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Klimaet er på katastrofekurs. Imens polerne smelter, verdenshavene stiger og skovene brænder, fortsætter

de globale udledninger af drivhusgasser deres himmelflugt, og de politiske løsninger har lang udsigter.

Hvad betyder det for vores forståelse af demokratisk politik? Har demokratiet spillet fallit, hvad angår

klimaforandringer? Er det tid til at give op på træge demokratiske processer? Og hvad er alternativet?

I mit PhD-projekt “Approaching the Edge: Towards a New Materialist Theory of Democracy”

tager jeg temperaturen på demokratiets nutidige tilstand i en tid præget af økologiske og klimatiske kriser.

I afhandlingen forsøger jeg at vise, at hvis demokratiet skal løse de forestående udfordringer, er der er

behov for at gentænke demokratisk politik i en mere økologisk retning som noget, der involverer

komplekse sammenviklinger af både menneskelige og ikke-menneskelige aktører. Det lyder måske en

smule kringlet, men man behøver ikke at kigge særligt langt for at finde et oplagt eksempel: En lille,

sub-mikroskopisk virus spreder sig fra en flagermus til et menneske i det centraløstlige Kina, og pludselig

er samfund verden over sat i stå.

Men den igangværende COVID-19 pandemi er et symptom på et mere generelt vilkår: Vi,

mennesker, lever i en verden, som også indeholder alle mulige andre organismer og entiteter, der har

deres egen ‘handlekraft’, og som påvirker betingelserne for ikke bare vores eksistens, men for alle former

for liv her på planeten. Derfor er der brug for en ny forståelse af politik, som anerkender, at virkeligheden

er langt mere kompliceret og sammenfiltret, end vores gængse samfundsvidenskabelige teorier tillader os

at beskrive, og at det ikke længere giver at opdele verden i rent menneskelige og sociale forhold på den

ene side og naturlige og økologiske processer på den anden.

Det er sådan ny forståelse af politik, jeg begynder at udvikle i min PhD-afhandling. Det gør jeg

blandt andet i samtale med den politiske virkelighed, der eksisterer i området omkring Lemvig på den

jyske vestkyst, hvor jeg har tilbragt seks måneders feltarbejde i løbet af min PhD. Området er særligt

interessant, fordi man her oplever mange af de sammensatte økologiske og demokratiske udfordringer,

1



som er symptomatiske for det 21. Århundrede, på egen krop: Ud over at være udsat for stigende

vandstande, kysterosion og tilbagevendende oversvømmelser, så har området omkring Lemvig i de

seneste årtier været genstand for mange af de dynamikker, man kender fra andre “udkantsområder” i

moderne samfund, herunder stigende affolkning, lukning af landsbyskoler og lægehuse, samt tab af

arbejdspladser.

Afhandlingens overordnede tese er den følgende: Hvis man vil addressere de klimatiske og

økologiske udfordringer, som verdenssamfundet står over for i dag, er man nødt til først at blive bedre til

at forstå, hvordan både økologiske og demokratiske problemstillinger spiller sammen, for eksempel et

sted som Lemvig, for dernæst at kunne pege på de steder, hvor man kan begynde at udvikle et fælles

fodslag i kampen for en mere bæredygtig og retfærdig verden.

I resten af denne formidlingstekst, underbygger jeg denne tese ved hjælp af to af de mest centrale

teoretiske pointer fra min afhandling, illustreret af konkrete eksempler fra mit feltarbejde i Lemvig, for til

sidst at slutte af med en form for manifest, der indeholder otte spekulative bud på, hvordan vi hver især

kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig demokratisk politik anno 2022.

Politik som et mere-end-menneskeligt fænomen

Politik er ikke alene forbeholdt mennesker – det lyder muligvis som en besynderlig påstand, men det

behøver det ikke være. Hvis vi forstår politik i sin bredeste forstand, som enhver form for aktivitet, der

påvirker et samfund, så er stort set alt – lige fra vedtagelse af en ny klimalov til opdagelsen af en ny

planet – politisk. Men dét er måske alligevel for bred en forståelse af politik, eller i hvert fald én, der

ligger langt fra den hverdagslige forståelse af politik som noget, der primært foregår på Christiansborg

eller rundt omkring i by- og regionsrådene. Ikke desto mindre er der grund til at udfordre og udvide denne

snævre hverdagslige forståelse af politik. I stedet for at diskutere præcist, hvornår noget er “politisk” eller

ej, er vi bedre tjent med at sige, at forskellige fænomener kan være politiske på forskellige måder: For

eksempel er tilblivelsen af en ny lovgivning politisk på en anden måde, end tilblivelsen af en ny zoonotisk

virus, selvom begge begivenheder kan have stor og omvæltende betydning for et samfund.

