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Sammendrag  

Denne masteroppgaven handler om en miljøorganisasjon i Wellington, New Zealand (NZ) kalt 

Generation Zero (GZ). Organisasjonens virke er sentret rundt klimaendringer. GZ ønsker en 

omfattende satsning på fornybare energikilder og kollektivsamferdsel. Organisasjonens 

tilpasningsstrategi ovenfor klimaendringer kan betegnes som økologisk modernisering. Deres 

ønsker er å utnytte NZ sine forekomster av fossile energikilder til å bygge framtidens samfunn og 

på den måte holde en progressiv modernitet vedlike. Dette aspektet med en progressiv 

modernitet er noe de deler med tilhengere av fossil utnyttelse. Medlemmene av GZ benytter seg 

av nasjonalitet til å avgrense klimaendringer og de forstår klimaendringer som en problematisk 

virkelighet. Den problematiske virkeligheten består av både en økologisk og samfunnsmessig 

side. Allikevel blir klimaendringer ikke bar forstått som et onde, men også som et gode hvis man 

skulle benytte seg av riktig tilpasningsstrategi. For medlemmene av Generation Zero fossile 

energikilder mistet sin posisjon som garantist for livskraft til fordel for fornybare energikilder. 

Dette reflekteres i synet på samferdsel.         
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Introduksjon 

Hver mandag ble det holdt et avdelingsmøte møte hvor medlemmene av regionallaget drøftet 

avdelingens aktiviteter. Denne gangen var det Brad som hadde den største nyheten. Han fortalte 

at i forbindelse med de nært forestående lanseringen av Generation Zero (GZ) sin egne 

klimarapport A Challenge to Our Leaders hadde han fått tips av en vennlig kontakt i TV3, om at 

hvis GZ gjorde en markering relatert til rapporten, så ville kanskje TV3 gi det dekning. 

Kontakten foreslo å lage en kjempe graf som illustrerte landets klimagassutslipp. Brad tente på 

ideen og foreslo en graf som viste de forventede CO2 utslippene fram mot 2030, virkningen av 

regjeringens klimapolitikk og hvor utslippene ville vært om NZ fulgte Danmarks utvikling. 

Avdelingsmøte ble hold i kontoret til GZ. Kontoret var lokalisert i Lambton Quay, midt i 

sentrum av Wellington og det travleste området i byen. Selve kontoret var i tredje etasje i en grå 

firkantet seks etasjes betongbygning, som jeg anslår var fra 60-tallet. Riktignok var det ikke lett å 

forstå at GZ holdt til her, for ved inngangen sto det at tredje etasje tilhørte New Zealand Union 

of Students' Associations (NZUSA). Etasje besto av en gang, et kjøkken, et toalett, to mindre 

oppholdsrom og et større arbeidsrom. GZ leide halvparten av etasjen fra NZUSA. Innsiden av 

etasjen besto av et hvitt gipstak, et gulv belagt med et grått teppe, hvite vegger som var dekket av 

brune hyller, som igjen var overflyte med brune pappesker, som igjen var overflyt av papir. 

Unntaket var veggen som vendte mot Willis Street, den besto av åtte glassvinduer med tykke 

sorte metallkarmer rundt.  

Kravene til grafen var at den skulle være så stor som overhodet mulig, være holdbar slik at den 

ikke revnet under markeringen og se profesjonell ut. Det første spørsmålet var, hva skulle grafen 

lages av? Etter å ha vurdert at vi ikke hadde råd til å kjøpe et lerret som vi kunne male, at et laken 

var for ustabilt, at tavla til NZUSA var for liten, at et prosjektorlerret ville gå i stykker hvis vi 

malte på det og at forslag med å bruke fargede bambuspinner, legoklosser og mennesker var 

morsomt, men ikke praktisk. Til slutt landet vi på forslaget til Taylor. Taylor sa at han kunne få 

tak i to store eiendomsmeglerskilt. De kunne tapes sammen og baksiden ville danne en stor hvit 

flate. Neste spørsmål var, hvordan skal vi lage grafen? Siden det ikke spilte noen rolle for skiltene 

om vi malte på dem, foreslo Roger at det var det vi skulle gjøre. Han ønsket å bruke grafen som 

var i A Challenge to Our Leaders. Grafen hadde han i sin bærbare pc og siden vi hadde tilgang til en 

prosjektor kunne vi prosjektere grafen på skiltene og male etter avbildningen. Dette ville også 

gjøre at grafen så mest mulig profesjonell ut. Alle var enige om at dette var den beste løsningen. 

Det var i det minste bedre enn alternativet som baserte seg på å skrive ut grafen ved hjelp av 

mange A2 ark og lime de på skiltene.  
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Siden Taylor har bil tar han på seg oppgaven med å transportere skiltene til der de skal 

bearbeides. Brad sier at han skal høre med Troy Street 19, et samfunnslokale, om vi kan sette 

sammen grafen der. Jeg får oppgaven med å sette opp en facebook hendelse, mens Charlie og 

Samantha skal sende ut en epost om arrangementet gjennom GZ sin epostliste. Lucy og Kate skal 

sjekke om vi har nok maling, pensler og maskeringstape. Det siste spørsmålet vi diskuterer er 

hvor markeringen skal holdes. Brad ønsker seg i utgangspunktet et sentralt og symbolsk sted, 

helst utenfor parlamentet ved parlamentsplassen. Men Brad sier at en markering foran 

parlamentet må klargjøres på forhånd og siden det er tre dager til markeringen skal gjennomføres, 

regner han med at det ikke går. Jeg foreslå at der er det mulig å holde markeringen foran 

statsministerboligen. Charlie foreslår å eventuelt holde markeringen foran krigsminnesmerket 

som ligger vedsiden av parlamentsområdet. Brad likte begge forslagene, men bestemmer seg for 

krigsminnesmerket som reserve. 

Det lyktes Brad å reservere Troy Street 19 og to dager senere møter jeg Jennifer på veien ditt. 

Troy Street 19 lå omtrent ti minutters sørøstlig gange fra Lambton Quay. Samfunnslokalet var 

lokalisert i en sidegate til en av hovedgatene i Wellington. Adressen ledet til en fire etasjes rød 

murbygning hvor vi skulle benytte oss av et rom i første etasje. Veggen som vendte mot gata 

besto for det meste av store vindusflater innrammet av sorte metallrammer, og en inngangsdør av 

glass og metall. På innsiden ble vi møtt av en hvit langvegg, kortvegger av murstein, gråt 

laminatgulv og et åpent tak som avslørte ledninger og rør. Selve rommet var et stort rektangel 

med langsiden vendt mot gata. Til høyre i rommet var det et lite kjøkken og en dør som lede til 

de andre etasjene. Til venstre var det en åpen plass med prosjektor og lerret. Møblene som var 

lokalisert i midten av rommet besto av stoler av tre, to sorte skinnsofaer, et mørkebrunt bord og 

en lysebrun benk. I tillegg var rommet fylt med diverse småting som kopper, vaser, esker, pensler, 

kartonger og papirbiter.  

Inne møter vi Brad og Roger. De diskuterte grafens utsende og budskap. Brads bekymring var at 

folk ville misforstå. Hans erfaring tilsa at misforståelser oppstår lett i klimadebatten hvis man ikke 

er helt tydelig på hva man kommuniserte. Brad sier at denne grafen kun skal vise utslipp av 

karbondioksid, ikke totale klimagassutslipp. Men hvis vi ikke er helt tydelig på at det utelukkende 

dreier seg om karbondioksid, så kommer folk til å tro at det dreier seg om totale klimagassutslipp 

og det blir helt feil, forsetter Brad. Vi ble enige om å gi grafen en så enkel utforming som mulig. 

Det betyde lite tekst og den teksten som var måtte være helt eksplisitt i sitt budskap. Grafen ville 

fortsatt basere seg på grafen fra rapporten. Mens vi snakket oppdaget Roger at vi trengte mer 

maling, for malingen fra kontoret var ikke i så god forfatning allikevel.   
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I det Roger går for å skaffe ny maling, kommer Taylor, April, Lucy og Kate gjennom døren med 

eiendomsmegler skiltene. Jeg hjelper Taylor med å vaske skiltene og teipe de sammen på siden 

som viste eiendomsmegler logoen. Det var baksiden vi var ute etter og nå hadde vi en hvit flate 

på 2x2 m². Taylor forklarte meg at fordelen med disse skiltene er at de er lette å jobbe med og de 

tåler en støyt. Alt var nå klart for å lage grafen. Men grafen var ikke det eneste vi skulle lage. Kate 

hadde tatt med seg papp og A2 utskrifter. Utskriftene avbildet fargerike tegninger av sykler, tog, 

fotgjengere, bybane, solceller, vindturbiner og bygninger. Vi skulle også lage skilt til markeringen.  

Vi koblet datamaskinen til prosjektoren slik at vi fikk prosjektert grafen på den hvite flaten. Så 

tegnet vi inn omrisset av graf og tekst med blyant. Når det var gjort malte vi over omrisset. Med 

sort maling skrev vi øverst på grafen EN UTFORDRING TIL VÅRE LEDERE, nederst skrev 

vi #HVAERPLANEN, CO2 langs y-aksen og tidsperioden 1993-2030 langs x-aksen. Graflinjen 

starter på midten av y-aksen. Grafen hadde en stabil stigning før den tok et fall som følge av den 

globale finanskrisen i 2008, men fortsatte deretter stigningen. Fra 2014 til 2030 blir linjen rød og 

det kommer en pil med teksten «Hvor vi er på vei». Parallelt med den røde linjen går det en blå 

linje som synker ned mot bunnen av x-akse med teksten «En fremtid som ikke er dritt». Ytterst 

på den røde linjen maler Kate en bitte liten grønn prikk. Arbeidet var ikke spesielt vanskelig, men 

krevde tid og presisjon. Som den demokratiske gruppen GZ var roterte vi på arbeidsoppgavene.  

Etter at jeg hadde malt min del av grafen var tid for skiltene. Pappen skulle skjæres opp i biter 

som var litt større enn et A2 ark. Etter at vi hadde delt opp pappen stiftet vi på A2 utskriftene. I 

tillegg til at A2 utskriftene inneholdt tegninger, inneholdt de også tekst som korresponderte med 

tegningene. Tekst av typen elektrisk bil, vindkraft, sykler, energi effektivitet, offentlig transport, 

smartbyer, biodrivstoff og stem på ny energi.  På noen av pappskiltene malte vi rett på. På de 

pappskiltene skrev vi «vi kan med en plan» og «100% fornybarenergi». Etter nærmere fem timers 

arbeid var vi ferdige med grafen og skiltene.  

Dagen etter og en halvtime før stuntet begynte fikk jeg en tekstmelding fra Roger, som lurte på 

om jeg kunne komme til kontorer og hjelpe med å bære grafen til krigsminnesmerke der stuntet 

skulle holdes. Brads mistanke om parlamentsplassen var opptatt viste seg berettiget. Når jeg kom 

inn på kontoret var Roger opptatt med å skrive en epost og Kate var i telefon. Hun rakte meg en 

sort t-skjorte med hvit påskrift hvor det sto Generation Zero. Mens jeg tok på meg t-skjorta kom 

Brad inn med sykkelhjelmen hengende løst på hodet. Han hilste på meg før han satte seg ved 

nærmeste stol, tok opp laptopen og begynte å redigere rapporten. I mellomtiden hadde Kate og 

Roger gjort seg ferdig med sitt. Brad sa at han måtte gjøre noen siste redigeringer i rapporten og 

ba oss gå i forveien. Roger og jeg brettet grafen en gang og bar den mellom oss, mens Kate tok 
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med seg mesteparten av pappskilten. Roger forteller meg at han oppdaget at malingen han kjøpte 

var vannbasert. Heldigvis var det meldt sol i dag, hadde det regnet ville grafen vår blitt skylt bort, 

sier Roger med et stort skjevt smil. For å komme seg fra kontoret til krigsminnesmerket var det 

bare å følge Willis Street videre til gaten sluttet. Lambton Quay (sentrum) var det enste stedet i 

Wellington som føltes som en storby. Turen tok ta ti minutter og ville føres oss igjennom hele 

Lambton Quay. Willis Street var som vanlig smekkfull av mennesker. Gaten besto av et bredt 

fortau på venstre side og et smalere på høyre siden, mellom fortauene var det to brede 

tofeltsveier fulle av biler og gule busser. På vår vei passerte vi Wellingtons skyskrapere og mest 

fasjonable butikker.  

Selv om markeringen ideelt skulle holdes utenfor parlamentet var krigsminnesmerket ikke noen 

dårlig erstatning. Minnesmerket var plassert nært hovedinngangen til parlamentsplassen og i 

nærheten av et veikryss. Det betydde at alle som gikk og kjørte i området måtte passere oss. 

Veien til øst ledet til parlamentet og statsforvaltningen, veien til nord ledet til den store bydelen 

Karori, veien til vest ledet tilbake til Lambton Quay, veien til sør ledet til jernbanen og havna. 

Krigsminnesmerket var en Kenotaf, det vil si et minnesmerke over noen som ikke er gravlagt på 

dette stedet. Det var en bred trapp av stein som leder opp til selve minnesmerke. På hver sin side 

av trappen var det en skulptur av en løve i bronse. Selve minnesmerke var et kammer laget av 

hvit marmor, med en metalldør i midten. På hver sin side av døren var det utsmykkinger i bronse 

hvor det sto 1914-1918 og 1939-1945. Over kammeret var det en pilar som huser en rytter av 

bronse på toppen.  

Ved minnesmerket møtte vi Charlie, Samantha og Sandra. Charlie og Samantha hadde begge tatt 

en lengre lunsjpause. De planla å løpe tilbake til innenriksdepartementet der de begge jobbet når 

stuntet var over. Sandra studerte i jussbygget på andre siden av gata og følte at hun måtte delta 

siden markeringen var så nærme. Men det var flere som ikke var en del av GZ som hadde møtt. 

Tre studenter fra universitet, tre pensjonister, et par bekjente av GZ, en journalist med hennes ni 

år gamle datter og tre av datterens venninner.  

Vi tok oppstilling på trappene til krigsmonumentet. Charlie og jeg plasserte oss i midten med 

grafen mellom oss. Resten av forsamlingen fordelte seg på siden av oss. På høyresiden sto 

Charlie, de to bekjente av GZ, to av pensjonistene og Kate ytterst. På trappetrinnene under dem 

satt Samantha og Sandra. Til høyre sto jeg, en pensjonist, de tre studentene, journalisten og 

Roger. På trappetrinnene under oss satt de fire jentene. Alle utstyr med et skilt hver. Unntaket var 

Brad som stilte seg foran oss og skulle fungere som talsmann for markeringen. Hans oppgave var 

å besvare henvendelser fra forbipasserende, interesserte og media. Selve markeringen var ikke 
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spesielt komplisert. Når vi først var satt opp, var det bare å stå der. Til tross for at markeringen 

var simpelt, betyde det ikke at den ikke var effektiv. Det var umulig for de som passerte i område 

å ikke legge merke til oss. Hele tiden ville menn, kvinner, barn og eldre stoppe foran oss, se på 

grafen, lese skiltene og ta bilder. De som ikke hadde tid til å stoppe, så på oss mens de gikk forbi. 

Mens vi hold graf og pappskilt var Brad opptatt med publikum. Det var en jevn strøm med folk 

som stilte han spørsmål. Støyen fra bilene og avstanden gjorde det vanskelig å høre hva de snaket 

om, men ut ifra det jeg høre syntes det som at spørsmålene sentrete seg rundt hvem er GZ og 

hva er hensikten med denne markeringen. Brad som var iført briller, lyseblårutete skjorte, jeans 

og grå joggesko, svarte på spørsmålene med rolig håndbevegelser, små nikk og smil. Samtalenes 

varighet strakte seg fra noen sekunder til noen få minutter. Etter en stund observerte jeg en mann 

med sølvfarget hår og brun jakke. Det som skilte han fra andre var at han ikke brukte mobilen til 

å ta et bilde, men et speilreflekskamera med et langt objektiv. Charlie sier at det mest sannsynlig 

er avisen som er på plass.      

Siden vi sto foran inngangen til parlamentsplassen var det ikke utenkelig at en politiker ville 

passere oss. Etter tjueminutter skjedde nettopp det. En mann jeg gjenkjente som Gareth Hughes 

kom gående fra parlamentsplassen. Gareth var en ung profilet politiker fra The Green Party. Han 

var iført blå jeans, sort t-skjorte og hvite joggesko i motsetnings til hans mer konvensjonelle grå 

dress og sorte sko. Når han så oss stoppet han, leste grafen og skiltene. Deretter spurte han Kate 

om han kunne få lov til å stå med oss en stund. Det hadde hun ingen problemer med. Hughes 

tok et skilt hvor det sto «stem på ny energi» og satte seg under den eldre damen til venstre for 

meg. Etter ti minutter måtte han videre. Men før han dro gikk han til midten av vår oppstilling og 

sa «fantastisk flott insentiv» klappet høylytte og gikk så mot sentrum.         

Når Hughes går lener den eldre kvinnen som står ved siden av meg mot meg og sier at hun håpet 

enda flere ville delta på markeringen og at TV burde dekket hendelsen. Jeg svarte at jeg var enig i 

det, men at et oppmøte på rundt tjue stykker ikke var så galt, tatt i betraktning av at stønte ble 

gjennomført på kort tid, midt på en torsdag. Kvinnen nikket og sa seg enig. Hun fortalte at hun 

var glad for at barna var med på denne markeringen og senket hodet mot jentene som satt under 

oss. Hun sier at hun har barnebarn i den alderen og at hun hovedsakelig er her for dem, det er 

tross alt deres fremtid dette dreier seg om. Bestemoren håpet at flere ville støtte GZ, da 

regjeringen etter hennes mening er katastrofal og ødelegger landets fremtid. I det fjerne kunne jeg 

hører at Roger snakker med de tre jentene som hadde møtt opp. De fortalte han at de hadde fått 

vite om stønte gjennom eposten til GZ. 
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Etter at det var gått en halvtime ønsket journalisten å gjøre et intervju med Brad. De forflyttet seg 

nærmer oss, slik at de ble stående foran grafen og i midten av vår oppstilling. Journalisten tok 

frem en sort opptaker og begynte:  

Dette er Mari Priest fra Radio New Zealand. Jeg befinner meg i Wellington sentrum hvor Generation Zero holder 

en markering for å markere lanseringen av deres rapport A Challenge to Our Leaders. Jeg står sammen med 

talsmannen for Generation Zero, Brad Pitt. 

For å starte med det enkleste, hvem er Generation Zero? 

GZ er en gruppe med unge nyzealendere som jobber for å løse klimarelaterte problemer og som ønsker å se større 

politisk lederskap på dette felte. Vi ble dannet i 2011 og har avdelinger over hele landet. 

Hva er hensikten med å utgi rapporten A Challenge to Our Leaders?  

Vi ønsker å belyse det faktum at NZ beveger seg i feil retning. NZ har forpliktet seg gjennom Kyoto-avtalen til å 

redusere sine utslipp til under 50% av 1990 nivå innen 2050. Våre ledere har understreket at NZ står ved sine 

forpliktelser. Dessverre er det slik at selv om vi har mål, så finnes det ingen plan for å nå dem. Grafen vi har tatt 

med oss viser forventede karbondioksid utslipp fra 1990 til 2030. Grafen forteller oss at utslippene vill bare øke 

og øke til 2030 hvor de er 38 % over 1990 nivå. Grafen er baser på myndighetenes egne beregninger. Men jeg har 

ennå ikke nevnt det største tegnet på hvor feilslått vår klimapolitikk er. Du ser det kanskje ikke her i fra, men 

hvis du går nært inntil grafen kan du se på tuppen av den røde linjen som viser de forventede utslippene i 2030, at 

det er en liten prikk med grønt. Den grønne prikken representerer effekten av regjeringens klimapolitikk. 

Regjeringens klimapolitikk reduserer utslippene med 0,4% sammenlignet med å ikke ha noen klimapolitikk 

overhode.        

Dessverre stopper det ikke bare med en ikke eksiterende klimapolitikk. Vi vet at regjeringen prioritere å knytte 

til seg internasjonale olje og gass selskaper gjennom fordelaktige reguleringer, lover og skatteordninger. WWF-NZ 

anslår at subsidiene til olje og gass industrien økte fra 5,9 millioner i 2008 til 46,3 millioner dollar i 2012. 

Regjeringen har også vist en vedvarende velvilje til å investere i kullindustrien til tross for at den er døende. På 

toppen av det hele har vi en nasjonal transportplan for 2012-2021 som planlegger å bruke 96,4 prosent av 

budsjettet på nye veier og bare 3,6 på offentlige transport.         

