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Thomas Piketty

• I det lange løp har samfunnet beveget seg mot 
en mer rettferdig fordeling av økonomiske 
goder, reduksjon av rase- og kjønnsforskjeller 
og bedre tilgang til helsetjenester, utdanning 
og demokratiske rettigheter. 

• Utviklingen har vært en endeløs kamp mot 
urettferdighet. 

• Men han viser også at etter 1980 har 
utviklingen akselerert i negativ retning, 
urettferdigheten har økt dramatisk. 



• NEW YORK/OSLO (VG) I en ny, omfattende 
rapport slås det fast at ingen av FNs 
bærekraftmål vil være oppfylt innen «fristen» 
2030, med mindre innsatsen skjerpes 
betydelig.

• Av: Alf Bjarne Johnsen
Utvikling: Sondre Nilsen
• Rapporten er utarbeidet av analytikere i 
DNV-GL, Det Norske Veritas.

mailto:Alf.Bjarne.Johnsen@vg.no
mailto:sondre.nilsen@vg.no


Verden står overfor en dobbel utfordring;

v Praksis: Mange problemer knyttet til miljø, 
samfunn og økonomi henger sammen og 
forsterker hverandre

v Teori: Det finnes ingen enkelt-vitenskap som 
fanger opp kompleksiteten i problemene og gir 
løsninger på utfordringene



At dagens ledere søker løsninger med 
fortidens metoder og erfaringer 
representerer kjernen i de utfordringene 
vi står overfor (Otto Scharmer)
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«The Hertz 2021
Å omdefinere vår samfunnsrolle fra å være 
tilskuer til å bli deltaker, fra å være forbruker 
til å bli samfunnsborger, og fra å være 
mottaker av støtte til å bli aktiv bidragsyter i 
samfunnet. 

(Noreena Hertz 2021)

For å håndtere de nye utfordringene må vi 

lære å utfordre etablerte sannheter
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Det handler om Norge – Bærekraft i hele landet
NOU 2020:15

• Det er det gode samfunnet som settes 
som målet for utviklingen, ikke vekst i 
seg selv

• Enkeltkommuner må ta ansvaret for sin 
egen utvikling, basert på  egne ressurser

• Det vil kreve utvikling og testing av helt 
nye virkemidler og politikk, noe som 
ikke nødvendigvis handler om økte 
ressurser, men om et bredt  ordskifte og 
praktisk utprøving av nye typer 
virkemidler

• Det er et stort behov for nytenkning

• Det å ha lokal identitet er viktig for 
folks trivsel og kan virke mobiliserende 
på lokal engasjement



Utopier 
utfordrer oss 

til å tenke nytt, 
systematisk og 

konkret om 
fremtiden

• Utopier er beskrivelser av 
alternative samfunn 

• Utopier inspirerer oss til å bryte 
med de dominerende 
utviklingstrekk i samfunnet

• Utopier tvinger oss til å tenke 
konkret

• For å ha innflytelse på 
fremtiden må utopien hele 
tiden gjenoppfinnes, det er en 
evig pågående prosess



Utopiverksted

Dialogmetode for å utvikle konkrete prosjekter forankret i (lokale) 
kulturelle verdier 
• Verdier gjennom fortellinger 
• Utvikle prosjekter som omsetter verdiene til praktisk handling
• Gjennomføring i samarbeidende nettverk 





Kopernikansk vending til økologisk økonomi  
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Copernicus ga en fremstilling av 
argumentene mot et geosentrisk 
verdensbilde til fordel for 
et heliosentrisk verdensbilde
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Økologisk økonomi i 
praksis 
From the application:

• We believe Bodø 2024 will be an arena where 
ecological economy can function in real life. 

• Ecological economy will be a method within the 
Bodø2024 organization, inspiring to explore 
sustainability and ecology. (p. 21)

From the EU-panel:

• The bid-book highlights that Bodø 2024 intends to 
build on the research done by Nord University and 
become an arena to test ways of promoting 
ecological economy, which is extremely topical (p. 
11) 



Bærekraftig utvikling handler 
særlig om å ta vare på det 
enkelte menneske, samfunnet 
og miljøet på en måte som ikke 
er skadelig eller nedbrytende, 
men som tvert i mot er mer 
stimulerende, livgivende og 
utviklende 
(Kvammen & Tellnes 2019)



I stedet for å spørre 
Hvordan fremtiden vil bli

Er spørsmålet 

Hvordan vi vil 
fremtiden skal bli