Min pointe her er, at i stedet for på forhånd at begrænse vores forståelse af politik til noget, der

kun handler om og foretages af mennesker, bør vi i stedet kigge på, hvordan alle mulige forskellige

fænomener kan have politisk betydning, og hvad vi kan lære af at inkorporere disse fænomener i vores

samfundsvidenskabelige teorier. Hvis man for eksempel vil forstå, hvorfor klimapolitikken i Lemvig ser

ud, som den gør, er man nødt til at kigge ikke kun på de historiske menneskelige og sociale forhold, men

også på den betydning, som ikke-menneskelige forhold, så som landskabet, har haft. Her er blandt andet

Vesterhavet en god reminder om, at mere-end-menneskelige fænomener kan have afgørende betydning for

menneskelige samfund. I gennem generationer har folk i og omkring Lemvig været vant til at leve med en

2



vild og omskiftelig natur med tilbagevende oversvømmelser, hvorfor ‘klimaforandringer’ ikke for alvor

opleves som et nyt fænomen.

Samtidig er man nødt til at kigge på forskelle i den materielle infrastruktur, som er med til at

skabe rammerne for den politiske deltagelse på klimaområdet. I København, og andre større byer, er der i

dag flere og flere, der dropper bilen til fordel for cyklen eller den offentlige transport, og begynder at

erstatte sit kødforbrug med mere plantebaserede alternativer. Dette er en vigtig bevægelse, men det er

også vigtigt at forstå, at betingelserne for at træffe disse valg er materielt forskellige et sted som Lemvig,

hvor manglende offentlige infrastruktur gør folk afhængige af bilen, og landbrugssektoren historisk har

spillet en vigtig rolle for lokalsamfundet.

Disse eksempler fra Lemvig er med til at illustrere, at hvis man virkelig vil forstå så indviklet et

problem som klimakrisen, og hvorfor den er så svære at gøre noget ved, er man nødt til at forstå både de

menneskelige og ikke-menneskelige årsager, der ligger til grund. Kun på den måde kan

samfundsvidenskaben begynde at bidrage til at bevæge komplekse sammenviklinger af sociale og

økologiske forhold i en mere bæredygtig retning.

Mod en mere bæredygtig demokratisk politik: Fra central styring til globalt sværmeri

Men én ting er, at studere politik fra et perspektiv, der inkluderer mere end bare mennesker, noget andet

er, hvad vi som samfund bør gøre for at anerkende den politiske betydning, som ikke-menneskelige

aktører har, og hvordan vi kan bruge denne viden til at skabe en mere bæredygtig verden. I min

afhandlinger argumenter jeg for, at der groft sagt er to veje at gå, og at vi er nødt til at følge dem begge.

For det første er der behov for at indrette vores formelle politiske insitutioner, herunder juridiske

og demokratiske processer, således de i højere grad inddrager og tager højde for det, vi under ét kan kalde

naturlige økosystemer. Hvordan sikrer vi, med andre ord, at vores politiske institutioner ‘tager højde for’

naturen og den påvirkning, som menneskelige aktiviteter har på naturlige økosystemer verden over? I min

afhandling diskuterer jeg potentialerne ved en række forskellige institutionelle alternativer, herunder

muligheden for at give juridiske og politiske rettigheder til både dyr og naturlige økosystemer, som fx en

skov eller en flod, samt muligheden for at have fast politiske repræsentanter i folketinget, der skal tale på

vegne af naturen i lovgivningsspørgsmål – det man inden for litteraturen kalder en form for naturens

værgeordning.

Mange af disse forsøg på at inkludere mere end bare mennesker i politik er både tankevækkende

(på den gode måde) og lovende med henblik på at forestille sig, hvordan et mere bæredygtigt demokratisk

system kunne se ud. Problemet er bare, at selv hvis der er grund til at være optimistiske omkring disse

intitativer, så er der stadig meget lang vej, før de kan blive en realitet. Noget af det skyldes, at idéen om at

andre arter eller naturlige økosystemer skal have juridiske rettigheder, eller repræsenteres politiske, stadig
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virker absurd for de fleste mennesker – det gjorde det også, første gang jeg hørte det.. Men det er vigtigt

at huske, at alle former for demokratisk inklusion gennem historien, uanset om det har været kvindernes

stemmeret eller borgerrettigheder til folk med en anden hudfarve, har virket absurde for store dele af

majoritetsbefolkningen, indtil det øjeblik, hvor det pludselig bliver klart, at de ikke alene er absolut

nødvendige, men også den eneste retfærdige vej at gå.