Den eneste grunnen til at NZ har klart å oppfylle sine utslippskutt skyldes at vi i en periode foretok en massiv 

planting av furu. Som vi alle vet tar trær opp karbondioksid og det er bra. Men I 2020 vill disse trærne være 

modne for hogst. Når det skjer vil NZ sitt klimaregnskap sprekke fullstendig og også her finnes det ingen plan for 

hva som kommer etter. Det som i praksis skjer er at regjeringen med sin manglende klimapolitikk, og satsning på 

olje, gass, biler og veier sikter på å vinne kortsiktige gevinster med vår framtid som innsats. Den retningen som vi 

beveger oss i nå er ikke bærekraftig på noen som helst måte.  
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Så hva mener dere at vi bør gjøre?  

Det vi bør gjøre er å fase ut bruken fossile kilder og slutte å organisere samferdsel på bilens premisser. Isteden bør 

vi satse på de voldsomme forekomstene av fornybare ressurser som finnes i NZ, at vi har disse ressursene er en stor 

fordel for oss, som vi bær utnytte. Jeg vil poengtere at dette handler om mer enn bare strøm til husholdningen. Det 

handler også om samferdsel, industri og alle områder som krever bruk av energi. Vi kan gjøre mye mer enn det vi 

gjør i dag. Vi trenger en ledelse som viser like mye interesse og entusiasme for fornybarenergi som de gjør for 

fossilenergi. I rapporten vår sier vi at vi trenger en omfattende og helhetlig plan for hvordan NZ skal implementere 

fornybarenergi og gjøre seg uavhengig av fossile kilder. Et forslag er å tenke annerledes om samferdsel. Istedenfor å 

satse alt på bilen, bygg ut et moderne kollektivtilbud i byene med bybane og tog. Ikke tving folk til å ta bilen der 

de ikke må.       

Klimaendringer er ingen illusjon, men et gigantisk reelt problem. Allikevel kan klimaendringer også representere en 

enestående mulighet hvis vi er villige til å ta den. NZ er beder utstyr enn mange land til å utnytte en 

energiovergang. Vi har opp i gjennom historien håndtert store utfordringer, det er noe vi er stolte av og kan gjøre 

igjen. Med riktig lederskap kan NZ inspirere verdenen og ta ledelsen i klimaspørsmål. Vi i GZ mener at NZ 

trenger en omfattendeplan for hvordan landet skal fase ut kull, olje og gass innen 2050. Samtidig må vi bygge opp 

de fornybare energikildene, slik at NZ får alle sine energibehov dekket av fornybarenergi. En energiovergang er 

også en økonomisk overgang, det er de fornybare kildene som skal skape arbeidsplasser i fremtiden og for å få det 

til trenger vi bred støtte i befolkningen.    

I rapporten brukes Danmark som et eksempel til etterfølgelse. Hva er det Danmark gjør 

som er bra? 

Det utrolige med Danmark er at de har en plan for hvordan landet skal gjøre seg uavhengig fossile energikilder 

inne 2050. Det betyr at innen 2050 er transport, oppvarming, industri og alt annet utelukkende drevet av 

fornybarenergi. Det kan høres veldig ambisiøst ut, men de har gjort analyser i alle sektorer og konkludert med at 

en overgang er fullt mulig. Deretter lagde de en plan med delmål til 2050. De har en tverrpolitisk enighet og bred 

folkelig støtte om dette målet. Det er en slik type tilnærming vi ønsker å se i NZ. Danmark satser på framtiden, 

mens vi satser på fortiden.    

Denne oppgaven forsøker å finne svar på hvorfor en gruppe med unge nyzealendere velger å stå 

foran et krigsmonument utenfor parlamentsplassen midt på en torsdag formiddag, og protestere 

mot landets håndtering av klimaendringer. For finne et svar vil oppgaven starte med å presenter 

NZ og GZ, samt plassere den unge miljøorganisasjonen i en historisk kontekst. Deretter følger 

kapitler som vil ta for seg hva klimaendringer, fornybarenergi og kollektivsamferdsel er for 

medlemmene av GZ. Det vil også være et kapittel som tar for seg motforestillingene mot GZ 

sine ønsker. Jeg benytter meg av en progressiv forståelse av modernitet, og et underforliggende 
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tema i oppgaven er, at det er mange likheter mellom tilhengere av fornybar energi og tilhengere 

av fossil utnyttelse. De er begge et produkt av moderniteten og tilhengere av modernitet, men det 

som skiller dem er hva de tror leder til en progressiv samfunnsutvikling. Det siste kapitlet tar for 

seg koblingen medlemmene gjør mellom nasjonalitet og klimaendringer. Oppgaven avsluttes med 

et forslag til svar på spørsmålet som er stilt ovenfor. I oppgaven vil informantene i GZ bli 

referert til som medlemmer.   

Oppgaven er også et bidrag til antropologien om klimaendringer. Antropologen Sara Connor 

bemerker at etnografiske studier av miljøbevegelsen åpner for å studere subjekter formet i 

opposisjon til dominerende vestlige ider og verdier:  

«The ethnographic study of Western environmental activism opens up the prospect of studying subjectivities formed 

in opposition to dominant Western ideas and values, and yet encapsulated within Western societies and democratic 

politics» (Connor 2012:228).   

Antropologien er ikke ukjent med klimarelaterte spørsmål, men skal vi tro Baer og Singer 

(2014:149) er det aller meste av antropologisk arbeid relatert til klimaendringer knyttet til 

utviklingsland, urbefolkning og minoriteter. Faktisk ser det ut som at det eneste stedet hvor 

antropologer har utført eksplisitt etnografiske undersøkelse av miljøbevegelsen i et industrialisert 

land er i Australia. Det kan godt tenkes at den gamle arbeidsdelingen mellom sosiologien og 

antropologien har bidratt til en slik utvikling, men den prominente sosiologen Ulrich Beck (2010) 

påpeker at klimadebatten er elitistisk og at det er et stort behov for å bring debatten ned til sine 

«føtter». Jessica Barnes (2013) viser til at antropologien med sitt feltarbeid, forkjærlighet for de 

svakere samfunnslagene, komparative og holistiske tilnærming, er spesielt godt egnet til å 

undersøke de kvalitative aspektene ved klimaendringer. Myanna Lahsen (2008) har gått enda 

lengere og sagt, at hvis antropologien ønsker å overkomme sin marginalitet må faget begynne å 

studere relevant «lokalitet». Uansett hva man måtte mene om antropologiens tilnærming til 

klimaendringer, hvis Baer og Singer har rett i sin påstand, er det for dårlig av antropologien å ikke 

investere mer ressurser i de samfunnene som har skapt de mye omtalte klimaendringene. Hva 

føler og tenker innbyggeren om klimaendringer i de moderne energikrevende samfunnene? Det 

er min personlige mening at nøkkelen til å løse klimaendringene ligger i de samfunnene som har 

skapt problemet og får å gjøre det må vi forstå oss selve bedre.                  

Teori 

Ifølge Baer og Singer (2014:59-86) benytter antropologisk arbeid om klimaendringer seg av 

hovedsakelig tre perspektiver: økologisk, kritisk og fortolkende. Det første perspektivet fokuserer 

på hvordan kultur fungerer som en tilpasningsmekanisme og hvordan kultur blir formet i møte 
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med miljøet. Det andre perspektivet fokuserer på verdenssystemer som globalisering og 

kapitalisme, på spørsmål om ulikheter og det politiske siden ved natur. Det tredje perspektivet 

fokuserer på hvordan mennesker tolker og forstå sin relasjon til miljøet som omgir dem. 

Jeg har prøvd å stake ut den teoretiske retningen basert på den empiriske dataen som kommer ut 

av feltarbeidet (Stewart 1998). Tiden i felt var preget av ro og planlegning. De aktivitetene jeg var 

med på hadde primært til formål å etablere forståelse av klimaendringer, kollektivsamferdsel og 

fornybarenergi. De spørsmålene jeg satt igjen med var av typen hva er klimaendringer for 

medlemmene? Hvorfor ønske de kollektivtransport? Hvilken plass ser de for seg til 

fornybarenergi? Hadde derimot feltarbeidet verdt på høsten, fra Juli og utover hadde jeg fått med 

meg parlamentsvalget og sett de planlagte aktivitetene i live. Dette ville trolig gitt tilgang på mer 

politisk empiri egnet i et kritisk perspektiv. Slik det sto seg var et fortolkende perspektiv med sitt 

fokus på hvordan mennesker prøver å gjøre et globalt og abstrakt fenomen som klimaendringer 

lokalt og forståelig, et perspektiv som appellerte til meg. Jeg vil allikevel si at det fortolkende 

perspektivet er dominerende, men ikke enerådende da perspektivene økologisk, kritisk og 

fortolkende er overlappende og i realiteten trekker jeg på flere teorier til å forklare et fenomen 

(ibid).  

Skal man skrive om klimaendringer er man ofte nød til å trekke på tverrfaglige kilder. I denne 

oppgaven har jeg trukket på antropologer, sosiologer, statsvitere, samfunnsgeografer, historikere, 

filosofer, fysikere, kjemikere og biologer. Jeg har spesielt trukket på sosiologien siden det 

moderne samfunnet er deres forte. I sosiologien er det populært å legge mye av årsaken til 

klimaendringer på moderne konsumere og konstruksjon av selvet, en oppfatning antropologer 

ikke er ukjente for å adoptere (Connor 2010). Jeg ikke uenig i at forbruker perspektiv kan være 

fruktbart, men jeg fant et slikt perspektiv dårlig egnet til å forklare både GZ. Isteden har jeg 

adoptert en progressiv forståelse av modernitet (Nisbet 1980) i forsøket på å forstå GZ.      

Jeg har forsøkt å få med meg elementer av to av antropologiens klassiske kjennetegn, det 

komparative og holisme (Barnes 2013). Det komparative ligger i at jeg ikke bare har ønsket å gi et 

bilde av GZ sitt synpunkt på energi og samferdsel, men også la motstridende synspunkt få lov til 

å gi seg til kjenne. Det holistiske ligger i, at hvis vi virkelig ønsker å forstå GZ må vi ta innover 

oss gruppens forståelse av relasjonen mellom fornybar energi, kollektivsamferdsel og 

klimaendringer. 

Metode 

Deltagende observasjon  

Denne oppgaven er basert på materialet innsamlet under feltarbeidet i Wellington, New Zealand i 
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perioden Januar til Juli. Wellington er NZ sin hovedstad og neste største by med sine 400 000 

innbyggere. Selve byen dekker et areal som tilsvarer Oslo. Den primære metoden brukt under 

feltarbeidet var deltagende observasjon. Deltagende observasjon betyr at jeg både observerte og 

deltok på de aktivitetene som gruppen jeg utfører feltarbeidet hos bedrev (Fangen 2010:116). Et 

eksempel var når GZ deltok på en bydelsfestival. Under festivalen skulle gruppen promotere 

kollektivsamferdsel. Det gav meg anledning til delta i samhandling gjennom å stå sammen med 

medlemmene og snakke om kollektivsamferdsel til interesserte, og når jeg trakk meg tilbake 

kunne jeg observere medlemmene interaksjon med festivaldeltagerne. Dataen jeg fikk ut av den 

deltagende observasjonen skrev jeg ned som feltnotater (Thagaard 2009: 83). Feltnotatene ble 

skrevet ned i en liten notisblokk jeg hadde på meg. Når det var mulig skrev jeg ned observasjoner 

og refleksjoner i det de gjorde seg til kjenne, de gangene det ikke var mulig skrev jeg ned dataen 

ved nærmeste anledning. Min deltagende observasjon er det Katrine Fangen (2010:74) kaller for 

delvis deltagende observasjon. Det vil si at jeg gjorde et utvalg av aktiviteter jeg valgte å delta i. 

Jeg etterstrebet å delta på de aktivitetene mine informanter utførte i GZ, ikke på hva de gjorde 

under jobb, studier eller fritid. Aktivitetene jeg deltok på under feltarbeider var blant annet 

brevskriving til media, næringsliv og politikere, informasjonsarbeid via deltagelser på offentlige 

tilstelninger og GZ egne arrangementer, underskriftskampanjer, markeringer av hendelser i 

klimadebatten, promotering av alternative energiplaner og samferdselsplaner, bruk av sosiale 

medier og opplærings sesjoner.        

En av de store styrkene ved deltagende observasjon er det vekslende forholdet mellom det indre 

og ytre perspektivet. Under samhandling får man tilgang på det indre perspektivet til de som 

studeres, hvordan de føler og tenker om verdenen. Gjennom observasjon benytter man et ytre 

perspektiv, det vil si ditt eget perspektiv på verdenen og den samhandlingen man observerer. Det 

er vekslingen mellom disse to perspektivene som skaper ny kunnskap om det som studeres 

(Fangen 2010:72-73). Andre kilder til data var internett og sosiale medier. Jeg brukte internett til å 

oppsøke relevante nettsider som hjemmesidene til miljøvernsorganisasjoner og relatert 

statsforvaltning. Opprinnelig hadde jeg tenkt å bruke kamera og opptak som hjelpemidler, men 

jeg oppfattet dem som forstyrende under samhandling slik at jeg valgte å ikke bruke dem. Under 

mesteparten av feltarbeidet benytte jeg meg av uformell konversjon som betyde at det meste av 

interaksjonen med informantene foregikk under uformelle samtaler, hvor jeg stilte spørsmål om 

det jeg lurte på etter som det passet inn i samtalen (Thagaard 2009:89).   

Min rolle  

Det var primært to roller jeg hadde under feltarbeidet. Den ene var den antropologiske 

feltarbeideren. For enkelte kan rollen som feltarbeider være vanskelig å formidle til informanter i 
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felt. Slik var et ikke for meg. Nesten alle mine informanter hadde erfaring med høyere utdanning 

og spesielt samfunnsvitenskapen. Den andre personen jeg møtte i GZ hadde en bachelorgrad i 

antropologi og flere av medlemmene hadde enten tatt antropologi som støttefag eller kjente noen 

som studerte antropologi. Derfor opplevde jeg at når jeg skulle forklare hva feltarbeid var, fikk 

jeg beskjed om at det var unødvendig fordi de allerede visste hva det var, de hadde lært om de på 

universitetet. 

Den andre rollen jeg inntok under feltarbeidet var rollen som medlem. Jeg fortalte GZ at jeg 

ønsket å delta i organisasjonen som et hvilket som helst medlem. Rollen som medlem var det jeg 

fikk. Rollen som medlem har den fordel av at den var definert og forstått (Fangen 2010:80-87). 

Jeg opplevde at jeg ble raskt identifisert som et medlem av GZ. Det var flere grunner til dette. Jeg 

hadde samme alder som majoriteten av medlemmene (midten av tjueårene). Jeg kom fra det 

samme samfunnslaget, middelklassen og var i ferd med å ta høyere utdanning. Jeg hadde også 

samme politiske utgangspunktet som medlemmene, sympati for venstresiden. I likhet med 

informanten trodde jeg også på menneskeskapte klimaendringer. Det som derimot skapte 

distanse var at klimaendringer og miljøaktivisme var et helt nytt felt for meg. Før feltarbeidet 

kunne jeg kun det helt grunnleggende om klimaendringer og hadde aldri deltatt i nonen likende 

organisasjon som GZ.  

Primært etterstrebet jeg å støtte oppunder de prosjektene som GZ bedrev og sørge for at min 

rolle ble mest mulig støtte fram for drivende. Dette for at jeg var redd for at mitt nærvær i felte 

skulle påvirke mer enn nødvendig (Thagaard 2009:80-81). Allikevel er det slik ikke alle 

arbeidsoppgaver handler om å støtte et fellesprosjekt, noen er også individuelle. For eksempel var 

det en vanlig oppfatning at alle på regionallaget hadde et eget prosjekt i tillegg til deltagelse i felles 

aktiviteter. Opprinnelig ble jeg spurt om jeg kunne skrive blogg om hva Norge gjorde som NZ 

kunne lære av i relasjon til klimaendringer. Jeg sa meg villig til å skrive bloggen, men at jeg ønsket 

å flytte fokus over på hva NZ gjorde bra. Grunnen til at jeg ønsket å skifte fokus var fordi jeg 

tenkte å bruke blogg arbeidet som en unnskyldning til å få tilgang på medlemmene gjennom å 

spørre dem om de ville samarbeide med meg. På den måte ble min påvirkning av feltet balansert, 

i motsetning til om jeg gjorde alt selv. Denne planen fungerte bare halvveis siden medlemmene 

vil kommentere teksten jeg skrev, men hadde ikke kapasitet til å bli med meg å besøke for 

eksempel et geotermiskkraftverk. Derfor var det en fare for at min påvirkning i av felte i arbeidet 

med bloggen ble for stor. 

På en annen side skal det sies at aktiv deltagelse åpner opp for tilgang. At jeg måtte reise alene til 

det geotermisk kraftverk i Taupo gjorde at jeg fikk tilgang på andre synspunkter enn de som GZ 
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holdt. Og nettopp kombinasjonen av å være alene, inneha en forskerrolle og inneha en annen 

nasjonalitet (en besøkende som skal reise igjen) gjorde, at jeg opplevde at jeg fikk tilgang på 

synspunkter som kanskje ikke ville vært like lett å få tilgang til om jeg hadde verdt en ekte 

nyzealandsk klimaaktivist.     

Etikk 

Under feltarbeidet praktiserte jeg informertsamtykke. Informertsamtykke betyr at jeg informere 

mine informanter om hvem jeg er, hva mitt forskningsprosjekt går ut på og mulige effekter av 

prosjektet mitt (Thagaard 2009:26). Slik kunne eventuelle informanter selv velge om de ville dele 

informasjon med meg eller ikke. Det skal allikevel understrekes at praktiseringen av 

informertsamtykker er et ideal jeg prøver å leve opptil. I enkelte situasjoner er informertsamtykke 

vanskelig å gjennomføre. For eksempel når jeg var med GZ på orienteringsuken til det lokale 

universitetet. Der skulle vi prøve å rekruttere nye medlemmer. Det antallet mennesker som var 

innom GZ gjorde det umulig å praktisere informertsamtykke med alle. Jeg søkte 

informertsamtykke flere ganger fra medlemmene i løpet av feltarbeidet slik at de skulle bli minnet 

på at jeg var en antropologistudent på feltarbeid (Fangen 2010 :191). Det er selvfølgelig ikke 

mulig å gi et informertsamtykke fullt ut i den forstand at jeg ikke alltid vet hva jeg ser etter eller 

hvordan forskningsprosjektet kommer til å utvikle seg, derfor opplyser jeg alltid om 

informertsamtykke etter beste evne (ibid). 

En annen etisk problemstilling er spørsmålet om konfidensialitet. Under feltarbeidet skrev jeg på 

norsk som fungerer som en sikring ved at ingen av medlemmene (eller noen andre jeg møtte) 

kunne lese norsk. Ellers ble notater både fysiske og digitale oppbevart på steder bare jeg hadde 

tilgang til. I arbeidet meg oppgaven har jeg benyttet meg av forskjellige tekniker for å ivareta mine 

informanters anonymitet. Jeg har gitt alle informanter fiktive navn, omskrevet lokaliteter og 

handlinger, men det er gjort slik at de omskrevede lokalitetene og handlingene tilsvarer de som de 

erstatter (Fangen 2010:198). For eksempel kan et arrangement i Mount Victoria bli til et 

arrangement i Kilbirnie. Jeg har ikke valgt å gi et fiktivt navn GZ siden organisasjonens profil er 

særegen i NZ og arbeidet med å avsløre et fiktivt navn er meget enkelt.               

New Zealand 

New Zealand ligger i Oceania i det sørvestlige Stillehavet omtrent 1600 km sørøst for Australia. 

Hoveddelen av NZ består av øyene Nordøya og Sørøya, samt et større antall mindre øyer. 

Formen på de to hovedøyene er smalt og avlangt, hvor ingen steder er mer enn 150 km fra 

kysten. Landet har ingen landegrense og er i geografisk forstand et av de mest isolerte landene i 
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verdenen. De nærmeste naboene er Australia, New Caledonia og Fiji. Med sine 267,710 

kvadratkilometer er NZ litt mindre enn Italia, men litt større en Storbritannina. NZ ligger på 

grensen mellom to teutoniske plater og det er kollisjonen mellom disse to som har skapt 

øygruppen.  

Landskapet på Nordøya består hovedsakelig av bølgete åser, som enten er bekled med beitemark 

eller furu. Til øst er det tre mindre fjellkjeder som dannet et nord-øst belte av høyland. Det er i 

høylandet man finner restene etter Nordøyas urskog. Midt på øya ligger Lake Taupo som er NZ 

største innsjø og kilden til et nettverk av elver. Sentrum av Nordøya er også der mesteparten av 

den vulkanske aktivitet foregår. Sørøya er dominert av fjellkjeden Søralpene som strekker seg 

nesten hele nord-sør lengden av øya. På vei ned fra fjellene avløses de snøkledde toppene av 

platåer, gresskledde åser og sletter. Søralpene deler Sørøya inn i Canterbury og Otago i øst, og 

Vestkysten og Fiordland i vest. Canterbury består av det største slettelandskap i NZ som i dag 

tjener som et stort sammenhengende jordbruksdistrikt. Det samme gjeler for Otago, men her 

består landskapet av en sammenblanding av mindre sletter og åser. Vestkysten er derimot 

dominert av dramatisk fjellandskap og bratte åser. Langs kysten består Fiordland av spektakulære 

fjorder, mens innlandet er preget av innsjøer og elver, åser og fjell. Fiordland og Vestkysten er de 

minst befolkede delene av landet og huser den største andelen av NZ endemiske økosystemer, 

inkludert regnskogen (Walrond 2014, Cumberland 1968).    

