer
til å 
optimaliseres



Og det kommer til å 
skje stadig raskere, 



Og det kommer til å 
skje stadig raskere, 
fordi ingen venter på
andre



Og det kommer til å 
skje stadig raskere, 
fordi alle lar seg styre
av det de mener, ikke
det de vil



Og det kommer til å 
skje stadig raskere, 
fordi vi er nødt til å 
gjøre det fort!



Takk for 
oppmerksomheten!



PS!
Dette er bare mine 
meninger og tanker. 



PS!
Dette er bare mine 
meninger og tanker. 
Hvis du mener det jeg
har sagt er galt



PS!
Dette er bare mine 
meninger og tanker. 
Hvis du mener det jeg
har sagt er galt, må du 
ikke gjøre som jeg sier. 



PS!
Dette er bare mine 
meninger og tanker. 
Hvis du mener det jeg
har sagt er galt, må du 
ikke gjøre som jeg sier. 
Gjør det du mener er 
riktig!



PS!
Dette er bare mine 
meninger og tanker. 
Hvis du mener det jeg
har sagt er galt, må du 
ikke gjøre som jeg sier. 
Gjør det du virkelig
mener og tror er riktig!



Vent da! 

Hvis du gjør det du 
mener er riktig, gjør du 
jo akkurat som jeg sier!



Vent da! 

Hvis du gjør det du 
mener er riktig, gjør du 
jo akkurat som jeg sier!