Men for at vi kan nå dertil, er vi nødt til også at kigge en anden vej, for politiske insitutioner

reformerer ikke sig selv. Faktisk er gamle institutioner med en lang historie og kultur, som fx folketinget

eller finansministeriet, notorisk langsomme til at forandre sig. Derfor har vi brug for også at presse på ad

andre kanaler. Hvis der er én ting, som klimakrisen afslører, er det nemlig, at de udfordringer vi står over

for i dag ikke kan løses alene ved hjælp af de eksisterende politiske institutioner og central kontrol. Som

FN’s klimapanel skrev i en report fra 2018, så er der behov for dramatiske og gennembrigende

forandringer af vores samfund for at undgå de værste konsekvenser af de igangeværende økologiske og

klimatiske kriser. Det handler om forandringer, der rækker helt ned til den måde vi hver især lever på, den

mad vi spiser, det tøj vi har på, og den bil vi kører i – den slags forandring kan ikke styres oppefra alene.

Det kræver, at folk selv er med.

Inden for dele af nyere demokratiteori er man begyndt at tale om, at i stedet for at betragte et

demokratisk samfund som en simpel maskine, der træffer politiske beslutninger på et rationelt grundlag,

er der snarere tale om komplekst system af mange forskellige aktører, der handler på samme tid, og ofte

med uforudsigelige resultater. Et demokrati er i den forstand mere sammenligneligt med en form for

sværm - fx en bisværm eller en stime af fisk - hvor den overordnede retning ikke bestemmes fra central

hånd, men er et resultat af mange små bevægelser forskellige steder i et komplekst system. Det

interessante ved denne måde at forstå demokrati på er, at den på én og samme tid gør den fremtid, vi står

over for, mere krævende og mere håbefuld. Krævende, fordi det på den ene side lægger det ansvaret

tilbage på os alle for at gøre noget og skabe handling, der hvor vi hver især kan, i vores lille del af et

komplekst system. Håbefuld, fordi det på den anden side åbner muligheden for, at selv mange små og sig

selv utilstrækkelig handlinger – under de rette betingelser – kan komme til at virke sammen og til sidst

skubbe den samlede sværm i en ny retning.

I afhandlingen kommer jeg med en række bud på, hvordan en sådan ‘sværmende politik’ kunne se

ud. Men eftersom jeg ikke har plads til at udlægge hele afhandlingen i denne korte formidlingstekst, vil

jeg i stedet slutte af med otte afsluttende råd fra afhandlingen, der tilsammen danner en form for politisk

manifesto for en mere bæredygtig og demokratisk fremtid – ikke bare for mennesker, men for alle verdens

arter. Det lyder sådan her:
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Et. Husk, at du er en del af noget større. Ingen handler alene. Alt bliver,
hvad det er, gennem sine mangeartede forbindelser til andre. Mennesker, især, kan
ikke leve uden andre arter. Vi afhænger mere af bakterierne i vores tarmsystem, end
de afhænger af os.

To. Vær opmærksom på verden omkring dig. Øv dig på at sanse de
mere-end-menneskelige kræfter, der omringer og gennemtrænger dig. Tillad dig selv
at blive fortryllet af naturens enorme kræfter og dens mange andre arter.

Tre. Udvis omsorg for de fællesskaber og økologiske forbindelser, som
opretholder dig. Øv din åbenhed og modtagelighed over for både andre mennesker
og arter. Praktiser ømhed og omsorg frem for hårdhed.

Fire. Frigør dig fra ødelæggende relationer. Sig nej til stordrift og
kapitalistisk forbrug, der systematisk fører krig mod klodens mennesker, arter og
natur. Frigør dig her, og forbind dig andre steder.

Fem. Find sammen med andre i kampen for forandring. Start i de fællesskaber,
du allerede er en del af, og udvid herfra. Find de menneskelige og
ikke-menneskelige allierede, som vil understøtte dig i det lange løb. Du har brug for
dem.

Seks. Forfølg potentialer for nye forbindelser frem for afkoblet kritik. Undgå
at lade behovet for at få ret begrænse din villighed til at skabe relationer på tværs af
forskellighed. Overvej, hvordan nye former for adfærd og viden kan finde rodfæste
selv de steder, hvor det virker allermest usandsynligt.

Syv. Tillad dig selv at drømme og forestille dig nye og andre fremtider.
Eksperimentér med andre måde at leve på, være på og relatere til andre mennesker
og arter på. Vær håbefuld, men glem ikke at blive i besværet.

Otte. Vær på vagt over for både opgivelse og optimisme. Ja, det er
sandsynligvis allerede for sent, men det er aldrig for sent. Hverken teknologiske
mirakler eller godhjertede dikatorer kommer til at redde planeten. Et lang, sejt,
demokratisk træk kan måske.
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