New Zealands plassering gjør at landet faller innenfor tre forskjellige klimasoner. Nord er 

subtropisk, midten er temperert og sør er subarktisk. Det er vanlig med store klimatiske 

variasjoner fra region til region og fra dag til dag. Vind fra nord bringer med seg varm og fuktig 

luft fra tropene, mens vind fra sør bringer med seg kald og tør luft fra antarktisk. Når disse to 

luftstrømmene møtes fører det til dannelsen av vekslende høytrykk og lavtrykk. Resultatet blir en 

konstant veksling mellom perioder med regn og sol. Vind på vei til NZ møter lite motstand, noe 

som resulterer i at vind normalt treffer øygruppen med sterk styrke. NZ har fire årstider 

(Walrond 2014).  

NZ har en populasjon på omtrent 4,6 millioner mennesker og en meget urbandemografi. Landets 

andel av urbane befolkning teller nå 86% med en urbaniseringsrate på 1% (UN 2011). De største 

befolkningssentrene er Auckland, Wellington, Christchurch og Hamilton, som til sammen har 

53% av landets befolkning. Auckland er den klart største byen med sine 1,4 millioner innbyggere, 

noe som tilsvarer 32% av landets befolkning. Nordøya er den mest befolkede øya og huser tre av 

de fire største byene, hvor unntaket er Christchurch. I alt bor omtrent 76% av befolkningen på 

Nordøya (SNZ 2015). Fra 2014-2014 vokste befolkningen med 1,9% som var den største veksten 
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på et tiår. Befolkningsveksten tilskrives immigrasjon, flere fødsler og færre dødsfall (Stuff 2015). 

Det er estimert at mesteparten av befolkningsveksten kommer til å foregå i byene og i Auckland 

regionen spesielt. Det er forventet at Auckland vil ha en befolkning på 2 millioner i 2050 (ARC 

1999) og at landets urbane befolkning teller over 90% innen 2050 (UN 2011).   

Generation Zero 

Etter at medlemmer av New Zealands ungdomsdelegasjon til FNs klimaforhandlinger i Durban 

2011 kom hjem, følte mange av delegasjonenes medlemmer at verdens ledere og da spesielt deres 

egne ledere ikke hadde forståelse, eller vilje til å ta klimaendringer på alvor. Det var en følelse av 

at eldre generasjoner tok beslutninger over hodet på de yngre. Beslutninger som gavnet de som 

satt i posisjon på bekostning av de som ville komme i posisjon. Resultatet ble grunnleggelsen av 

Generation Zero (GZ) er en ungdoms drevet miljøorganisasjon som arbeider for at NZ skal bli et 

fornybarsamfunn innen 2050. 

Visjon 

GZ mener at NZ sitter på store fornybare ressurser i form av vannkraft, vind, sol, geotermisk og 

bio. Organisasjonen ønsker å bygge framtidens samfunn på disse energikildene. De fornybare 

energikildene skal skape en bærekraftige økonomi. Samtidig skal all satsing og bruk av fossile 

energikilder på sikt fases ut. Organisasjonen ser også for seg at brorparten av samferdsel og 

transport skal skje ved bruk av strøm, biodrivstoff eller hydrogen. Dette er det GZ kaller for 

fornybarsamfunnet og fristen GZ har satt for NZ til å oppnå dette samfunnet er 2050. 

Miljøorganisasjonen har et ønske om at NZ skal bli et foregangsland for resten av verdenen. Ved 

å være et foregangsland skal NZ vise at det er mulig å skape et fornybarsamfunn. GZ hevder at å 

være et lite og veldrevet demokrati er et ypperlig utgangspunkt for å bygge en fornybarnæring og 

tiltrekke seg internasjonale fornybare investering. Det er anerkjent at overgangen til 

fornybarsamfunnet kun kan skje med bred folkelig støtte, men GZ ser at de samfunnsmessige 

forandringene må muliggjøres av myndighetene. Myndighetenes rolle blir sett på som den 

viktigste faktoren til å tilrettelegg for en energiovergang.   

Organisering  

GZ er organisert i regionale avdelinger. Avdelingene er lagt til de største byene i NZ og er å finne 

i Dunedin, Christchurts, Wellington og Auckland. Det fantes en avdeling i Hamilton, men den 

opphørte etter 2013. GZ har tidligere vært aktive i Nelson og det var planer om å opprette en 

avdeling i Palmerstone North i løpet av 2014, men det skjedde ikke. Hver avdeling er delt inn i 

tre nivåer: nasjonallag, regionallag og medlemmer. Merk at alle nivåene består av medlemmer. De 
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som ble identifisert med nivået medlemmer, var de som deltok i aktivitetene til GZ. 

Medlemmene var en mangfoldig gruppe, de kunne være helt ferske eller erfarne veteraner. 

På nivået regionallag var de som hadde ansvaret for driften av avdelingen. Der er regionallaget 

som utviklet, planla og iverksatte lokale aktiviteter og mål. Regionallaget har også ansvaret for å 

implementere nasjonale aktiviteter og mål. I teorien hadde medlemmene av regionallaget titler 

som korrespondere med ansvarsområdene deres, for eksempel kommunikasjons ansvarlig, 

økonomi ansvarlig og avdelingsleder. Men i praksis ville arbeidsoppgavene heller flyte mellom 

medlemmene og hvem som gjorde hva var ofte bestemt av hvem som hadde tid og riktige 

ferdigheter. Regionallaget holdt minimum et ukentlig møte kalt avdelingsmøte. For 2014 besto 

regionallaget i Wellington av Kate Hudson, Roger Moore, Brad Pitt, Billy Zane, Charlie Hunnam, 

Samantha Morton, Keira Knightley, Jennifer Garner, Lucy Lawless, Kevin Spacey og meg.   

Nasjonallaget besto av medlemmer fra de forskjellige regionallagene. Nasjonallaget hadde 

ansvaret for å planlegge nasjonale aktiviteter og mål, og tok beslutninger som angikk hele 

organisasjonen. Medlemmene av nasjonallaget var de som hadde lengst virke i GZ og mange av 

dem har vært med siden dannelsen av organisasjonen. I alder tilhørte de det øvre sike av GZ sitt 

aldersspenn og de fleste kjente hverandre. Mye av arbeid i nasjonallaget foregår via Skype og 

epost. Det var noen fysiske møter, men på grunn av avstand var det relativt sjeldent. Under mitt 

opphold var det kun tre fysiske møter, alle holdt i Auckland. Nasjonallagets medlemmer i 

Wellington var Roger, Brad og Kate.   

Det var ingen som visste nøyaktig hvor store avdelingene var. Jeg ble fortalt at avdelingene i 

Duneiden og Christchurts var på omtrent samme størrelse som Wellington, mens Auckland 

avdelingen var dobbel så stor. Avdelingene i Auckland og Wellington var de best utviklede og sto 

for mesteparten av styrt i GZ. Avdelingene i Dunedin og Christchurts var aktive, men hadde nok 

arbeid med å opprettholde sin aktivitet. For eksempel dro Roger fra Wellington og Thomas fra 

Auckland til Dunedin og Christchurts for å bistå avdelingene når de skulle holde samlinger.  

Medlemskap  

Medlemskap i GZ er uformelt. Det gjør det til en utfordring å vite hvor mange medlemmer det 

var i organisasjonen. Kate fortalte meg, at uformelt medlemskap var en bevist strategi for at GZ 

skal fremstå som et lavterskeltilbud og som en attraktiv grasrotorganisasjon. Spesielt er det godt 

for studenter at det ikke koster noe å være medlem, mente hun. Det var et godt poeng, ettersom 

medlemsmassen til GZ ikke var pengesterke. Jennifer illustrerer det godt når hun fortalte meg, at 

hun valgte GZ fordi de var de eneste som etterspurte tid. De andre miljøorganisasjonene ville ha 

penger, noe hun ikke hadde. Medlemsmassen på nasjonallaget og regionlaget var stabil, men på 
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medlemsnivå kom og gikk folk. Jeg opplevde å møte medlemmer som deltok på et arrangement, 

men som jeg aldri ville se igjen. Når jeg spurte hvor mange medlemmer GZ hadde, fikk jeg til 

svar at ingen egentlig visste. Det var avhengig av hvordan medlemskap ble definert. For 

eksempel, om medlemskap var basert på eksplisitt selvtilskrevet og tilskrevet status var antall 

medlemmer i Wellington i en periode nede i tre personer, Kate, Roger og Brad. Gitt at 

størrelsesforholdet mellom avdelingene var riktig vil antall medlemmer i GZ på landsbasis i en 

periode vært 15 personer. Hvis medlemskap var basert på antall abonnementer i epostlisten var 

antallet 10 000. Jeg valgt å se alle som aktivt deltok i GZ sitt virke og som så på seg som en del av 

organisasjonen, som medlemmer. Etter februar var det rundt 24 aktive medlemmer i Wellington 

til enhver tid. På landsbasis resulterer det i en aktiv medlemsmasse på rundt 120 personer.          

Det fantes ikke noen aldersgrense, men aldersspennet blant medlemmene strakte seg over en 

tiårsperiode fra starten av tjueårene til starten av trettiårene. Allikevel var det noen unntaket, det 

yngste medlemmet var 17 år og det eldste var i slutten av femtiårene. Årsaken til den relativt 

uniforme alderen blant medlemmene ligger antagelig i at GZ var grunnlagt av mennesker i det 

nevnte aldersspennet og rekruteringen foregikk i samme aldersgruppe, samt at målgruppen var 

ungdom. Ved å spille på det ungdommelige tiltrakk GZ ungdom, men en bieffekt kan være de 

som falt utenfor ungdomskategorien lot være å delta.  

Medlemmene rekrutteres nesten utelukkende fra universitetsmiljøene. Alle medlemmene jeg 

møtte hadde høyere utdannelse eller var i høyere utdanning. Det eneste unntaket var 

syttenåringen som var for ung for universitetet, men hun hadde planer om å studere når hun ble 

gammel nok. Alle medlemmene kom fra den dominerende samfunnsgruppen, det vil si 

etterkommere etter europeiske immigranter. Andre samfunnsgrupper som Maori, den 

nyzealandske urbefolkningen var fraværende. De to vanligste veiene til medlemskap gikk enten 

gjennom rekrutteringsarbeid på universitetet og arrangementer, eller gjennom sosiale medier og 

venner. Det var like mange kvinnelige og mannlige medlemmer.          

Økonomi  

GZ har et nasjonalbudsjett og et regionalbudsjett. Det var John fra Auckland avdelingen som 

hadde ansvaret for nasjonalbudsjett. Fra han fikk jeg høre at GZ ikke mottok noen statsstøtte og 

at hele organisasjonen var drevet av frivillighet. Den lokale økonomien var håndtert av Billy. 

Pengene i dette budsjettet ble brukt på avdelingens aktiviteter. Den største utgiften var husleien 

til kontorlokalene på 100 NZD (514 kr) i måneden. Andre utgifter var refusjon av reiseutgifter, 

maling, pensler, kontorrekvisita og trykking av plakater. GZ har ingen stor økonomi og husleien 

var en konstant bekymring som nesten tok knekken på regionalbudsjette.  
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Inntekter baserte seg på filmvisninger, t-skjorte salg og sponsorer. Filmvisning ble holdt hvert 

kvartal og var det som brakte inn mest penger. T-skjorte salget ble uført under større samlinger 

og arrangementer. Hva som ble omtalt som sponsorer var de som gav varer eller penger. De 

fleste sponsorer støttet ofte en enkelthendelse med varer fram for å tilby økonomisk støtte. Ofte 

dreide det seg om å spørre et bakeri, pizzeria eller dagligvaren om de kunne avse noen varer. 

Dette var en metode ofte brukte for å samle inn mat til arrangementer. Til gjengjeld ville GZ 

takke bedriften i sosiale medier og ha bedriftens logo på hjemmesiden.  

Økonomiske sponsorer var det derimot færre av. Jeg klarte kun å finne to sponsorer som jeg var 

sikker på at støttet GZ med penger. Det var The Tindall Foundation og Quakers in Aotearoa. 

Tindall Foundation er en familieeid stiftelse som delte ut penger til veldedige formål (Tindall 

2013). Quakers in Aotearoa er den nyzealandske grenen av kirkesamfunnet Quakers (Quakers 

2014). I Wellington fikk Roger og Brad hver et stipend fra Quakers på 10 000 dollar (51000 kr) 

slik at de kunne jobbe heltid med GZ i seks måneder. Roger fortalte at Quakers bidrar med støtte 

fra tid til annen og under feltarbeidet sa Quakers seg villig til å sponse GZ sine klimamøter med 

10 000 NZD.  

Valgåret gjorde det mulig å tjene noen ekstra penger ved å inngå et samarbeid med The Electoral 

Commission (valgkommisjonen). Samarbeidet innebar at for hver person GZ klarte å få innrullert 

i riktig valgkrets fikk de 5 NZD. Innrulleringsarbeidet gikk ut på å spørre folk på gata, fra dør til 

dør og på ansamlinger om de var registrert i riktig valgkrets. Hvis ikke skulle de fylle ut et skjema 

som registrerte dem i riktig krets. Skjemaet gav GZ til valgkommisjonen.  

Tilstedeværelse  

De stedene som GZ opererer i kan hovedsakelig dels i to, i byene og på internett. I Wellington 

opptrer gruppen ofte på universitetet, utenfor parlamentet og i sentrum, men de gjør også 

sporadiske besøk til drabantbyene. Til planlegning, forberedelser og møtevirksomheter benytter 

gruppen seg av samfunnshus, barer, medlemmenes egne hjem, samt kontoret som lå i Willis 

Street. På internett er GZ flittige brukere av sosiale medier og deltar aktivt i forskjellige 

debattforum og kommentarfelter. Gruppen har egne kontor på Facebook, Twitter og Instagram. 

De har også en egen hjemmeside med blogg og nyhetsbrev over epost. Fra tid til annen søker GZ 

også oppmerksomhet fra de tradisjonelle mediene tv, radio og avis.  

Målgruppe  

Organisasjonens målgruppe var nyzealandsk ungdom, eller som GZ liker å si «unge mennesker». 

Det var den gruppen GZ identifiserte seg sterkest med og gruppen som GZ ønsket å være et 
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talerør for. Et sentralt synspunkt var, at det er de unge som har mest å tape på en feilslått 

håndtering av klimaendringer. Derfor var det rett og rimelig at unge skulle få lov til å forme de 

beslutningen som ble tatt på deres vegne. Utover ungdom var GZ interessert i å interagere med 

alle som utviser interesse for klimaendringer. Politikere var også en gruppe organisasjonen ofte 

var i kontakt med i arbeidet med å finne klimavennlige løsninger. GZ påroper seg politisk 

nøytralitet og hevder at deres arbeid er rettet mot alle partier.  

Aktiviteter  

Aktivitetene til GZ kan tolkes som en mild form for aktivisme. Det er reform og argumentasjon 

som er i sentrum, ikke revolusjon og sivilulydighet. Alle aktiviteter gjøres innenfor loven og 

demokratiets regler. GZ ønsker å framstå som en ansvarlig, rasjonell og sympatisk organisasjon. 

Aktivitetene innebefattet blant annet: brevskriving til media, næringsliv og politikere, 

informasjonsarbeid via deltagelser på offentlige tilstelninger og egne arrangementer, 

underskriftskampanjer, plakatopphenging, markeringer av hendelser i klimadebatten, utvikling av 

egne alternative planer og aktivt bruk av sosiale medier. Aktivitetene var en blanding av planlagt 

strategi og spontanitet. Arbeidet til GZ var av både nasjonal og regional karakter.  

Noen eksempler på planlagte aktiviteter er Climate Voter, et samarbeid mellom 

miljøorganisasjonene GZ, Greenpeace, WWF, 350 Aotearoa, Forest and Bird og den humanitære 

organisasjonen Oxfam. Sammen dannet de nettsiden kalt www.climatevoter.org.nz. Formålet var 

å få velgere til å vurdere klima som en viktig sak når de skulle avgi sin stemme. Climate Voter var 

et forsøk på å heve klima sin status som et valgtema til et nivå som var nærmere mer tradisjonelle 

temaer som lønn, helse, pensjon og arbeidsplasser. Kampanjen var i praksis en underskrift og 

opplysningskampanje. De som ville kunne gå til Climate Voter nettsiden, velge hvilken 

organisasjon de ville signere under og signere en erklæring som framholdt at vedkommende lovet 

å tenke på klima når hun/han skulle avgi sin stemme. På siden ble antall signeringer vist. The Big 

Ask, som var en rapportserie som satte fokus på ønsket om mer satsning på fornybare 

energikilder og innføringen av en klimalov, og Fast Forward Wellington (FFW) en alternativ 

samferdselsplan for Wellington.  

Historien om miljøbevegelsen 

Dette kapitlet har til hensikt å plassere GZ i en historisk kontekst gjennom å følge utviklingen av 

miljøbevegelsens historie i NZ. Kapitlet vil vise at tradisjonelle miljøsaker som vern av dyr og 

planter er relativt ferdig debattert, og at det store stridsspørsmålet i et miljøperspektiv er 

klimaendringer.   

http://www.climatevoter.org.nz/
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Begynnelsen 

De første permanentene europeiske bosetterne fra Storbritannia ankom NZ i 1840. Deres 

ankomst i det som ville bli Wellington, signaliserte ikke bare drastiske endringer for maoriene, 

som hadde bebodd øygruppen siden 1200-tallet, men også for miljøet. Hos kolonistene var en 

omtanke for miljøet fjernt fra deres bevissthet, det var heller motsatt. Skog, våtmark og 

endemiske arter ble sett på som ubrukelige, eller i bestefall behandlet med likegyldighet. Hva 

kolonistene ønsket var å transformer miljøet de møtte til det miljøet de hadde forlatt i 

Storbritannia. De hadde både sentimentale og økonomiske grunner for et slikt ønske. 

Sentimentalt fordi kolonistene ønsket å leve i omgivelser de kjente til og et miljø som bandt dem 

tettere til Storbritannia. Økonomisk fordi den eksiterende urskogen bød på et begrenset 

livsgrunnlag, derimot ville jordbruk sikre kolonistenes eksistens. Resultatet ble at nybyggerne 

hugget og brant ned urskogen, for å bane vei for jordbruksland, byer og veier. Samtidig ble det 

introdusert flere nye arter. Til jordbruket og til selskap, ble det introdusert blant annet griser, 

sauer, geiter, kuer, hester, katter, hunder, og kaniner. Med på lasset fulgte det også med uønskede 

arter som rotter. Det var unngåelig at flere av de innførte artene ville rømme. Ute i det frie 

tilpasset disse dyrene seg ikke bare det lokale økosystemet, men de dominerte det. I et forsøk på å 

kontrollere veksten av rømte dyr, ble det satt ut ytterligere arter som ildere og røyskatt, med det 

resultat at de gjorde mer skade enn nyte. Det samlede resultatet av disse handlingene var en 

økologiske katastrofe, hvor urskog og de endemiske artene, da spesielt fugler, enten ble uryddet 

eller drevet til grensen av utryddelse. Men kolonistenes holdninger var ikke skrevet i stein. Med 

tiden ble båndene til Storbritannina svakere og en nyzealandsk identitet begynte å utvikle seg. 

Dette førte til at den stadig forminskende urskogen og det fallende antall fuglearter, ble sett i et 

nytt lys. Fugler og urskog gikk fra å være ubetydelig og verdiløst til betydningsfullt og verdifullt, 

basert på sjeldenhet og unikhet. Urskog og fugler var nå i ferd med å bli integrert del av 

nyzealandsk identitet. Ønsket om å erobre villmarken ble erstattet av et ønske om å redde den 

(Star 2003). 

Den første store milepælen for miljøbevegelsen var grunnleggelsen av Native Bird Protection 

Society, som senere ville bli Royal Forest and Bird Protection Society of New Zealand (RFBPC) i 

1923. RFBPC ble grunnlagt som et svar på en stadig økende avskoging, og utryddelse av 

endemiske arter. 93 år senere, med mer enn 50 landsdekkende avdelinger og 70 000 medlemmer 

er RFBPC landets største medlemsbaserte miljøvernsorganisasjon. Opprinnelig var RFBPC kun 

opptatt av vern av urskog og fugler, men har i ettertid begynt å arbeide for vern av alle endemiske 

arter og miljøer, inkludert havområder (RFBPC 2015).  
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Majoriteten av RFBPC sine arbeidsoppgaver er sentret rundt lokale miljøspørsmål og RFBPC er 

helt avhengige de frivillige i lokalavdelingene for å løse disse oppgavene. I praksis fungerer 

RFBPC som en grasorganisasjon. RFBPC er også avhengig av medlemsavgiften som finansierer 

organisasjonens drift. Siden dannelsen har RFBPC verdt mer eller mindre aktiv i alle større 

miljøsaker i NZ. RFBPC var aktive i kampanjen for å redde Lake Manapouri, kampanjen mot 

hogst av urskog på vestkysten, deltok i etableringen av Department of Conservation (DOC) og 

skapelsen og implementeringen av loven Resource Management Act (RMA) (Lovelock 2005). 

