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Mens vi befinder os midt i en økonomisk krise, har 400 forskere,
praktikere og civilsamfundsaktivister fra 40 lande deltaget i „The
second International Conference on Degrowth“, som blev afholdt i
Barcelona i Marts 2010. Dette var en opfølgning på „The first International Conference on Degrowth“ i Paris 2008, hvis deklaration
pegede på den fremadskridende, multidimensionale krise, som ikke
blot er finansiel i sin karakter, men tillige rummer sociale, kulturelle, energimæssige, politiske og økologiske dimensioner. Denne krise
er resultatet af en fejlslagen økonomisk model baseret på vækst.
En international elite og en „global middelklasse“ er i færd med at skabe økologisk
kaos som følge af et overdrevent forbrug og
en grænseløs tilegnelse af menneskelige og
naturgivne ressourcer. Hvis dette forbrugs
ideal overtages af hele klodens befolkning,
hvorved der igangsættes en ond cirkel af
indbyrdes status-jagt og akkumulation af
materiel velstand, vil det blot forstærke
de ødelæggende sociale og miljømæssige
virkninger. Mens uansvarlige finansielle
institutioner, multi-nationale selskaber og

regeringer helt korrekt udsættes for offentlig kritik, har denne krise dog langt mere
dybtgående, strukturelle årsager.
En såkaldt krise-styring, der på kort sigt
søger at kick-starte den økonomiske vækst,
vil på lang sigt kun forstærke miljøødelæggelserne og den sociale ulighed. Illusionen
om en „gælds-dreven-vækst“, hvor man
tvinger økonomien til at vokse for senere
at kunne betale af på den stigende gæld, vil
blot ende i en social katastrofe, der sender
den økonomiske såvel som den økologiske
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Den anden internationale konference om modvækst blev afholdt på Barcelona Universitet i marts 2010.

gæld videre til kommende generationer – og
til de fattige.
En proces, der satser på en indskrænkning af den globale økonomi, vil uomtvisteligt være til fordel for miljøet, men den
store udfordring består i at gennemføre
dette på en måde, så det er socialt acceptabelt på det nationale og globale niveau.
Dette er en udfordring for den modvækstbevægelse, der er opstået i de rige lande i
Europa og andre regioner, hvorfra forandringen må tage sin begyndelse.
Det var for at imødekomme denne udfordring, at intellektuelle, praktikere og
aktivister mødtes i Barcelona. Konferencen
blev gennemført i en inkluderende og del-
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tagerstyret atmosfære. I tillæg til normale,
videnskabelige præsentationer blev der
afholdt 29 workshopper, der diskuterede en
række praktiske modvækst-politikker med
afsæt i de økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer.
Her blev en række nye temaer og
ideer fremsat, som ellers er fraværende i
mainstream-debatter om bæredygtig udvikling. Det drejer sig f.eks. om: Valutaer og
finansielle institutioner, social tryghed og
arbejdstid, befolkning og ressourceforbrug,
begrænsninger for reklamer, et moratorium for store infrastrukturprojekter, etablering af fredede naturområder mm. En
rigdom af nye forslag kom på bordet, som
f.eks.: Etablering af lokale valutaer, gradvis

afvikling af renter på penge, fremme af
små non-profit-virksomheder, forsvar for
lokale fælleder og etablering af nye regler
for globale fælleder, udvikling af politikker
for nedsat arbejdstid og borgerløn, lov om
maksimum-løn, regulering af overforbrug,
beskatning af miljøskadeligt forbrug, stop
for store infrastrukturprojekter som atomkraft, motorveje, lufthavne, højhastighedsforbindelser, fremme af cykeltransport,
forbud mod reklamer i det offentlige rum,
støtte til bevægelser i det globale syd, der
kæmper for miljøretfærdighed og mod ressourceudnyttelse, forbud mod minedrift i
sårbare naturområder, modstand mod topstyret befolkningskontrol, støtte til frivillig
reduktion af fødselsrater, af-kommercialisering af politikken og fremme af direkte
deltagelse i beslutningsprocesser.
Vi understreger, at disse forslag ikke
er utopiske: Nye omfordelende skatter vil
modvirke uligheder i indkomster og vil

kunne finansiere socialt og miljømæssigt
bæredygtige projekter. Samtidig vil nedsat
arbejdstid kombineret med social tryghed
tage hånd om arbejdsløshed. I takt med at
de rige dele af verden indskrænker deres
økonomier, vil ødelæggelserne af miljøet
begrænses. Kombineres dette med offentlige investeringer i sociale goder vil det føre
til øget velfærd for befolkningen.
Ethvert nyt forslag rejser mange nye
spørgsmål. Vi hævder ikke at besidde en recept for fremtiden, men vi kan ikke længere
bilde os ind, at det er muligt at fortsætte
det eksisterende vækstprojekt. Vækstens
tåbelighed er kommet til vejs ende. Udfordringen er nu at indlede en helt nødvendig
omstilling – og debatten er netop begyndt.
Den oprindelige artikel kan findes på:
www.degrowth.eu
Den danske version er oversat af John HoltenAndersen.
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