Lakes Manapouri 

Hendelsen som ville danne grunnlaget for den moderne miljøbevegelsen i NZ, var sentrert rundt 

innsjøen Lakes Manapouri og Te Anau, en konflikt som varte fra 1960-1972. Innsjøene var 

lokalisert i den geografiske regionen Fiordland på den sørvestlige siden av Sørøya. Innsjøene og 

tilhørende elver fungerte som inngangsportalen til landets største og mest kjente nasjonalpark, 

Fiordland Nasjonalpark. Nasjonalparken var på 12,500 km2 og var i tillegg i forhandlinger om å 

bli et UNESCO verdensarvsted som ville sikret innsjøene et sterkere vern. Te Anau på 352 km2 

og Manapouri på 142 km2 er regnet som de vakreste innsjøene i NZ. Innsjøene er omgitt av tykk 

skog, som igjen er omgitt av snøkledde fjell. Vannet i innsjøen er svært blått og klart, og huser 

flere mindre øyer. Innsjøene var skapt av isbreer, noe som har bidratt til deres dybde på over 400 

meter. Selve Fiordland er i praksis ubebodd, men et populært reisemål for både nyzealandske og 

utenlandske turister (Mark, Turner og West 2001). 

Helt siden 1904 har det eksistert planer om å bruke Manapouri og Te Anau som en kilde til 

vannkraft. Deres geografiske plassering gjorde dem godt egent til et slikt formål. Innsjøen kunne 

lagre store mengder vann og drenerte et samlet nedbørsfelt på 4400 km2. Nedbøren i området var 

høyt, stabilt og fordelt jevnt ut over året. I tillegg var Manapouri 178 meter over havet og relativt 

nært kysten. Planene om å høste den potensielle vannkraften i området begynte for alvor i 1960, 

når regjeringen og Comalco Power Ltd (CP), kom til enighet om at sistnevnte skulle bygge en 

aluminiumsfabrikk i nærheten av sørkysten. For at aluminiumsfabrikken skulle få tilstrekkelig 

med strøm, skulle myndighetene bygge en underjordisk kraftstasjon ved Manapouri. 

Myndighetenes planer innebar at Te Anau skulle bli en lagringssjø, som skulle sørge for at 

Manapouri alltid hadde nok vann. Dette betydde at vannstanden til begge innsjøer ville gå over 

og under sine naturlige variasjoner. Manapouris vannlinje skulle heves med 8-11 meter (ibid). 

Fra starten av ble prosjektet møtt med skepsis av befolkningen. Spesielt var det hevelsen av 

vannlinjen til Manapouri som skapte bekymring. Folk dro paralleller til Lake Monowai, 30 km sør 

for Manapouri. Der hadde vannstanden blitt hevet med 2 meter for 50 år siden og resultatet var 
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døde trær og erosjon langs vannlinjen. Etter som resultater av konsekvensanalyser og detaljer 

rundt beslutningsprosesser ble kjent økte motstanden mot myndighetenes prosjekt. Blant det 

som ble avslør var: at Fiordlands status som nasjonalpark ikke ble hensyntatt i 

beslutningsprosessen, det var ikke mulig å redde mye av det unike biologiske mangfoldet, en 

uforandret vannstand i Manapouri dekker 97% av strømbehovet til aluminiumsfabrikken, avtalen 

mellom myndighetene og CP gir CP enerett på vannkraften fra de to innsjøene, myndighetene 

hadde kun planer om å forbedre de delen av den en nye vannlinjen som folk kunne se, 

myndighetene var gjennom en lovlig kontrakt med CP forpliktet til å heve vannstanden i 

Manapouri (ibid).     

Motstanden mot planene om å heve vannstanden i Manapouri ble kjent som, redd Manapouri 

kampanjen. Kampanjen fikk bred oppslutning blant individer og organisasjoner. I tillegg til 

miljøaktivister støttet blant annet fagforeninger, studentforeninger, kvinneforeninger, religiøse 

ledere, og turforeninger kampanjen. I tre år ble det holdt landsdekkende møter om Manapouri, 

som samlet tilhørere, miljøvernere, politikere, byråkrater og akademikere. RFBPC samlet inn 

264,907 underskrifter mot en hevelse av vannstanden. Det tilsvarte på det tidspunktet nesten 

10% av landets befolkning. Underskriftene ble vurdert av en kommisjon som anbefalte, at enhver 

beslutning om å heve vannstanden i Manapouri måtte gjøres av parlamentet. Følgelig ble 

Manapouri et av de store valgtemaene under parlamentsvalget i 1972. Valget endte med at 

Labour opposisjonen seiret over den sittende National regjeringen og satte en stopper for 

planene om å heve vannstanden i Manapouri (ibid). Redd Manapouri kampanjen blir i dag husket 

som den mest populære miljøsaken i NZ historie.     

The West Coast Forest Accord 

1970-tallet så også begynnelsen på tilspisningen av spørsmålet om vern av urskog. Hogst av 

urskog har lenge verdt et konfliktområde i NZ, temaet var en forutsetning for grunnleggelsen av 

RFBPC i 1923. NZ har opplevd et av de mest dramatiske tilfellene av avskoging. Fra å være 

nesten dekket av urskog på 1800-tallet, er det i dag omtrent 24% igjen av urskogen, eller 64000 

km2. Den gjenværende urskogen er hovedsakelig lokalisert i utilgjengelig terreng. Av de 64000 

km2 er 49000 km2 i statelig eierskap og 15000 km2 i privat eierskap (Memon 2007).  

På 1970-tallet foreslo regjeringen å åpne et stort område med urskog på Vestkysten av Sørøya for 

hogst. Dette må sees i sammenheng med regjeringens konverterings politikk, som gikk ut på å 

erstatte den resterende urskog med hurtigvoksende furutrær, for å øke produktiviteten i 

skogbruket. Kombinasjonen av miljøbevegelsens suksess ved Lakes Manapouri og en generell 

holdningsendring av synet på urskog på 70 og 80-tallet, skapte et sterkt ønske om å bevare den 
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gjenværende urskogen (Memon og Wilson 2007). Etter press fra miljøbevegelsen valgte 

regjeringen å forby hogst av statseid urskog på Nordøya og Sørøya, med unntak for urskogen på 

Vestkysten av Sørøya (Downes 2000). Vestkysten var et fattig område og avhengig av inntektene 

hogsten genererte. For å forene interessene til miljøbevegelsen og skogbruket valgte regjeringen 

en til da uortodoksløsning. Regjeringen satte miljøbevegelsen i direkte forhandlinger med 

skogbruket. For første gang i historien var miljøorganisasjoner løftet fra en rådgivende rolle til en 

forhandlingspartner. Resultatet av forhandlingene ble The West Coast Forest Accord (WCFA) av 

1986. Avtalen betydde at et større område av urskog skulle vernes, mens et mindre skulle høstes 

på et bærekraftig nivå i påvente av at skogene med furutrær modnet. Fra miljøbevegelsens side 

ble WCFA undertegnet av Native Forest Action Council, RFBPC og Federated Mountain Clubs 

of New Zealand. Men flere krefter i miljøbevegelsen følte at det var mulig å oppnå mer enn det 

avtalen sikret. Dette førte til at Environment and Conservation Organisations of Aotearoa New 

Zealand, World Wildlife Fund (WWF), Greenpeace og Friends of the Earth, ikke signerte avtalen. 

Selv om WFCA bare ble undertegnet av en del av miljøbevegelsen var det nok for, at 

miljøbevegelsen i sin helhet mistet momentum til å fortsette kampanjen. At WFCA var signert av 

flere store miljøorganisasjoner skapte nok legitimitet for avtalen blant befolkningen og 

regjeringen. WFCA dannet grunnlaget for en relativt rolig periode rundt spørsmålet om vern av 

urskog (ibid). Det var i denne perioden av flere av de store miljøorganisasjonenes som WWF, 

Greenpeace og Environmental Defence Society ble grunnlagt.    

Slutten for hogsten av urskog 

WFCA ble i sin levetid utsatt for press fra to forskjellige leire, begge dannet av de partene som 

ikke hadde skrevet under WFCA. Det sentrale spørsmålet var hvordan bærekraftig drift skulle 

tolkes. På den ene siden var West Coast Resource Interests (WCI), bestående av en allianse av 

lokale myndigheter og skogbruket. WCI ønsket at bærekraftig drift skulle innebære at de lokale 

sagbrukene skulle bestå og at det skulle bli gitt en økonomisk kompensasjon når WFCA ble 

avsluttet. På den andre siden sto en allianse av dypøkologer, ledet av Native Forest Action 

(NFA). Alliansen ledet av NFA forsto bærekraftig drift, som ingen drift og ønsket en total 

fredning av all offentlig urskog (Memon og Wilson 2007).    

I 1996 søkte Timberlands West Coast Limited (TWCL), et statseid selskap med ansvar for hogst 

av urskog, om å få høste en større andel av urskogen. Begrunnelsen var at et slikt tiltak ville sørge 

for økonomisk stabilitet i regioner med få eller ingen andre alternativer og tilfredsstille 

etterspørselen etter nyzealandsktømmer. TWCL hevdet at det var mulig å høst bærekraftig selv 

om deres mandat ble utvidet til å dekke en større andele av urskogen. Handlingen til TWCL fikk 
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gnistene til å blusse opp igjen. NFA stilte seg i spissen for en miljøbevegelse som forlangte en 

øyeblikkelig stans av TWCL sin virksomhet. NFA anklaget TWCL sitt ønske om å høste mer 

urskog som et ledd i å gjøre seg mer attraktive for private investorer, som kunne tenke seg å 

kjøpe selskapet fra staten. NFA mente at den faktiske etterspørselen etter urskogtømmer var 

grunnløs. NFA sin kampanje besto av å okkupere skog driftet av TWCL, protester foran 

hovedkvarteret til TWCL, protester foran fabrikker drevet av TWCL og i sentrum av 

Christchurch, sivilulydighet mot politiet og forsøk på å hindre frakt av tømmer. NFA brukte 

bevist handlinger som ville skape overskrifter i media til å fange og holde på allmenhetens 

oppmerksomhet frem til parlamentsvalget i 1999. NFA fikk støtte av de mer moderate kreftene i 

miljøbevegelsen som RFBPC. TWCL førte på sin side en aggressiv PR-kampanje for høsting av 

urskog. Blant TWCL sine støttespillere var regjeringen bestående av National, Parliamentary 

Commissioner for the Environment (PCE), New Zealand Institute of Forestry og Maruia 

Society. Sistnevnte var en miljøorganisasjon dannet av noen medlemmer fra Native Forest Action 

Council (ibid). 

Det som ville bli utfallet av urskogkonflikten minnet mye om Lakes Manapouri. Labour støttet 

miljøbevegelsens kamp mot hogst av urskog og lovet at dersom de kom til makten ville de stanse 

hogsten. Ved parlamentsvalget i 1999 seiret Labour opposisjonen igjen over den sittende 

National regjeringen. Labour satte et punktum for konflikt gjennom å terminere WFCA og 

innføre et forbud mot all hogst av all statlig urskog (ibid).  

Fremveksten av klimaendringer  

Mens 1970 og 1980-tallet blir sett på som miljøbevegelsens sterke periode blir 1990 og 2000-tallet 

sett på som en nedadgående periode. Reformene fra 80-tallet hadde for alvor begynt å inntre et 

tiår senere. Politisk inkludering og reformer førte til at miljøsaker ble en del av ordinær politikk 

og adressert av myndighetene på jevnlig basis for eksempel gjennom RMA og DOC. Dette 

skapte et mindre behov for grasrotbevegelser og protester. Isteden ble det viktigere for de 

etablerte miljøorganisasjonene å pleie relasjoner til myndighetene. For eksempel ville WWF og 

RFBPC rette mye av sin oppmerksomhet mot DOC. Dette skjedde i takt med at 

miljøorganisasjoner som WWF og RFBPC ble forstått som rasjonelle og ansvarsfulle. 

Myndighetenes inkluderende politikk forsterket skillet i miljøbevegelsen som gikk mellom de 

realistiske og idealistiske. Med unntak av at spørsmålet om vern av urskog var det på 90-tallet få 

andre store miljøsaker (Buhrs 2003).  

En sak som fikk oppmerksomhet og som ville signalisere en ny epoke for miljøbevegelsen var 

spørsmålet om genmodifisert mat. Da det ble kjent at butikker solgte genmodifisert mat, krevde 
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miljøbevegelsen et forbud mot salget. Det endte med et nederlag for bevegelsen med 

opphevelsen av forbudet i 2003 (Weaver 2002). Men det er årsaken til nederlaget som er av 

interesse. En årsak var de mulige økonomiske gevinstene genmodifisert mat kunne bringe 

samfunnet. En annen årsak var at interessen for klimaendringer i miljøbevegelsen flyttet fokuset 

vekk fra genmodifisert mat (O'brien 2012).    

Ved begynnelsen av 2000-tallet hadde klimaendringer kun eksister som små sporadiske protester. 

Etter 2005 var klimaendringer i ferd med å bli den viktigste kampsaken til miljøbevegelsen. Fra 

2006-2008 var det en gruppe kalt ClimateAction aktive i Auckland. Gruppen ble kjent for sine 

blokkeringer av motorveier, krav om gratis kollektivtransport og 90% reduksjon av 

klimagassutslippene innen 2030 (Climaction 2008). I 2008 utga det selvstendige forskningsmiljøet 

Royal Society of New Zealand (RSNZ) en erklæring hvor de bekrefte at klimaendringer skjer som 

følge av menneskelig aktivitet og at klimaendringer må adresseres for å begrense deres virkning 

(RSNZ 2008). I 2009 ble det holdt en Climate Camp Aotearoa (CCA) samling utenfor Wellington 

i forbindelse med FNs klimamøte i København. CCA var en del av Camps for Climate Action, en 

serie internasjonale samlinger hvor fokuset var på klimaendringer. På samlingene ble det holdt en 

rekke seminarer som dekket et spekter fra bærekraftighet til aktivisme. Målet med samlingen var å 

gi deltagerne en innføring i klimaendring og aktivisme. Samlingen ble avsluttet med protest 

utenfor børsen i Wellington (Scoop 2009a, Scoop2009b). Det var også i denne perioden at 

RFBPC opptok klimaendringer som en del av deres portefølje (RFBPC 2010). Perioden så også 

fremveksten av miljøorganisasjoner som spesialiserte seg på klimaendringer, som for eksempel 

350 Aotearoa (350 2015). 2010 var det året miljøbevegelsen lyktes i å samle 50,000 mennesker i 

Auckland for å protestere mot regjeringens planer om å åpne deler av nasjonalparker opp for 

kullgruvedrift. Motstanden mot regjeringens planer nådde et nivå som NZ ikke hadde sett siden 

Lakes Manapouri (O'brien 2012).  

Med dannelsen i 2011 plasserer GZ seg som det foreløpige siste tilskuddet i miljøbevegelsen. 

Thomas O'brien (2012) antar at framveksten av klimaendringer som en kampsak kan knyttes til at 

tradisjonelle miljøsaker som vern er relativt ferdig debattert og endringer i det politiske miljøet. 

Siden Key regjeringen kom til makten i 2008 har det verdt et uttalt mål for regjeringen å bygge 

opp en petroleumsnæring (National 2014). Blant tiltakene regjeringen har satt i gang er 

promotering av NZ som et investeringsobjekt for petroleumsindustrien gjennom det statlige 

organet New Zealand Petroleum and Minerals, gunstige skatteordninger, forenklet regelverk og 

offentlige finansiering av seismisk data (ibid). IEA (2011a) har påpeker den nyzealandske 

regjeringen velvilje til å stimulere til vekst i petroleumssektoren og WWF (2013) anslår at 

regjeringen subsidierer oljeselskaper med 46 millioner NZD i året. Ifølge O'brien representerer 
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den nye regjeringens harde prioritering av økonomiskutvikling en drening fra en inkluderende 

linje til en mer ekskluderende linje.  

Klimaendringer  

GZ ønsker å møte utfordringene som klimaendringer representerer med fornybar energi og 

kollektivsamferdsel. For å forstå en slik tilnærming må vi etablere en forståelse av hva 

klimaendringer er for medlemmene. For å finne ut av dette vil jeg først vend meg til 

naturvitenskapen for å finne en generell forståelse. Deretter vil jeg se nærmere på hvordan 

medlemmenes forståelse av klimaendringer.     

Samling  

Hui er opprinnelig et maori ord som betegner en samling som varer over noen dager. GZ holder 

fra tid til annen hui og i mai ble det holdt en i Wellington. Den varte fra fredag til søndag og 

målet med samlingen var å gjøre deltagerne bedre kjent med klimaendringer, politisk kontekst, 

planlegge aktiviteter og inspirere til deltagelse. Kate hadde søkt om å få låne et av lokalene til 

Victoria University of Wellington (VUW). VUW gav GZ tillatelse til å buke universitetets marae i 

Karori campus. Karori er en avsidesliggende, men stor bydel bestående nesten utelukkende av 

eneboliger. Bydelen er lokalisert i en dal (som også heter Karori) som ender i en blindgate. 

Bebyggelsen strekker seg langs hele dalen og området er omgitt av høye skogkledde åser. Selve 

campus ligger mitt i Karori og er det miste campusen til VUW.       

Karori campus er en gigantisk betongbygning med tilhørende parkeringsplass. Unntaket var 

marae, den eneste trebygningen på campus plassert for seg selv sør for betongkomplekset. Marae 

var opprinnelig et samlingsområde eller hellig grund for maoriene, men tjener i dag hovedsakelig 

som samfunnshus. Marae var rektangulær i form og hadde et trekantet tak. De utvendige veggene 

var malt hvite mens listene dekorert med røde utskjæringer. På fremsiden var det en hage som 

ledet til en terrasse. Taket var av gråtakstein og det var firkantede vinduer på alle vegger. 

Innvendig besto bygget av en sal, kjøkken, stue, toalett og klasserom. Veggene i salen var hvite og 

taket var røde. Gulvet i salen var belagt med et grått teppe og det enste som var inne i rommet 

var madrasser lagt langs veggene. Resten av bygget benyttet seg av gule vegger og grått 

industrigulv.  

På samlingens frøste dag satt alle de 25 deltagerne på teppegulvet i en sirkel. Vi skulle fortelle hva 

som hadde motivert oss til engasjement i GZ. Roger startet med å fortelle sin fortelling. Roger 

vokste opp i utkanten av Christchurts og begynte å fatte interessert for klimaendringer i tenårene. 

I løpet av årene opparbeidet han seg kunnskap om klima gjennom dokumentarer, bøker og 
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debatter. Han begynte på ingeniørstudiet i håp om å ta en utdannelse som kunne bli brukt i 

arbeidet med klimaendringer. Men på ingeniørstudiet oppdaget han at medstudentene og 

forelesere ikke oppfattet klimaendringer på samme måte som han. Ifølge Roger brydde de seg 

nevneverdig. Et faktum han mente ble underbygget av at pensum ikke behandlet klimaendringer. 

Det var som om klimaendringer var ikke-eksisterende. Roger fulførte studiet, men den 

manglende interessen i samfunnet tok motet og gløden fra han. Roger følte seg deprimert, ensom 

og lengtet etter å møte likesinnede, som så og forsto klimaendringer på samme måte som han. 

Det var dette han fant i GZ, mennesker som delte hans syn på klimaendring, som hadde gått lei 

myndighetenes passive og apatiske holdning. Etter at han hadde fortalt spurte han om noen 

andre hadde hatt det på samme måte. Momentant rakte 24 tilhørere hånden i været. Eneste 

unntaket var antropologistudenten som ble tatt på sengen av omfanget og hurtigheten av 

responsen. Etter den klare responsen på Rogers innledning ble vi delt inn i mindre grupper.  

Jeg havnet i gruppe med Brad og Jennifer. Her fortsatte vi å snakke om hva som fikk oss til å 

engasjer oss i GZ. At klimaendringer dannet grunnlaget for deltagelse i GZ illustreres ytterligere 

av Brad og Jennifer. Brad forteller:      

«Jeg hadde opprinnelig ikke noe spesielt forhold til klimaendringer eller miljøvern. Slik var det lenge, inntil jeg 

begynte på min masteroppgave i fysisk. Jeg skulle skrive om karbonets egenskaper. Oppgaven i seg selv var ikke 

relatert til klimaendringer. Men i mitt arbeid med oppgaven lærte jeg mye om hvordan karbon påvirket klima. 

Det var da jeg begynte å ta innover meg implikasjonene av å forbrenne karbon i det tempo og omfang vi bedriver. 

Desto mer jeg leste og forsto, desto sterkere ble følelsen av at hva vi holder på med er helt sprøtt og at noe i verdenen 

var i ferd med å gå helt galt. Etter det ble det umulig for meg å overse menneskeskapte klimaendringer og jeg 

bestemte meg for å jobbe med dette etter studiene»      

Etter studiene søkte Brad seg til New Zealand Youth Delegation (NZYD) og deltok på FNs 

klimamøte i Durban 2011. NZYD er en frittstående ungdoms organisasjon som plukker ut en 

håndfull nyzealandske ungdommer til å delta på FNs klimamøter og rapportere tilbake til NZ 

(NZYD 2015). Etter klimamøtet i 2011 valgte Brad sammen med halvparten av delegasjonen å 

grunnlegge GZ. Selv om Jennifer hadde en annen type bakgrunn enn Brad (hun var 

manusforfatter) lignet hennes fortelling mye på Brad:     

«Jeg begynte å interessere meg for klimaendringer mens jeg gikk på videregående. En dag så jeg en dokumentar om 

hvilke effekter klimaendringer vil få på jorden. Det skremte meg skikkelig. Dokumentaren konkluderte med at 

klimaendringer ville lede til ekstremvær, mer tørke, spredning av ørken, økt forekomster av skogbrann, økt 

forekomst av flom, mindre matproduksjon, spredning av tropiske sykdommer, vannmangel, høyere havnivå og 

massedød. Essensen var at menneskelig infrastruktur og naturens økosystemer kommer til å kollapse i den nye 
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hverdagen. Etter at jeg så dokumentaren gikk jeg på en forelesning om klimaendringer. Foreleseren bekreftet det 

dokumentaren hevdet og i tillegg tegnet han et bilde av samtiden som korttenkt, egoistisk og apatisk ovenfor 

klimatiske utfordringene alle visste ville komme. Det var etter disse to opplevelsene at jeg bestemte med for å 

engasjere meg i en miljøorganisasjon»  

I likhet med Brad engasjerte hun seg ikke bare i GZ, men søkte seg også til NZYD og fikk delta 

på FNs klimamøte i Warszawa i 2013.  

Klimaendringer fra et naturvitenskapelig synspunkt 

FNs klimapanel (engelsk: Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC) forstår 

klima i bred forstand som summen av vær over et bestemt område over en bestemt periode. Mer 

spesifikk blir klima forstått som en statistisk beskrivelse av gjennomsnitt og variasjon av relevante 

variabler over en begrenset periode. Variablene tar former som for eksempel nedbør, soltimer, 

luftfuktighet, temperatur og vind (IPCC 2007). Klimaendringer forstår IPPC som statistiske 

påvisbare endringer i klima over tid, som kan skyldes både naturlige faktorer og menneskelig 

aktivitet (ibid). Å beskrive klima og klimaendringer er ikke noen enkel jobb. Til det benytter man 

seg av klimamodeller. Klimamodeller forstår IPPC som numerisk representasjon av klima basert 

på fysiske, kjemiske og biologiske komponenter, og deres interaksjon (ibid). Ved hjelp av 

klimamodellene er det mulig å simulere klima og klimaendringer. Basert på disse simuleringene er 

det mulig for forskere å si noe om hvordan klima er, hvordan klima vil utvikle seg og hvilke 

faktorer som påvirker utviklingen av klima.   

IPPC sine definisjoner gir en teknisk forklaring på klima, klimaendringer og klimamodeller, men 

de forteller ikke hva som er problemet med menneskeskapte klimaendringer. Eller sagt på en 

annen måte, hva er problemet å forbrenne karbon? Rundt jorden er det en atmosfære. 

Atmosfæren består av forskjellige gasser, deriblant en gruppe kalt for drivhusgasser, hvor den 

største og mest skjente er karbondioksid også kjent som CO2. Karbondioksid fanger opp varme i 

form av stråling fra jorda. Dette er med på å regulere temperaturen og er en forutsetning for liv. 

Derfor er det i utgangspunktet ikke noe galt med drivhusgassene, men en forutsetning for liv. 

Problemer oppstår når det blir for mye av dem. En økning av karbondioksid leder til at varme 

som egentlig skulle verdt sendt ut i verdensrommet forblir på jorda. Resultatet blir en forhøyning 

av jordens gjennomsnittstemperatur som resulterer i klimaendringer (Henson 2009:20-32). I tiden 

etter den industrielle revolusjonen har forekomsten av karbondioksid økt kraftig og det er i dag 

bred enighet om denne økningen skyldes menneskelig aktivitet (Henson 2009:5). Flere forskere 

har i de siste tiårene hevdet at vi i dag lever i en epoke kalt for anthropocene (Crutzen og 
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Stoermer 2000), en tidsepoke som kjennetegnes av at menneskeskapte klimaendringer (Smith og 

Zeder 2013).                  

Det er det viktig å merke seg at klimamodeller er menneskelige forsøk på å beskrive fysiske 

prosesser som foregår i naturen. Det betyr at klimamodellene forskere bruker for å forstå klima 

og forutse klimaendringer er representasjoner av de fysiske prosessene i naturen, men de er ikke 

de fysiske prosessene. Dette betyr at det alltid vil være et avvik mellom den kunnskapen som 

produseres om klimaendringer og det som vil være det faktiske tilfellet i naturen, da ingen 

klimamodeller kan simulere den naturlige verdenen fullt ut (Maslin og Austin 2012). Et tredje 

element som må belyses er vurderingen av den kunnskapen som produseres av klimamodellene. 

Selv om det i dag hersker bred enighet i vitenskapen om at klimaendringer hovedsakelig er 

forsaket av menneskelig aktivitet og at dette er problematisk (Henson 2009:5), minner Tim 

Flannery (2005) om at når klimaendringer for første gang ble beskrevet av datasimuleringer på 

70-tallet var det uenighet om drivhusgassene ville gjøre jorden kaldere eller varmere. Det var 

heller ikke enighet om en gjennomsnittlig temperaturøkning på 3 grader var problematisk eller 

ikke, noen trodde til og med at økt forekomst av CO2 ville føre til mer fruktbart jordsmonn og 

økt jordbruksproduksjon (ibid).   

Den naturvitenskapelige forståelsen av klimaendringer ligger i bunn av medlemmenes forståelse 

av klimaendringer. De vurdere og behandler denne kunnskapen som en realitet. Dette er de langt 

ifra å være alene om å gjøre, men det må nevnes at andre individer og grupper kan vurdere den 

samme kunnskapen annerledes.  

Hva klimaendringer er for medlemmene   

Med den naturvitenskapelige forståelsen unnagjort kan vi nå stille oss spørsmålet, hva er 

klimaendringer for medlemmene? Først og fremst er klimaendringer grunnlaget for engasjement i 

GZ. Til tross for eventuelle forskjeller mellom medlemmene er klimaendringer den faktoren som 

binder dem sammen. Jeg fant ikke et medlem som ikke fremholdt klimaendringer som en sentral 

årsak til deltagelse. Ut ifra fortellingene til Roger, Brad og Jennifer, kan vi lese at klimaendringer 

er noe langt mer enn den naturvitenskaplige forståelsen. For medlemmene er klimaendringer noe 

mer enn statistisk påvisbar endring av variabler over tid eller numerisk representasjoner av 

fysiske, kjemiske og biologiske komponenter, og deres interaksjoner. 

Lytter vi til det Roger, Brad og Jennifer sier hører vi at de har et felles tema. De er alle bekymret 

for konsekvensene av klimaendringer og det de oppfatter som en mangelfull eller likegyldig 

holdning fra samfunnet. Roger valgte en utdannelse på bakgrunn av at han ønsket å jobbe med 

klimaendringer og når medstudenter ikke delte hans bekymring ble han motløs. Brad kunne ikke 
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lenger overse klimaendringer etter at han hadde satt seg inn i hvordan de fysiske prosessene 

fungerte og Jennifer ble skremt til å bry seg om klimaendringer etter en dokumentar og en 

forelesning. Hva medlemmene har til felles er at de oppfatter klimaendringer som grunnleggende 

problematisk. Måten medlemmene oppfatter klimaendringer på er i samsvar med hva Clifford 

Geertz kaller for en problematisk virkelighet. 

Ifølge Geertz er en problematisk virkelighet en situasjon som skjennetegenes av at både 

samfunnets generelle kulturelle tilnærming og pragmatiske tilnærming ikke klarer å skape en 

tilfredsstillende løsning på problemer. Det er en situasjon hvor tradisjonell og etablerte regler for 

oppførsel, tankegang og følelser enten er svekket eller totalt fraværende. Det er også en tilstand 

hvor man begynner stille spørsmål ved tidligere intuitive og ureflekterte konvensjoner, men 

kanskje mest av alt kjennetegnes situasjonen av usikkerhet og fravær av kunnskap (Geertz 

1973:216-220). For Brad, Roger, Jennifer og de andre medlemmer er klimaendringer en 

problematisk virkelighet, en situasjon som utfordrer og setter spørsmåltegn ved den verdenen 

som de er født inn i.   

En tosidig problematisk virkelighet  

Under hui kom ikke bare frem at klimaendringer er grunnlaget for deltagelse og en problematisk 

virkelighet, men også at den problematiske virkeligheten var tosidig. Senere på dagen setter jeg 

meg ved siden av Lucy og Billy som tok seg en pause fra putekrigen som raste i salen. Mens vi 

snakket om alt og ingenting, begynte samtalen etter hvert å dreie seg om hvordan vi forstår 

klimaendringer. Lucy forteller:   

«Tragedie og vanskeligheter. Jeg skal innrømme at det er mye jeg ikke vet om klimaendringer, men nesten hver 

eneste gang jeg hører noe om klimaendringer er det negativt. Hver gang media utaler seg som klimaendringer så 

snakker de om hvor galt det går med miljøet. Eller så sier de at ingen klarer å komme til enighet om en 

klimaavtale og når det kommer en avtale så er den så svak at den er ubetydelig. Eventuelt forteller media om 

klimaavtaler som ikke overholdes. Alle klimaavtalene sprekker, når var det sist gang dere hørte om en 

klimaavtale som var vellykket? Jeg har inntrykk av at alt som kommer i veien for økonomisk vekst må vike, selv 

om de innebærer en destruksjon av verdenen vi lever i. Noen ganger er jeg redd for at ting må gå skikkelig galt før 

noe kommer til å skje. Det er synd at vi mennesker må være så dumme, kunne vi ikke bare være litt smarte?» 

Når Lucy forteller hva hun forbinder med klimaendringer illustrerer hun den negative siden. Det 

er den siden som består av økologiske kriser og mislykkede avtaler. Hun er langt ifra alene om å 

ha denne tilnærmingen, noe fortellingene til Roger, Brad og Jennifer bekrefter. Også det 

nyzealandske miljøverndepartementet (MFE 2015) er opptatt av de negative konsekvensene når 

de lister opp de foreløpig forventede konsekvensene for NZ:  
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- Gjennomsnittstemperaturen vil stige.  

- Hyppigere og mer markerte perioder med flom og tørke.  

- Økt luftighet.  

- Mer ekstrem vind og nedbør.  

- Kystlinjen vil flytte seg lengre inn og kysten blir mer sårbar for ekstrem bølger.  

- Eksiterende regionale klimaforskjeller vil bli forsterket. 

- Ytterligere press på endemiske arter som på et generelt grunnlag ikke er gode til å tilpasse 

seg et miljø i forandring. 

- Eksotiske/innførte arter vil trolig klare seg bedre, spesielt de som kommer fra et varmt 

miljø. 

- Forandring i årstidenes syklus.  

- Forandring i folkehelsen som følge av endrede livsbetingelser for smittebærer, for 

eksempel vil mygg trives bedre. Men det er også forventet at andre sykdommer som 

forkjølelse blir mindre som følge av varmere og kortere vinter. 

- Forsuring av havet og økt erosjon av jord.          

- Kraftig slitasje på infrastruktur, da eksisterende infrastruktur ikke er dimensjonert for de 

endringene klimaendringene bringer med seg.    

Men myndighetene innrømmer også at det er mye de ikke vet om hvilke konsekvenser 

klimaendringer vil få for NZ og illustrere behovet for mer kunnskap. Office of the Prime 

Minister's Science Advisory Committee skiver: «New Zealand is engaged in pursuing this urgent need for 

further research. Several of the recently announced ‘National Science Challenges’ will assist in advancing 

understanding and implications of climate change» (PMCSA 2013:19).  

Men jeg vil advare mot å forstå den negative siden ved klimaendringer utelukkende på økologiske 

premisser. For selv om måten Lucy ordlegger seg på er gjennomgående for medlemmene dekker 

det ikke hele bildet. Etter at vi hadde spist frokost på samlingens andre dag var verken Charlie 

eller jeg spesielt lystene på å delta på yoga, så vi meldte oss frivillige til å ta oppvasken. Mens vi 

vasker utfylte han bildet av den negative forståelsen:     

«Det er ikke slik at jeg ikke tror det er mulig å styrke økonomien, øke konkurranseevnen og levestandarden 

gjennom å utvikle en petroleumsindustri i NZ. Det tror jeg er absolutt mulig. Problemet ligger i at den type 

tankegang er kortsiktig. De gevinster som vi måtte få vil bare gjelde for et par tiår. Etter det risikerer vi at landet 

har gjort massive investeringer i infrastruktur og teknologi som er utdatert, da resten av verdenen har gått videre. 

Hvis det skulle skje er en katastrofe for NZ»       
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Hva Charlie sikter til er det som kalles for fastlåste ressurser. Konseptet med fastlåste ressurser 

baserer seg på, at en ressurs mister sin verdi tidligere enn først antatt og at den ressursen ikke 

lenger vil ha evne til å generere fortjeneste eller til å tilbakebetale investeringskostnadene gjort i 

ressursen (IEA 2013:98). Ifølge University of Oxford’s Smith School of Enterprise and the 

Environment (2015) er det flere faktorer som kan lede til at fossile energikilder og fossil 

infrastruktur kan ende opp som fastlåste ressurser. De peker blant annet på at  

- Klimaendringer kan tvinge fram en slik utvikling. 

- Forandringer i sammensetningen av energiressurser. 

- Statlige reguleringer. 

- Fallende priser på fornybar teknologi. 

- Sosiale normer. 

- Nye juridiske tolkninger    

Lucy og Charlie sine uttalelser betyr at den negative siden må forstås fra både et økologisk og 

samfunnsmessige perspektiv. Faktis kan det virke som at innfallsvinkelen til Charlie er den som 

dominerer. For selv om mange av medlemmene ordlegger seg om Lucy, er det slående at i GZ 

dokumentene A Challenge to our Leaders, The Big Ask og Fast Forward Wellington ført og fremst 

trekker frem de samfunnsmessige aspektene ved klimaendringer som utvikling av en grønn 

økonomi, fornybare energikilder, bærekraftige arbeidsplasser og samferdsel.  

Det er lett å tro at den negative siden ved klimaendringer er det som definerer GZ sitt syn på 

klimaendringer, men det er ikke tilfellet. Etter at Lucy har snakket ferdig følger Billy opp:  

«Jeg er helt enig med Lucy klimaendringer har en monumental negativ side, det er jo den mest kjente, det vet vi jo 

alle. Men allikevel blir det feil å bare fokusere på den. Vi burde heller framheve de positive sidene ved 

klimaendringer, for det finnes mye positivt også. Klimaendringer er ikke bare er død og elendighet, men også en 

fantastisk mulighet til å skape en bedre verden, hvis vi er villige til å gripe sjansen. Men får å få til det må vi være 

smarte. Det nytter ikke å snakke om de hvor lite og betydningsløs NZ er, men fremhev heller alle de mulighetene 

som finnes i dette landet. Vi må tenke på klimaendringer som en gigantisk mulighet til å forbedre levestandarden, 

økonomien eller hva det måtte være. Det er dette jeg liker best med GZ, vi fokuserer på de positive mulighetene, at 

vi faktisk har en reel mulighet til å skape et bedre samfunn, enn det vi har i dag. Legg for eksempel merke til at 

hos oss finnes det nesten ikke negative symboler. Vi kunne laget plakater av fugler dekket av olje, en jordklode 

dekket av forurensing og karikaturer av politikker, men vi gjør ikke det. Isteden har vi plakater av vindturbiner, 

solceller, og bybane og vi møter alltid politikere med fakta. Slik jeg ser det er det bare to muligheter for oss i møte 

med klimaendringer. Enten kan vi la verden lede seg selv til destruksjon eller så kan vi benytte muligheten til å 

skape en bedre fremtid»    
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Billy illustrerer at klimaendringer ikke nødvendigvis behøver å oppfattes som utelukkende 

negativt. Klimaendringer kan også representere noe positivt. Med positivt mener jeg ikke at 

klimaendringer kan forandre miljøet til det bedre. Riktignok er det riktig at klimaendringer kan 

lede til et bedre miljø. For eksempel tyder undersøkelser på at klimaendringer vil føre til økt 

risproduksjon i Madagaskar (Edward 2012) og at NZ vil få økt produktivt i enkelte 

jordbruksområder, en varmere og mer behagelig vinter, og bedre levekår for enkelte planter 

(MFE 2015). Men som den britiske avisen The Guardian (2011) skriver er det svært vanskelig å 

vite hvem som faktisk vil tjene på klimaendringer og at det kan se ut som at de som vil tjene på 

det er hovedsakelig ressursrike land. De positive aspektet som Billy fremholder er best forstått 

gjennom en forlengelse av de samfunnsmessige bekymringene, nemlig at klimaendringer kan være 

en katalysator til noe godt, for eksempel utviklingen av en grønn økonomi (Vater 2014) basert på 

fornybare energikilder (PWC 2009) og bærekraftig samferdsel (Goldman og Gorham 2006). 

Medlemmene forstå klimaendringer som en problematisk virkelighet. En virkelighet som 

utfordrer den verdenen som medlemmene lever i. Denne problematiske virkeligheten har en 

negativ og positiv side. Den negative siden består av en økologisk og samfunnsmessig side. 

Medlemmene frykter for destruksjon av begge sider, men er primært opptatt av de 

samfunnsmessige aspektene ved klimaendringer. På en annen side kan klimaendringer være en 

mulighet til å skape en bedre verden.    

Karbon utnyttelse 

Geertz (1973:218,232) minner oss på at hvis vi virkelig ønsker å forstå det ideologiske 

tankegodset som ligger bak en gruppes ytring, i dette tilfellet ønsket om mer fornybarenergi og 

kollektivsamferdsel, må vi se til den større konteksten som gruppen opererer innenfor. Med 

andre ord, vi må se på grunnlaget som skaper den problematiske virkeligheten for medlemmene. 

American Anthropological Association (AAA) skiver: 

 «Burning fossil fuels for electricity, construction and transportation are the largest source of CO2 

emissions…..Perhaps the most fundamental contribution of anthropology is to the underlying issue of why high-

energy lifestyles are so attractive, and even seductive to people who had previously followed sustainable, low-energy 

lifestyle» ( AAA 2014: 23,26). 

AAA sin bemerkning bør ikke bare gjelde for de som før hadde en lite energikrevende livstil, men 

også for de som har en energikrevende livsstil. Dette kapitlet skal se nærmere på hva som gjør en 

energikrevende livsstil basert på utnyttelse av CO2 ettertraktet. En måte å finne et svar på er å 

lytte til de som er for utnyttelse av fossile energikilder. Jeg vil foreslå at hva som gjør en 
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energikrevende livsstil attraktiv handler primært om progressivitet, ikke forbruk og at motstand 

imot fornybarenergi primært handler om evnen til å forestille seg fornybarsamfunnet, ikke 

fornektelse. 

Det moderne samfunnet  

Det energikrevende samfunnet og det karbonbaserte samfunnet er det moderne samfunnet. Jeg 

velger å følge sosiologen Anthony Giddens (1992,1994) forståelse av modernitet. Giddens sporer 

modernitetens opprinnelse til de levesettene og sosiale institusjonene som oppsto i Europa etter 

1500-tallet og som siden har spredt seg til alle verdens kontinenter. I dag korrelerer moderniteten 

røft sett med de landene og områdene vi i forstår som industrialiserte. Men modernitet kan ikke 

knyttes til en dimensjon alene og er derfor ikke synonym med industrialisering. For Giddens er 

moderniteten flerdimensjonal, noe som betyr at forhold som for eksempel fremveksten av 

kapitalisme, troen på rasjonalitet, likestilling mellom kjønnene, humanismens gjennomslag og 

globaliseringens økende innflytelse, er alle dimensjoner ved moderniteten. Et sentralt punkt i 

Giddens modernitetsforståelse er at moderniteten innebærer et brudd med tradisjon, altså er 

moderniteten en posttradisjonell orden. I den tradisjonelle verdenen var samfunnet organisert 

etter skikk, sedvane og arkaiske sosiale institusjoner. Dette er institusjoner som antropologien er 

godt kjent med for eksempel patron-klient forhold, stormann, mors-brors relasjon og 

gaverelasjoner. I den tradisjonelle verdenen var kollektivet i sentrum og individuelle valg var i høy 

grad forutbestemt av tradisjon og sedvane. Den sosiale mobiliteten var lav og samfunnskillene 

markante.  

I den moderne verdenen forandrer forholdene seg dramatisk. Det vokste det frem nye 

institusjoner som for eksempel masseutdanning, kapitalismen, humanisme, og nasjonalstaten. 

Disse nye institusjonene var markant annerledes enn de som de erstatter. Den kanskje viktigste 

effekten av de nye institusjonene var at de rev individet løs fra de tradisjonene, sedvanene og 

institusjonene som hadde styrt og forutbestemt individets liv. Resultatet av denne løsrivningen er 

det Giddens kaller for det refleksive individet. Nå som identitet ikke lenger var gitt eller 

forutbestemt, blir det opp til den enkelte å skape sin egen identitet. I effekt går individet fra å 

være en passiv mottaker av livet til å bli en aktiv skaper av sitt eget liv og det er en prosess som 

individet er klar over. I moderniteten vil vær enkelt person aktivt skape, reflektere og berette sin 

egen biografi. Dette selvrealiserings prosjekt blir oppfattet som et av de viktigste prosjektene i 

moderniteten. Ifølge John Urry (2011:16) er den moderniteten som Giddens beskriver en 

karbonbaser modernitet. Det er en modernitet hvor alt fra familiebesøk til utvikling av 
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nanoteknologi fordrer forbrenning av karbon. I det moderne samfunnet er de fossile 

energikildene ikke bare grunnlaget for kapitalismen, men også det sosiale livet (Urry 2011,2013).   

Konsumere  

Den australske antropologen Linda H. Connor (2010, 2012) har prøvd å finne et svar på hvorfor 

mennesker ønsker å leve et energikrevende liv. Connor trekker på Ernst Becker (1973, 1975), 

Zygmunt Bauman (2001, 2002), Beck og Elisabeth Beck-Gernshein (2002) i sin forklaring. Ifølge 

Becker er det i alle kulturer et behov for å undertrykke dødsangst og fremme samfunnets 

videreførelse. For mennesker som har utviklet symbolske evner har behovene blitt omgjort til 

søken etter lykke og ønske om å transendere dødelighet. Udødelighet oppnås symbolsk gjennom 

heroiske prosjekter. Både Bauman og Becker forstår forbruk som en form for destruksjon, og at 

dette destruktive forbruket er den nyeste og dominerende versjonen av det heroiske prosjektet. 

Ifølge dem er konsum et heroisk prosjekt på en global skala som sprer seg i takt med 

kapitalismen.  

 

Ifølge disse teoretikerne er kapitalismen utrettelig i sin jakt etter profitt og sprer seg til nye 

områder i håp om å finne nye naturressurser å utnytte. Når kapitalismen får fotfeste i et nytt 

område vil den ødelegge de eksiterende identitetene og bygge opp nye. De nye identitetene vil ta 

del i heroiske prosjekter (forbruke) og slik fortsetter det. Etter Baumans mening er den moderne 

identitetenes hovedprosjekt konstruksjon av selvet via forbruk. Forbrukersamfunnene har verdier 

og praksiser som søker lykke og udødelighet gjennom ubegrenset utnyttelse av naturen, 

akkumulering av gjenstander, velstandsøkning og evig søken etter fornyelse. Forbruk blir 

oppfattet som frihet, selvrealisering, glede og et etisk imperativt. Like viktig i Connors forklaring 

er den stadige individualisering av samfunnet som har pågått parallelt med spredningen av 

kapitalismen og utviklingen av forbrukersamfunnet. Bauman mener at individualisering sakte, 

men sikkert bryter ned felleskapet og det oppstår en situasjon hvor individuelle problemer 

fortrenger felleskapets problemer. 

 

Fornektelsen av menneskeskapte klimaendringer ser Connor som psykologiske 

forsvarsmekanismer som gjør det mulig å se bort ifra dødelighet, livets sårbarhet og at ubegrenset 

utnyttelse av naturen ikke er mulig. Connor mener at forbrukerpraksis er ikke komfortable med 

negative beskjed om at verdenen er i ferd med å bli ødelagt av klimaendringer og, at dagens 

dominerende symbolske systemer ikke utfordrer forestillingen om livskraften i fossilbasert 

konsum. Det er heller motsatt, det er et ønske om ubegrensede markeder, ubegrenset 

konkurranse, frihet fra myndigheters autoritet og kontroll. Connor mener (i likhet med Urry), at 
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utnyttelsen av karbon er grunnlaget for den behagelige moderne forbrukerlivsstilen i Australia 

(men også alle land i tilsvarende posisjon). Hun legger spesielt fokus på at det er bruken av 

karbon som er drivkraften bak de moderne heroiske prosjektene til samfunnseliten: 

 

«The consumption of the wealth from carbon (such as mass produced goods and foodstuffs from all over the world, 

and fossil fuel based energy that gives modern life such ease for many) is the prerequisite of cultural inclusion and 

everyday pleasure in Australia and most other countries…In this view, carbon wealth underpines the «heroic» self-

esteem boosting immortality projects of societys corporate executives, political leaders, and celebrities (Connor 

2010:254).  

Connor mener at en energikrevende livsstil er ettertraktet fordi det er grunnlaget for konsum, det 

moderne selvkonstruerende prosjektet og at forestillinger mot en slik livsstil blir møt med 

fornektelse. Connors teoretiske utgangspunkt er ikke spesielt uvanlig i samfunnsvitenskapen, men 

en ting er hva teorien forteller oss. En annen ting er hvor godt teorien stemmer overens med 

empirien. 

Det er slik det er   

Jeg hadde avtalt med Mighty River Power (MRP) at jeg skulle får besøke to av deres 

kraftstasjoner, et vannkraftverk og et geotermisk kraftverk. MRP er et statlig kraftselskap og en 

av NZ største kraftprodusenter. All strømproduksjon kommer fra ni vannkraftverk og frem 

geotermiske kraftverk, noe som betyr at selskapet kun produserer fornybarstrøm. Omtrent en 

million husstander får sin elektrisitet fra MRP (MRP 2014). Hensikten med besøket var å samle 

informasjon til GZ sin blogg. Informasjonen skulle gjøres om til et blogginnlegg om vannkraft og 

geotermisk kraft i NZ. Målet med blogginnleggene var å skape en lettfattelig og informativ 

presentasjon av fornybare energikilder. Kraftstasjonene lå i utkanten av distriktet Taupo, omtrent 

ni timer unna Wellington med buss. Den nærmeste byen Taupo by (i Taupo distriktet) ligger mitt 

på Nordøya og ved siden av landet største innsjø Lake Taupo. Selve byen Taupo kan minne om 

en amerikansk småby hvor alt er ordnet etter et rutenett, der alle husene er to etasjer høye og 

hvor alle gatene er like lange og brede. Området rundt byen består av en konstant veksling 

mellom grønne sletter, skogkledde åser og snøkledde fjell. Det var her jeg møtte Henry Turner og 

Georg Eastwood. 

Henry traff jeg ved en benk i nærheten av strandkanten til Lake Taupo. Henry var i midten av 40 

årene rundt 1.80 høy, hadde brune øyne, mørkebrunt hår, var medium bygget og hadde en ring i 

venstre øre. Han var iført sorte sko, bukse og skjorte. På skjorteermene var det syd på et rødt 

emblem hvor det sto «Taupo Brannvesen». Henry var utdannet ingeniør og jobbet som 
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brannmann, men jobbet også som ungdomsarbeider i Auckland. Jeg fortalte Henry at GZ ønsker 

en omfattende satsning på de fornybare energikildene og på den måten bygge opp en 

fornybarenæring samtidig som man kuttet i utslippene av CO2. At dette skulle være istedenfor å 

utvikle en petroleumsindustri.  

Henry lyttet og nikket til det jeg sier. Han svarte at han ser sympatis på det å utvikle en 

fornybarenæring, men han så det som praktisk vanskelig og syntes at det er vanskelig å forestille 

seg. Brannmannen mente at ingen av alternativene var lette, men at det er toss alt er lettere å 

forholde seg til en etablert næring som man vet kan bringe store gevinster til samfunnet. Å satse 

på petroleumsindustrien bekymret ikke Henry. Han sier at enkelte steder pipler det olje opp av 

bakken og bare venter på å bli utnyttet. Ifølge han er det bare dumt å ikke benytte seg av den 

muligheten som byr seg frem, for andre land vil uansett gjøre det. Ingeniøren smiler når han sier, 

at det er få ting som bringer mer penger inn i statskassen enn olje og gass. Henry syntes det er 

vanskelig å klandre regjeringen for å ønske å øke landets levestandard og økonomi gjennom 

utviklingen av en petroleumsnæring. Ingeniøren sier at han ikke har noe imot fornybar energi, 

men at dette er en teknologi for fremtiden. Henry mente at på tross av hva folk måtte mene og 

føle må man forholde seg til realiteten og den baserer seg på olje. Han understrekte at dagens 

samfunn ikke bare trenger, men må ha fossile energikilder og at hvis vi skulle miste disse 

energikildene vil verdenen som vi skjenner opphøre å eksistere.  

Når det gjelder utslipp av klimagasser mente Henry at det ikke kan være NZ alene som skal løse 

problemene og at det spiller liten rolle hva NZ gjør så lenge Kina, USA og EU ikke gjør mer enn 

i dag. Han påpekte at det bor rundt 1,3 milliarder i Kina, 300 millioner i USA og 500 millioner i 

Europa mot 4,6 millioner i NZ. Dessuten var Henry ikke overbevist om at det faktisk foregikk 

menneskeskapte klimaendringer. Han verken aviste eller bekreftet det. Henry sier at han liker å 

høre på begge sider før han trekker noen konklusjon. Han viste til at det er forskere både for og 

imot menneskeskapte klimaendringer og inntil det foreligger konkrete bevis for det ene eller 

andre, velger han å være avventende. For å illustrere kompleksiteten brukte Henry elbilen. 

Ingeniøren sier at det er en vanlig påstand at elbilen er mer miljøvennlig enn en vanlig bil (en bil 

med forbrenningsmotor), fordi elbilen ikke har noe utslipp av CO2. Men sier han, så enkelt er det 

ikke. Henry viser til at mange bare ser på utslipp under bilens bruk. Brannmannen sier man må se 

på er hele prosessen fra produksjon til destruksjon. Det mange ikke tenker på er at det å 

produsere batterier til elbilen er en meget forurensende prosess og det samme gjelder 

håndteringen av batteriene etter bilens levetid.  



40 
 

Den lokale Taupo innbyggeren fortalte at han tidligere jobbet som lastebilsjåfør. Den første 

lastebilen han eide var en ekte diesel sluker og storprodusent av utslipp. Den neste lastebilen han 

kjøpte hadde halvert utslippene og doblet kjørelengden. Hans tredje lastebilen hadde nok en gang 

engang halvert utslippene og doblet kjørelengden. Henry mente at den beste måten å kutte 

utslippene av klimagasser er igjennom videre effektivisering av forbrenningsmotoren, slik man 

har gjort siden forbrenningsmotorens fødsel. Ingeniøren mener at det fortsatt er mye potensiale å 

hente ut av forbrenningsmotoren og at konkurransen mellom bilprodusentene om å ha den mest 

effektive motoren vil lede til større utslippskutt.  

Dagen etter møter jeg Georg. Han skulle kjøre meg til kraftstasjonene imot at han fikk være med 

på omvisningene. Vi hadde kommet i kontakt gjennom www.Couchsurfing.com, en nettside hvis 

formål var å sette reisende i kontakt med lokalbefolkningen. I arbeidslivet jobbet han som 

importør og eksportør av vin. Noe som gjorde han til aktør i den stadig voksende vinnæring i 

NZ. Georg er i midten av 30 årene også han er rundt 1.80 høy og har en gjennomsnittlig 

kroppsbygning. Han har blå øyne og lysebrunt hår. For dagen hadde han har på seg en beige 

bokse, sorte sko, hvit skjorte og blå jakke. Jeg fortalte han om en kraftig satsning på 

kollektivsamferdsel, hvor tog skal ta seg av langdistansereiser og godstransport, og hvor reiser i 

tettbygdestrøk hovedsakelig skal foregå med metro, bybane, buss, sykkel og gange. Jeg fortalte 

også at gevinsten ved å flytte majoriteten av samferdselen over på kollektivt og fornybar energi 

kan bedre lokalmiljøet og kutte klimagassutslippene. Georg lyttet nøye til hva jeg sier og nikket. 

Han tok seg en tenkepause før han svarte. Han syntes det vanskelig å ikke like ønsket om mer 

kollektivtrafikk. Men Georg hadde vanskeligheter å se for seg at en kollektivtrafikk satsning vil 

fungere i NZ. Han så tre grunner til at en slik visjon vil bli feilslått. For det første er utbygning av 

bybane og metro for kostbart og det same gjelder driften. Det bor alt for få mennesker i NZ til at 

det er økonomisk lønnsomt å oppholde et kollektivtilbud på den skala som GZ ønsker. Bybane, 

metro og tog vill være avhengig av statlige subsidier for å kunne driftes, det er rett og slett ikke 

bærekraftig ifølge Georg. For det andre var det praktisk vanskelig å gjennomføre, fordi 

nyzealendere bor svært spredt. Aukland er som Los Angeles, spredt ut over et gigantisk område 

og dermed ikke egnet for kollektivtransport. Georg legger til at om forholdene i NZ var som 

forholdene i Europa, hvor folk bodde tett, ville det gitt mye mer mening å bygge ut bybane og 

metro. For det tredje var det slik at nyzealendere har et kjærlighetsforhold til bilen sin. 

Nyzealendere eller kiwier som de ofte liker å kalle seg er bilfolk og elsker bilen. Uavhengig av om 

kollektivtilbudet var både tidsmessig effektiv og økonomisk lønnsom, ville nyzealendere fortsatt 

valgt bilen fordi de foretrekker den. Georg fortalte også at mange i NZ har dårlig erfaring med 

kollektivtrafikk. Han bruker sin svoger som eksempel. Svogeren som bor i Wellington har sluttet 

http://www.couchsurfing.com/
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å ta bussen av prinsipp fordi han hadde for mange negative opplevelser med bussen. Nå er det 

kun bilen som gjelder for svogeren. Georg forteller at han er oppvokst på den gård 120 km fra 

Taupo og 120 km regnes som «i nabolaget» i NZ, takket være bilen. Han kom med en setning jeg 

har blitt vant til å høre i NZ: «bilen er den enste måten å reise på i NZ».  

Georg fortsetter med å si, at vi må bruker mye ressurser på veier fordi det er slikt vårt samfunn 

fungerer, det er sånn det er. Georg forteller at han tok sine OE år (overseas experience) år i USA. 

I USA reiste han mye rundt og besøkte steder som Texas, Michigan, Washington og New York, 

men mesteparten av tiden tilbrakte han i California og Los Angles. Veiene i USA kunne føre han 

hvor som helt, når som helt og han hadde problemer med å tro at noen annen samferdselsfrom 

kunne gjøre det samme. Georg var derimot helt ening i at det foregikk klimaendringer, men han 

delte Henry sin oppfattelse av at NZ var for lite til å bety noe og at hva som telte var handlingene 

til de store nasjonene.  

Fossile muligheter   

Det Henry viser oss er et optimistisk syn på petroleumsindustrien. For han er det opplagt at en 

petroleumsindustri vil lede til høyere levestandard. En titt på oljens historie kan forklare hvorfor. 

Oljens inntog i verdenssamfunnet var spektakulært. Fra 1948 til 1973 ble verdens forbruk av olje 

seksdoblet. I 1950 var kull den største energikilden, en posisjon den hadde hatt siden den 

industriellerevolusjonen og dekket 65% av verdens energibehov. Allikevel ville oljen i løpet av 

1960-tallet passere kull som verdens største energikilde (Maueri 2006:77-80). Oljen forandret 

samfunnet på fundamentale måter. Oljen muliggjorde en massiv utvikling av motorisert 

samferdsel. Det var oljen som tilgjengelig gjorde bilen og flyet for massene. Som en kilde til 

varme og strøm, representerte oljen et renere og bedre alternativ enn kull. I sin tid ble olje sett på 

som et miljøvennlig fremskritt. Med oljen fulgte utviklingen av petrokjemiske produkter, hvor det 

meste kjente er plast. Plastens fleksibilitet, anvendelighet og lave kostnad førte til at plastikk 

erstattet mange av de tradisjonelle materialene som hadde verdt i bruk siden tidenes morgen 

(ibid). Til tross for de praktiske forandringene (forstått som forbedringer) oljen medført, er det 

allikevel først og fremst de økonomiske gevinstene mange forbinder med olje (Smil 2008). Som 

en handelsvare kan olje brukes til å finansiere praktisk talt alt fra pensjoner til romforskning. 

OPEC kaller likes så godt olje og gass for verdens motor (OPEC 2004). For oljen er ikke hvilken 

som helst handelsvare, den er verdens viktigste handelsvare (Yergin 2009) og energikilden som 

verdenen er organisert rundt (Shelly 2005: introduksjon). Den moderniteten slik vi kjenner den i 

dag er i realiteten avhengige av oljen (Yergin 2009).  



42 
 

Det er denne suksesshistorien Henry gjerne ser at NZ knytter seg nærmere til. Men hvor realistisk 

er det egentlig? En nærmere titt på NZ sine fossile ressurser vil kunne belyse spørsmålet. Det 

internasjonale energibyrået (engelsk: International Energy Agency, forkortet: IEA) har i 

rapporten New Zealand Energi 2010 gjennomgått landets energikilder. 

NZ produserer omtrent 1/3 av landets behov for olje, men nesten all egenproduser olje 

eksporteres. Dette betyr at landet er avhengig av oljeimport. Mesteparten av oljen går til 

transportsektoren i form av drivstoff. Oljeforbruket har vokst stødig siden midten av 1980-tallet 

og fra 2000 til 2009 vokste forbruket av olje med 1,1% i året (IEA 2011). Det er forventet at 

denne utviklingen vil fortsette og at drivkraften bak veksten er økt behov etter drivstoff. All 

oljeproduksjon i NZ foregår på vestkysten av Taranaki regionen på Nordøya. I kontrast til 

økende behov etter olje er oljefeltene til NZ i ferd med å gå tørre og hvis det ikke blir oppdaget 

nye felt vil oljeproduksjonen avta (ibid). Med unntak av Taranaki regionen og dens kyst er 

forekomsten av olje relativt lite undersøkt. Det er antatt at NZ sitter på betydelige mengder av 

olje som enn å ikke er funnet. De mest lovende områdene under undersøkelse er nord for 

Nordøya, utenfor kysten av Canterbury, Great South Basin og i dypvanns områder (Progress 

Report 2012:18).  

 

NZ produserer selv all gass landet trenger. I likhet med oljevirksomheten er nesten all 

gassproduksjon også lokalisert i Taranaki. Maui gassfelt har forsynet NZ med brorparten av 

gassen landet forbruker siden sin oppdagelse, men feltet er i ferd med å gå tomt. Funn av flere 

mindre gassfelt er ikke nok til å dekke fremtidige behov. Hvis det ikke blir funnet nye kilder til 

gass vil behovet for gass overstige produksjonen i løpet av 2019. Gassproduksjon var i 2009 

34,2% lavere enn 2001. Bruken av gass går hovedsakelig til elektrisitetsproduksjon, oppvarming 

og til industrien. NZ har store reserver av gasshydrater langs østkysten av Nordøya. Disse 

reservene er lokaliser nært land og foreløpige studier virker svært lovende, men på nåværende 

tidspunkt mangler det teknologi til å unytte reservene. I de områdene det er forventet at det 

finnes olje er det også forventet at det finnes forekomster av gass (IEA 2011). 

 

NZ sitter også på store forekomster av kull. De største forekomstene er lokalisert i regionene 

Waikato og Taranaki på Nordøya og regionene Vestkysten, Otago og Southland på Sørøya. NZ 

etablerte for alvor en kullindustri i perioden 1975-1989 når myndigheten gjorde kull til et 

økonomisk satsningsområde (ibid). I 2014 ble det produsert nesten 4 milliarder tonn med kull, 

hvor 44% ble eksportert (MBIE 2015:14). NZ kullreserver er anslått til å være på rundt 15 

milliarder tonn. Av de er omtrent 80% brunkull. Brunkull har tradisjonelt bare stått for 5% av 
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utvunnet kull, da brunkull er vanskelig å utvinne og bruksområdet er relativt begrenset (IEA 

2011). Det er anslått at brunkullets økonomiske potensiale ligger på rundt 100 milliarder NZD 

(Geoff 2010).         

 

Gjennomgang av de fossile kildene i NZ viser at Henry sitt standpunkt er begrunnet. NZ kan 

potensielt utvikle en petroleumsindustri som kan lede til økonomiskvekst og høyere levestandard. 

Ved forrige parlamentsvalg i 2014 vant Key regjeringen en overlegen seier med en oppslutning på 

47%, det var 22% mer enn arbeiderpartiet som ble nest størst (EC 2014). Selv om nasjonal 

politikk består av langt mer enn energipolitikk må det nevnes at når energipolitikken er en 

prominent del av National (2014a) sin politikk er det rimelig å anta at synspunktet som 

regjeringen representerer ikke er uvanlig, men godt forankret i store deler av befolkningen. 

 

Symbolet på fossil utnytelse   

Hvis vi ønsker å forstå hva som gjør en energikrevende livsstil ettertraktet må vi ikke bare se på 

abstrakte energisystemer, men også på de mer nære og erfaringsbare symbolene på fossil 

utnyttelse. Connor (2010:254) snakker om symboler som fremmer livskraften i fossilt konsum, 

men hun gir ikke noen eksempler på et slikt symbol. Heldigvis gjør Georg det når han snakker 

varmt om bilen. La oss se nærmere på bilen. Hva gjør bilen attraktiv?  

 

Pragmatisme  

Georg fremhever bilens pragmatiske egenskaper, dens fleksibilitet og mobilitet. Et forhold som 

bidrar til å fremme bilens pragmatiske egenskaper er landets topografi. Som tidligere nevnt består 

NZ hovedsakelig av åser, fjell og daler, noe som gjør skinnegående transport utfordrende. 

Derimot vil bilens fleksibilitet komme til rette i et slikt terreng. Mens jeg satt på med Georg 

kunne jeg skimte avsidesliggende gårder og enkelt hus i det fjerne. Dette var gårder som lå helt 

for seg selv midt i et hav av grønt kupert terreng. Det var klart at disse menneskene ikke hadde 

noen annet fremkomstmiddel enn bilen. Turen jeg tar med Georg er ikke mulig å gjennomføre 

uten bil. Taupo er en liten by på landet og kraftstasjonene ligger enda mer avsidesliggende til. Det 

går ingen buss, trikker, metro eller tog til kraftstasjonene. Sykkel og gange er bare en teoretisk 

mulighet, de ville aldri fungere innenfor tidsrammen som var satt. Det å besøke kraftstasjonene 

tok en halv dag med bil og da kjørte vi på motorvei. Men selv om topografien er med på å gjøre 

bilen pragmatisk og naturlig, tar det ikke vekk de historiske prosessene som har bidratt til å gjøre 

bilen pragmatisk (Pellerito, Lyscak 2006).    
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Bilen er ikke noen hvilken som helst oppfinnelse og enkelte hevder at bilen er en av de 

oppfinnelsene som har hatt størst innflytelse på mennesket i historien (Wei 2012). Privatbilismen 

oppsto i USA og ifølge Mess og Dodson (2003) er det nettopp fra USA, at NZ importert sin 

preferanse for bilen. Etter andre verdenskrig så NZ en kraftig utbygging av veinettet, fallende 

priser på drivstoff og en tilgjengeliggjøring av bilen for massene. Resultatet for NZ ble en storstilt 

urbanisering. Bilens inntog gjorde at folk valgte å reise til byene hvor utvalg av varer og tjenester 

var bedre. Dette resulterte i at lokale landlige forretninger enten gikk konkurs eller flyttet til 

byene. I nærheten av veiene ble drabantbyer, kjøpesenteret og andre tjenester plassert. På mange 

måter ikke bare frigjorde bilen den jevne nyzealender fra sin lokalitet, men den tilrettela også for 

nye muligheter. Fra nå av kunne man feriere over hele lander, bo et annet sted enn der man 

jobbet, besøke fjerntliggende slektninger og tilbringe fritiden andre steder enn der man levde 

(Watson 2013). Takker være bilen ble det nå mulig å frakte varer, mennesker og tjenester, oftere, 

raskere og sikrere enn noen gang før (Pellerito og Lyscak 2006). 

 

Prosessene som løftet bilen fram i NZ er på ingen måte over i dag, det satses fortsatt store 

summer på veier. Hjerte i samferdselsplanene til regjeringspartiet National er Roads of National 

Significane (RoNS). RoNS er syv veiprosjekter sentret rundt de fem tettest befolkede områdene i 

NZ (SAHA 2010). RoNS har blitt identifisert av regjeringen som essensielle for økonomiskvekst 

og som svar på nåværende og framtidige samferdselsutfordringer. Det er tenkt at brorparten av 

RoNs skal gjennomføres i løpet av en tiårsperiode (ibid). De siste tre årene har National 

regjeringen brukt 11 milliarder NZD på veiprosjekter og planlegger å bruke nye 38 milliarder på 

veier det kommende tiåret. Til sammenligning planlegger partiet å bruke 0,5 milliarder NZSD i 

samme periode på offentlig transport, gange og sykling til sammen (MT 2014).  

 

Privatbilismens fremvekst hadde også sterk effekt på de andre samferdselsformene i NZ. For 

kollektivtransporten var effekten dramatisk. Bilens popularitet førte til fallende oppslutning for 

kollektivtrafikken og i løpet av andre halvdel av 1900-tallet ville bilen utkonkurrer 

kollektivsamferdsel fullstendig. I mai 1964 ble den siste trikken i landet utfaset i Wellington 

(Humphris 2012). Det som var igjen av kollektivtransporten baserte seg på busser i de største 

byene. I 2008 skal 2% av reiser foretatt i NZ inneholdt et innslag av buss (MBIE 2009). Noen 

mener at kollektivtrafikkens skjebne i NZ kan beskrives som den mest spektakulære nedgangen 

noensinne for kollektivtrafikk i et industrialisert land (Mess og Dodson 2003). Jernbanen har også 

blitt påvirket av privatbilismens popularitet. De siste tiårene har jernbanen vekslet mellom 

offentlig og privateierskap, og har vist seg vanskelig å drive lønnsomt. På nåværende tidspunkt er 
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jernbanen igjen i offentligeie og regjeringen har lansert et program som tar sikte på å modernisere 

og effektivisere jernbanen slik at den skal bli et konkurransedyktig transportmiddel (Kiwirail 

2010). I dag er det slik at Wellington og Auckland er de enste regionene som har et lokaltog 

tilbud for regionenes pendlere (Humphris 2012).     

 

En titt på kvantitative data illustrerer også bilens sentrale plass i NZ. Ifølge Ministry of Transport 

(MoT) består NZ sin bilpark av 3,4 millioner biler fordelt på 4,6 millioner mennesker, som 

tilsvarer 599 privatbiler per 1000 innbygger (MoT 2015). Det betyde at NZ var det landet i 

verdenen som hadde det åttende høyeste antall biler per 1000 innbygger i verdenen (ibid). I 2008 

skal hele 97% av alle reiser i NZ ha foregått med minst et innslag av bil (MBIE 2009). New 

Zealand Transport Agency (NZTA) har samlet inn avslørende fakta angående bilbruk: - Mer enn 

halvparten av all reisetid i NZ tilbringes i en bil – Fra 1991 til 2006 økte den totale kjørelengden 

med 16% mens befolkningsveksten i perioden var på 7% – 1/6 av et husholds bilturer er under 2 

km og nesten 1/2 er under 6 km – Jobbreiser utgjør den største reisekategorien og kategorien 

som er mest avhengig av bil – 1/3 av et husholds bilreiser er jobbrelaterte - I 2006 brukte 77% av 

befolkningen bilen som fremkomstmiddel til jobb – I 90% av tilfellene hvor man valgte å kjøre til 

jobb var sjåføren eneste passasjer -Eierskapsraten på biler ligger på 0,75 biler per person - 92% av 

alle hushold har tilgang på bil (NZTA 2010).  

 

Frihet   

Men bilens pragmatisme er ikke det eneste som Georg er fremhever. Når han hevder at 

nyzealendere elsker bilen trekker han frem bilens sosiale dimensjon. Bilen er en oppfinnelse ment 

for å løse samferdselsproblemer. Men bilen er også et objekt det knyttes forestillinger til som går 

utover det pragmatiske: 

 

«Many of us enjoy buying, owning, and driving our cars, not just because they allow for mobility, mastery, and are 

toys to play with, but, at a deeper level because we hope that the car will help us live out our values…These include 

the idea of freedom: a vison of the ideal man, woman and family; an abiding faith in progress; and the belief that 

individuality is superior to collectivism and conformity…with the very American dream of opportunity and success» 

(Lutz og Fernandez 2010).                

 

Bilen blir av mange sett på som et symbol på frihet og selvstendighet. Det å kjøre er en kompleks 

handlingssekvens som stiller høye krav til både kognitive og fysiske egenskaper, krav som blir 

skjerpet i takt med høyere hastigheter (Molenar 2003). Kjøring er mer enn et privilegium eller 
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luksus. Det er en grunnleggende aktivitet i livet som er nødvendig for et fult og produktivt sosialt 

live i urbane og landlige strøk (ibid). Det er med andre ord betydelig status og prestisje knyttet det 

å operere en bil. Dette har fått noen til å mene at det å kunne kjøre en bil er et tegn på et voksent 

selvstendig individ (Luborsky 1998). Derfor er det kanskje ikke så rart at for mange unge er den 

dagen de tar sjåførkortet en merkedag. Fra den dagen blir forståelsen av mobilitet og 

selvstendighet tatt til et nytt nivå. Noen vil til og med si at betydningen av sjåførkortet og bilen 

kommer rett etter ekteskap og foreldreskap: «It must also be recognized that buying one's own first car and 

getting a license to drive may be two of the most significant moments in a young person's life after marriage and 

children» (Pellerito og Lyscak 2006:45).   

 

For mange eldre er det derimot motsatt, de frykter den dagen de ikke lenger kan kjøre en bil. 

Undersøkelser har vist at det som mange frykter ved å miste evnen til å kjøre bil er å ikke lenger 

klare å oppfylle sosiale forventninger, tap av mobilitet, tap av sosial status og en følelse av å være 

en byrde for familien (Barnes 1995). Også de som ikke velger å kjøre kan oppleve det som 

stigmatiserende på bakgrunn av de antatte handikappene som medfølger. Det å ikke ha tilgang på 

en bil leder til antagelser om at det for eksempel blir vanskeligere å gå på jobb, besøke familie, dra 

til legen og møte venner (Pellerito og Lyscak 2006).  

 

Symbol på selvet  

I tillegg er det ikke uvanlig at bilen blir oppfattet som et symbol på sin eier (Lutz og Fernandez 

2010, Miller 2001). Dette blir tydelig når vi ser på bilen til Georg. Han kjører en hvit Lexus RX. 

Lexus RX er en stor SUV. Den var innvendig dekorert med rosentre og setene var trukket med 

skinn. Når jeg slo på dashbordet og lukket døren avga de mørke og dype lyder, som avslører at 

det var det brukt kraftige og tykke materialer, mer enn det som var nødvendig. Biler med mindre 

plast i dashbordet og mindre metall i døren gir en svakere lyd fra seg. Det er tegn på at 

bilprodusenten har holdt igjen bruken av materialer og holdt seg på et nøkternt nivå. Bilen til 

Georg oser av luksus og kvalitet. Lexus er Toyotas luksusmerke og har til hensikt å konkurrere 

med ander produsenter av luksusbiler som for eksempel Mercedes, Audi, og BMW (Lexus 2015). 

Hvis alle valgene til Georg var styrt av pragmatisme, ville det logiske valget være å investere i en 

Toyota RAV4 (eller lignende) istedenfor en Lexus RX. RAV4 er i likhet med RX en SUV og kan 

utføre alle oppgavene en RX kan gjøre, men til halve prisen. At Georg har gått til anskaffelse av 

en Lexus er best forstått gjennom hva bilen signaliserer. Gjennom å investere i en Lexus sender 

Georg signaler om at han ikke bare er et selvstendig voksent individ, men også en vellykket 

entreprenør, at han har kjennskap til hvilke biler som gir høy sosial status og prestisje, og at han 
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har økonomiske muskler til å investere i en slik bil. Selv om Toyota RA4 hadde gjort den samme 

praktiske nytten ville den ikke sendt de samme signalene, siden Toyota blir sett på som et rimelig, 

fornuftig og alminnelig bilmerke. 

Det store spriket  

Det er et merkverdig sprik mellom empirien i oppgaven og teorien til Connor. Henry og Georg 

ser i en energikrevende livsstil positive muligheter. Henry ser for seg at oljen kan styrke nasjonens 

økonomi og øke levestandarden. Georg trekker frem at bilbruk handler om pragmatisme og er en 

forutsetning for et normalt liv. De er ikke kategorisk avisende ovenfor fornybar energi eller 

kollektivsamferdsel, men de klarer ikke så se for seg at de to vil fungere i NZ. Fra et rent 

kvantitativt synspunkt er deres påstand om at NZ bidrag til klimagasskutt er minimal både riktig 

og forståelig. Connors teori fokuserer derimot på det motsatte. For henne innebærer 

attraktiviteten bak en energikrevende livstil konsum og destruksjon. Argumentasjon for å 

fortsette en slik livsstil ser Connor som fornektelse.                

Jeg finner det vanskelig å forklare attraktiviteten bak en energikrevende livsstil med en teori som 

fokuserer nesten utelukkende på negative aspekter ved modernitet når empirien så entydig 

framhever de positive sidene. Hva vi burde gjøre for å få en best mulig forståelse av 

attraktiviteten bak en energikrevende livsstil er å ta inn over oss perspektivene til Georg og 

Henry. Tro på dem når de mener at fossile utnyttelse er et gode og at de ikke klarer å se for seg et 

troverdig alternativ. 

Modernitetens progressive side 

I hvilket teoretisk lys skal vi forstå Henry og Georg? Jeg foreslår at vi ser til modernitetens 

progressive side. For sosiologen Robert Nisbet er det ingen ide i moderniteten som er viktigere 

enn ideen om progressivitet:  

«The idea of progress holds that mankind has advanced in the past – from aboriginal condition of primitiveness, 

barbarism, or even nullity – is now advancing, and will continue to advance through the foreseeable future» 

(Nisbet 1980:4).  

 

Nisbet (1980) fremhever at for de som tror på ideen om progressivitet, er progressivitet ikke en 

tilfeldighet eller et unntak, men en realitet på lik linje med naturlovene. Det er spesielt to sider 

ved progressivitet som Nisbet trekker frem. Det ene siden er en sakte, men sikker gradvise 

akkumulering av kunnskap gjennom humaniora, vitenskap og i møte med utfordringer fra natur 

og samfunn. Den andre siden er en konstant søken etter å forbedre den menneskelige naturen 

gjennom moralitet, spiritualitet, sinnsro og frihet fra omgivelsenes plager. Målet med livet på 
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jorden er å perfeksjonere den menneskelige naturen og det man utretter i livet skal lede til en 

bedre framtid. Ifølge Nisbet har det i løpet av historien utviklet seg tett bånd mellom troen på 

progressivitet og troen på økonomisk utvikling, at de to enhetene på en eller annen måte følger 

hverandre. Hva som skaffer progressivitet en særegen plass i moderniteten er ifølge Nisbet, at 

andre ideer knyttet til modernitet, ideer som frihet, rettferdighet og selvstendighet arbeider 

innenfor konteksten av progressivitet. For eksempel blir ideen om frihet forlokkende og 

betydningsfulle, fordi den blir forstått ut i fra en fortid, samtid og fremtid. Med andre ord, frihet 

er noe som utvikler seg innenfor en progressiv forståelse.  

 

Hva ønsket om å utnytte fossile energikilder representerer for Henry, Georg, regjeringen og 

mange andre er troen på at framtiden blir bedre en samtid, at livet som kommer vil bli bedre enn 

det som er. Akkurat hva en bedre framtid innebærer er ikke så lett å svare på, men det er heller 

ikke det viktigste. Hva som teller er at de handlingene som foretas gjøres i lys av forestillingen om 

at de vil lede til et bedre liv. For noen, kanskje de fleste kan det være konsum, men det kan være 

så mye annet. Connor på påpeker korrekt at fossil utnyttelse er grunnlaget for det moderne 

behagelige livet. Men det hun ikke nevner er at det moderne energikrevende livet også er 

grunnlaget for et hav av goder som strekker seg langt ut over et behagelig liv. Moderniteten har 

blant annet: skaffet millioner av mennesker stabil tilgang på vann, mat, strøm og varme, 

antibiotika, vaksiner, utryddet koper, funnet DNA, sendt mennesker til månen, sendt roboter til 

Mars, frembrakt menneskerettigheter, dannet FN, gjeninnført olympiaden, mestret flyvning, 

oppdaget strøm og skapt internett. Men kanskje modernitetens attraktivitet kan summeres opp på 

følgende måte. Det estimert at i de fattige delene av den tradisjonelle verdenen var forventet 

levealder ikke høyere enn 30 år. Siden 1800-tallet har forventet global gjennomsnittlig levealder 

økt og nærmer seg nå 70 år. I dag er det ingen land som har lavere forventet levealder enn de 

landene som hadde høyest forventet levealder på 1800-tallet (Roser 2016).        

 

Det er i et slikt progressiv lys vi må forstå standpunktet til Henry og Georg. For mange er oljen 

ikke bare et symbol på modernitet og progressivitet, oljen er det fremste symbolet på modernitet 

og progressivitet. Baksiden av boken Oil Begginers Guides summere godt hvilken privilegert 

posisjon oljen har i moderne samfunnet: 

 

«Without oil, there would be no globalisation, no plastic, little transport, and a worldwide political landscape that 

few would recognise. It is the lifeblood of the modern world, and humanity's dependence upon it looks set to continue 

for decades to come» (Smil 2008).  



49 
 

 

Styrken ved å adoptere Nisbet sin progressivitets forståelse er at den fremhever de positive sidene 

ved en energikrevende livsstil, sider som strekker seg utover forbruk og destruksjon. Det er også 

et perspektiv som tar innover seg hva aktørene selv føler og tenker om verdenen, uten at de blir 

stemplet som fornektende vesener. Det kan godt hende at de facto resultat av Henry og Georg 

sine handlinger leder til konsum og fornektelse, men det er ikke slik de ser sine handlinger. Å 

utnytte olje og kjøre bil er attraktivt fordi de to aktivitetene er sterkt assosiert med en progressiv 

forståelse av modernitet.  

Hegemoniet og myter 

Standpunktene til Henry og Georg er typiske for de som ikke er enige med GZ. De har 

vanskeligheter med å forestille seg hvordan fornybar energi skal overta rollen til fossil energi og 

hvordan kollektivsamferdsel kan være et reelt alternativ til bilen. Det betyr at de i praksis vurderer 

fornybarsamfunnet som urealistisk. De vurderer også klimaendringer annerledes. Selv om de ikke 

aviser klimaendringer føler de ikke at klimaendringer er en nær problematisk virkelighet, men 

heller et mer perifert problem som må løses av større aktører. Hva de isteden gjør er å fremheve 

alle de mulighetene og fordelene som finnes i fossil utnyttelse. Olje leder til økonomiskvekst og 

høyere levestandard, mens bilen er det mest pragmatiske og effektive samferdselsmidlet som 

finnes.  

Like viktig som hva Henry og Georg sier er hvordan de sier det. For dem er det en selvfølge at 

olje leder til økonomiskutvikling og at samferdsel foregår med bil. Dette er intuitivt og selvsagt. 

En slik fremstilling av et synspunkt tilsier at Henry og Georg snakker ut i fra en kulturell 

hegemonisk posisjon. Et kulturelt hegemoni er når den dominerende klassens ideer, verdier og 

normer blir opptatt og oppfattet som naturlige og unngåelige av resten av samfunnets klasser 

(Baer og Singer 2014:75). Men jeg vil si at klasse perspektivet er av mindre betydning siden det 

kan tolkes som at utnyttelse av karbon er noe bare den dominerende klassen gjør, mens realiteten 

er at det er noe alle gjør. Hva som er viktig er at oppfattelsen av at modernitet og progressivitet 

må foregå på fossile premisser har fått et hegemoni: 

“That order of signs and practices, relations and distinctions, images and epistemologies - drawn from a historically 

situated cultural field - that come to be taken-for-granted as the natural and received shape of the world and 

everything that inhabits it” (Comaroff 1991: 23). 

For Henry og Georg er en energikrevende livsstil basert på utnyttelse av karbon. Alternativer 

finnes ikke. Men deres ytringer er ikke bare tegn på et hegemoni, de er også moderne myter. 

Deres påstander om at bilen er den eneste måten å reise på i NZ, at nyzealendere elsker bilen og 
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at oljen er en sikker vei til økonomiskvekst er moderne myter. De er myter fordi de umulig kan 

være sanne. Det er umulig for Georg og Henry å vite at alle nyzealendere elsker bilen eller at funn 

av olje faktisk vil lede til økonomiskvekst.  

   

I Mythologies (1957) forklarer Roland Barthes at moderne myter en bestemt form for 

kommunikasjon, som har til hensikt å skape forståelse og mening av verdenen rundt den. Barthes 

har en bred forståelse av myter og hevder at alle meningsbærende symboler har potensialet til å 

bli en myte. Det betyr at myter kan ta mange former som for eksempel, tale, tekst, bilde, figurer 

og handlinger. Myter henter sin mening fra assosiasjoner og ikke bokstavelig betydning. I Barthes 

forståelse er mytenes egenskaper sentrale. Myter fremstiller seg som naturlige og transparente. De 

fremstilles som om, at de er uavhengige av politiske strukturer og historiske forhold. Mens det i 

realiteten er helt motsatt. Ifølge Barthes er myter ikke tidløse og evigvarende, men i konstant 

skapelse og forandring, og deres eksistens viller helt og holdent på et politisk og historisk 

fundament. Mytenes mening er implisitt av natur, men deres tolkning er ikke tilfeldig. Gjennom å 

tildekke sitt opphav og fremstå som innlysende, begrenser mytene muligheter for tolkning og 

leder fortolkning i en bestemt retning. Barthes er klar på at myter er et ideologisk verktøy som 

portretterer verdenen i samsvar med en gruppes ideologiske forståelse av verdenen og de fortelles 

av en gruppe for å rettferdiggjøre den verdene de lever i. 

 

Hva innvendingene til Georg gjør er å dekke over den historiske samfunnsutviklingen som har 

ledet til at bilen har blitt det primære samferdselsmidlet i NZ. Mytene sier ingen ting om at 

politiske valg tatt i etterkrigstiden har førte til at kollektivtrafikken forsvant, jernbanen forfalt og 

at veinettet ble kraftige utbygget. Mytene forteller heller ikke at landets andel av urbane 

befolkning nå teller 86%, at urbaniseringsrate er på 1% eller at 1/3 av et husholds bilreiser er 

jobbrelaterte (UN 2011, NZTA 2010), forhold som tilsier at en godt planlagt kollektivtrafikk kan 

overta mange av reisene foretatt med bil. Men kanskje er mytenes tilstedeværelse enda tydeligere i 

relasjon til oljen. At petroleumsvirksomhet kan lede til økonomiskvekst og statsfinanser kan virke 

innlysende for de fleste. Jeg opplevde flere ganger at Norge ble brukt som et eksempel. Kanskje 

ikke så rart siden norsk oljehistorie har utviklet seg til å bli en suksesshistorie (Hansen 1982). Men 

hva som var mindre opplagt var at forekomsten av olje ikke var noen garanti for at alle skal nyte 

godt av den: 

 

-Meg: Du er helt sikker på at NZ vil klare seg bedre med olje og gass, istedenfor å satse på fornybart? 
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-Henry: Selvfølgelig, er ikke det opplagt? Du kommer selv fra en oljenasjon. Ikke prøv å fortell meg at Norge 

ikke har tjent godt på å ha olje og gass. Jeg vet at deres har verdens største pensjonsfond takket være oljen.  

 

-Meg: Du har helt rett. Jeg har merket meg at flere bruker Norge som eksempel, men det er mange flere oljeland 

enn Norge. Hvorfor snakker ikke folk om Saudi-Arabia, Iran, Irak, Russland og Kina? Ikke bare er de 

fullverdige oljenasjoner, de produserer langt mer olje enn Norge. Hvis det var så enkelt at oljen automatisk ledet til 

fremgang, hvorfor snakker folk ikke mer om disse landene?  

 

-Henry: Vel alle vet jo at Saudi-Arabia, Irak og Russland er oljeland, men vi tenker ikke at dette er land til 

etterfølgelse. Det er ikke akkurat disse landene jeg forbinder med en solid økonomi eller god levestandard! Jeg 

forbinder disse landene med helt andre ting. Er ikke akkurat disse vi ønsker å sammenligne oss med.     

 

Realiteten er at oljen kan og kan ikke lede til økonomiskvekst. Men myten om oljen fremheve 

bare den suksessfulle siden. Det er som Henry selv sier, han vet jo at Saudi-Arabia, Irak og 

Russland er oljeland, men han ignorerer det forholdet. Hvis noe skal sluttes er det heller motsatt.    

Vaclav Smil (2008:35-43) viser til at når oljenasjoner måles etter menneskerettigheter, 

levestandard og økonomisk utvikling presterer de ofte svært dårlig, og han nevner Norge som et 

eksplisitt unntak til trenden.  

Fornybar energi 

Dette kapitlet skal se nærmere på hva fornybar energi er for medlemmene. Jeg vil foreslå at 

ønsket om å satse på fornybar energi er en tilpasningsstrategi ovenfor klimaendringer og at 

medlemmene og tilhengere av fossil utnyttelse er forent i troen på en progressiv 

samfunnsutvikling. Hva som skiller de to er hva man tror leder til progressiv utvikling.           

Spørsmål og svar  

Hovedbiblioteket i Wellington er en høy og langstrakt bygning. Fronten gir assosiasjoner til et 

slags moderne tempel med et massivt inngangsparti av glass, flankert av to søyler av metall 

formet som palmer. Selve bygget er malt i en gulbrun farge som gir inntrykk av at veggene består 

av stein. Innsiden består av tre vegløse etasjer dominert av reoler fulle av bøker. Jeg var her på 

denne regnfulle dagen på grunn av Brad. Han hadde informert regionallaget om at han skulle 

delta på en spørsmål og svar sesjon på nettsiden www.nzprogress.org.nz om fornybar energi og vi 

måtte gjerne delta. Nettsiden nzprogress er en blanding av blogg og debattforum. Fokus ligger på 

progressivitet fordelt over temaene miljø, økonomi, demokrati og det sosiale. Det fungerer ved at 

de som var tilstede på nettsiden sender inn spørsmål og Brad svarte. Sesjonen blir tilgjengelig og 

http://www.nzprogress.org.nz/
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lagret for en kortere periode på nzprogress. Jeg tenkt å sende inn det første spørsmålet for å 

hjelpe sesjonen i gang, men det viste seg at spørsmålene kom av seg selv. Det enste jeg behøvde å 

gjøre var å følge med på pc skjermen: 

- Spørsmål: Er det mulig å tiltrekke seg innvesteringer fra utenlandske fornybareselskaper 

istedenfor oljeselskaper? 

- Svar: Jeg mener at det er absolutt mulig og skulle ønske at regjeringen ville gjøre en like stor 

innsats for fornybar som for olje og gass. Men jeg antar at det er lettere å åpen opp for olje og 

gass enn det er å utvikle ny fornybar teknologi som skal eksporteres. Jeg tror ærligtalt at det er 

vanskelig for NZ å bli noen stor produsent av vindturbiner og solceller, til det er vi for geografisk 

isolert. Jeg har mer tro på å utvikle nisjekompetanse, produkter og intellektuell eiendom. Et 

eksempel er vår kompetanse på geotermisk energi som er etterspurt på verdensmarkedet. Jeg liker 

å tenke på NZ som et testmarked for ny teknologi. Her kan teknologien integreres og testes. 

Lærdommen vi får av dette kan vi bruke til å finne bedre måter å utnytte teknologien på. Vi har 

mer strøm enn de fleste, noe som gjør at vi kan overkomme problemer med energietterspørsel 

før andre og dermed ligge i forkant av utviklingen. Dette handler også om å bygge en ny industri. 

For eksempel kan biodrivstoff bli en industri som både skaper arbeidsplasser og minsker behovet 

for å importere drivstoff.  

- Spørsmål: Hva føler du om å implementere rettigheter til natur som et verktøy for å holde 

myndigheter og selskaper ansvarlige for miljøødeleggelser? 

- Svar: Interessant spørsmål. Jeg har ingen klar ide om hvordan det ville fungere i praksis. Spesielt 

når det gjelder klimaendringer som jeg mener er like mye er et humanitært problem som et 

miljøproblem. Selv om det skulle settes globale grenser (som et karbonbudsjett) så er det ikke noe 

klart svar på hvor mye «rett» New Zealand har i en slik grense.     

- Spørsmål: Hva er den beste måten å redusere utslippen i transportsektoren? 

- Svar: Fra et rent økonomisk og fordelaktig perspektiv er det opplagt å start med sykling, 

fotgjengere og kollektivtransport. Flere av kampanjene til GZ handler om dette og hvordan vi 

planlegger byene våre. Men det er klart at alle løsninger vil ikke fungere overalt og noen av dem 

har begrensinger. I NZ hvor vi har høy produksjon av fornybar strøm er det fornuftig med 

elektriske biler. Slike biler vil redusere utslippet med omtrent 85% i forhold til dagens biler. 

Rekkevidde er ikke lenger noe problem for de aller fleste. Hvis vi hadde flyttet hele den lette 

bilparken over til strøm ville det føre til en økning på 20% i strømforbruk. Det kan lett møts ved 

å bygge ut produksjonen av fornybar energi.  
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- Spørsmål: Hvilke fornybare energikilder bør NZ satse på? 

- Svar: Det ligger mye potensiale i å generere fornybar strøm fra vind, geotermisk og vann. Alle 

disse metodene er i dag kostnadseffektive uten subsidier. Spesielt vind har et enormt potensiale, 

anslått til tre ganger dagens strømforbruk. Men det er mange som er bekymret for landskapet. Vi 

må tenke utover «strømboblen» og der har bioenergi en stor rolle å spille. Spesielt tre fra 

bærekraftig skogdrift kan bli en kilde til drivstoff. Crown Research Institute forsker på dette og Z 

Energy arbeid med å gjøre biodrivstoff kommersielt. Sistnevnte burde forøvrig fått støtte av 

myndighetene.  

- Spørsmål: Hvilke gode grunner ser dere for NZ til å satse fornybart? 

-  Svar: GZ mener at det å omfavne en fornybar fremtid vil transformere NZ sin økonomi, øke 

produktiviteten og skape bærekraftige god betalte jobber. En overgang fra fossile energikilder til 

fornybare er en forutsetning for å utvikle en grønn økonomi. Dette er noen av de generelle 

fordelene med å utvikle en grønn økonomi: større produksjonseffektivitet, økter inntekter fra 

handel og turisme, mer direkte investering fra utlandet, bedre energisikkerhet, høyere 

sysselsetting, en styrket økonomi gjennom et mer mangfoldig næringsliv (det blir flere bein å stå 

på), nye og etter vår mening bedre eiendoms og næringslivsverdier, redusert avhengighet av 

fossile energikilder, redusert vedlikeholdskostnader på fossilbasert infrastruktur, utvikling av 

erfaring, ferdigheter og intellektuell eiendom som er relevant for det internasjonale markedet, 

tilgang til et av de raskest voksende markedene i den globale økonomien. 

Men vi har også fordeler som er NZ spesifikke. De inkluderer blant annet: NZ har tilgang på et 

velde av fornybare energikilder eksempelvis sol, vind, vann, bio, geotermisk, bølge og tidevann, 

NZ har verdensledende kunnskap og ekspertise på enkelte typer fornybar teknologi som for 

eksempel geotermisk kraft, redusert avhengighet og kostnader relatert til import av fossilt 

drivstoff, NZ har en høyt utdannet befolkning ledet av innovative og praktiske tenkere, NZ har 

en frihandelsavtale avtale med Kina som gir oss tilgang til et enormt marked for grønn teknologi, 

NZ er en attraktiv operasjonsbase for internasjonale selskaper takket være politisk stabilitet og 

potensiell energisikkerhet fra fornybare kilder, vi har en etablert grønn merkevare. Som du sikker 

skjønner på svaret mitt har vi mer enn nok gode grunner til å satse på fornybare energikilder.    

- Spørsmål: Hvorfor må vi ta en aktiv rolle? Kan vi ikke overlate spørsmålet om fornybar energi 

til markedet? Det vil resultert i en naturlig overgang.   

- Svar: Jeg ser at det er mange som har lignende spørsmål slik at jeg velger å slå dem sammen i 

dette svaret. I mange tiår har ikke bare NZ, men verdenen verdt avhengig av å forbrenn kull, olje 

og gass for å dekke sitt energibehov. Vi er fullstendig avhengig av disse fossile energikildene til å 
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produsere mat, strøm og varme. Vi er avhengige av dem til å transporteres oss lokalt, regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt. Vi er til og med avhengige av dem til å skape underholdning. Denne 

listen kan fortsette i det uendelige. Det er nå klart at utslipp av karbondioksid fra fossil 

energiutnyttelse og andre menneskelige aktiver er årsaken til klimaendringer. Verdenen er i ferd 

med å gå tomme for lett tilgjengelig og billig olje. Det er derfor vi opplever at oljeselskapene 

kommer hit til NZ, i håp om å finne relativt lett olje å utvinne. Det er tenkelig at markedet på sikt 

vil føre til en overgang fra fossilt til fornybar, men det blir å overlate landets og fremtidige 

generasjoner skjebnene i hendene på tilfeldigheter og markedskrefter som primært ønsker å tjene 

penger. Det å reformere energi energisystemene til å basere seg på rene og evigvardene 

energikilder er en monumental oppgave som markedet umulig kan løse alene, det trengs styring.       

Verdenen vi lever i er bygget på utnyttelse av fossile energikilder, men vår velstand i det neste 

århundret er avhengig av at vi får til en overgang til energikonsum basert på fornybare kilder.    

Energi er en forutsetning for levedyktigheten til ethvert moderne samfunn også i en fornybar 

verden. Økt energieffektivisering og en overgang til stabile fornybare kilder er grunnleggende for 

å sikre fremtidens energitilførsel, økonomi og samfunn. En overgang er egentlig ikke et spørsmål, 

men en ordre. Spørsmålet er hvordan vi skal få til overgangen. Uten noen planlagt overgang 

risikerer vi med all sannsynlighet en tvungen overgang som er langt mer brutal og 

kostnadskrevende enn om den hadde verdt planlagt. En kontrollert redusert avhengighet av 

fossile kilder vil føre til at vi er bedre rustet mot fremtidige energikriser.  

GZ har ikke ingen tro på inaktivitet. Det å være passiv vil bare forsinke det uunngåelige, samtidig 

som vi går glipp av store økonomiske muligheter som bare er tilgjengelige gjennom tidlig 

posisjonering. Se på det som et vindu med muligheter, når det er lokket er det lokket for alltid, vi 

må handle mens muligheten fortsatt er der. For at dagens unge og fremtidige generasjoner både i 

NZ og i resten av verdenen skal få leve i en stabil og sikker verden må vi klare å holde verdens 

temperaturstigning på maks to grader og det gjør vi gjennom å styre samfunnsutviklingen i en 

fornybar retning. Det er faktisk slik at hvis vi hadde klart å senke våre CO2 utslipp i en rett linje 

frem til 2050 ville det utgjort en reduksjon på 630 millioner tonn CO2 og det korresponderer 

nesten med den andelen vi som nasjon kan slippe ut før vår andel av CO2 utslipp bringer oss over 

to garders målet. Mm vi velger å satse fornybart nå, kan vi få til økonomiskvekst samtidig som vi 

overholder våre klimaforpliktelser.  

Det fornybare potensialet  

Før jeg går nærmere innpå hva Brad sier vil jeg først undersøke om det faktisk er slik at NZ har 
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et fornybart potensiale på lik linje med det fossile potensialet. Igjen kan IEA rapporten være 

behjelpelig.     

Vannkraft 

De første forsøkene med vannkraft begynte ved starten av 1900-tallet. Ved starten av 1950-tallet 

var vannkraft ferdigutbygget på Nordøya og i løpet av 60-tallet ble det lagt strømkabler mellom 

Nord og Sørøya, som resulterte i en rask utbygging av vannkraft på Sørøya. Ved midten av 1990-

tallet nådde vannkraft en kapasitet på 5000 MW og har siden forblitt på dette nivået. Vannkraft er 

den største fornybare energikilden og den største produsenten av elektrisitet. Fra 2008-2009 var 

vannkraft ansvarlig for 51% av den totale elektrisiteten produsert og 79% av den fornybare 

elektrisiteten. Til tross for at æraen med storstilt utbygning er over, er det fortsatt flere mindre 

vannkraftstasjoner under planlegning og modernisering av gamle kraftverk vil kunne øke 

effektiviteten. Det er forventet at kapasiteten i vannkraft skal kunne vokse i møte med økende 

behov for strøm (IEA 2011).             

 

Vindkraft 

Den første vindparken ble operasjonell i 1993 i Wellington og besto av en vindturbin. Fra 2008-

2009 var vindkraft ansvarlig for 2,4% av den totale elektrisitets produksjon og 4% av den 

fornybare elektrisiteten. I skrivendestund er det installert en kapasitet på 622 MW fordelt på 18 

vindparker. NZ geografi gjør landet godt egent til å høste vindkraft. En lang og smal kystlinje 

skaper ypperlige forhold for kystvind, og det kuperte terrenget er med på å akselerere vinden i 

lokale områder. NZ har noen av verdens mest stabile vindstrømmer, som resulterer i at flere 

vindkraftverk kan skilte med en operasjonell gjennomsnittskapasitet på nesten 50% som er blant 

det beste i verdenen (ibid). Vindkraft i NZ er underutviklet, men en voksende næring. New 

Zealand Wind Energy Association anslår at innen 2030 vil vindkraft stå for minimum 20% av all 

strømproduksjon (NZWA 2012).  

Geotermisk kraft  

I løpet av 1950-tallet ble NZ det første landet i verdenen til å utnytte geotermisk kraft i storskala. 

Geotermisk energi er i dag den nest største kilden til fornybar energi i NZ og står for 13% av den 

totale strømproduksjonen (NZGA 2015). Geotermiske felt finnes på både Nord og Sørøya. Men 

de to største områdene med geotermisk aktivitet er Taupo og Ngawha på Nordøya. Feltene deles 

inn i to typer, lavtemperatur og høytemperatur. Felt med lavtemperatur er felt på under 150 

grader. Disse feltene brukes dirkete til oppvarming, matlagning og vasking. Felt med 

høytemperatur brukes til å generere elektrisitet. Den nåværende kapasiteten ligger på mellom 750 
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og 800 MW, fordelt på 31 kraftstasjoner. NZ er verdensledende på geotermiskteknologi og et av 

de landene i verdenen med høyest andel av geotermisk kraft. Geotermisk kraft blir sett på som et 

satsningsområde og flere store prosjekter er under planlegning. Det er anslått at det skal være 

mulig å hente ut nye 1000 MW til strømproduksjon alene (IEA 2011). 

Bioenergi  

Bioenergi er energi fra organisk materiale, det vil si fra planter og dyr. Bioenergi skiller seg fra de 

andre fornybare ressursene, ved at bioenergi minner om olje og er ikke like sterkt knyttet til 

strømproduksjon. Men hvor olje baserer seg på å utnytte lagret karbon som ikke er den del av 

økosystemet, baserer bioenergi seg på å utnytte karbon som er i økosystemet. Potensialet for 

utnyttelse av bioenergi i NZ er stort. De viktigste kildene til bioenergi i NZ er skog, avfall fra 

mennesker, avfall fra jordbruket og dyrkede planter (IEA 2011). NZ har store arealer med 

landskap av åser. Flere av disse åsene er i dag dårlig utnyttet, men de er godt egent til å dyrke 

plantemateriale som er egnet til bruk i bioenergi (Sicon 2008). Bioenergy Association of New 

Zealand og Forest Owner Association anslår at bioenergi kan dekke opptil 25% av de forventede 

energibehovene til NZ i 2040 og 30% av landets drivstoffbehov (BANZ 2010).       

 

Havenergi og solkraft   

Havenergi som omfatter bølge og tidevannskraft er sammen med solkraft, de minst utviklede og 

utforskede fornybare energiformene. NZ besitter store kystområder med tilgang på både 

fremdragende tidevann og havstrømmer. Kystområdene har et stort potensiale for 

energiutnyttelse (IEA 2011). The Aotearoa Wave and Tidal Energy Association har anslått at det 

er mulig å produsere 2000 MW med strøm fra havkraft (ibid). Solkraft har så lang blitt henvist til 

privathusholdninger. Det største solkraftverket i landet er på taket til rådhuset i Palmerstone 

North med en kapasitet på 100kw (Gov 2014).    

Gjennomgangen viser at NZ har tilgang på store fornybare ressurser. Rådgivningsfirmaet 

PricewaterhouseCoopers (2009) anslår at de fornybare kildene i NZ kan skaffe landet årlige 

inntekter på opptil 22 milliarder NZD som er det doblet av hva jordbruket generer i dag. Det er 

også flere aktører som deler GZ sitt syn. The Government’s Green Growth Advisory Group 

(2011), The New Zealand Green Growth Research Trust (2012), Congress of Plant and Food 

Research Ltd (2011), The Riddet Institute (2012) og Royal Society of New Zealand (2014), er alle 

samstemte i ønsket om å utnytte de fornybare energikildene. 

Tilpasningsstrategi   

Klimaendringer representerer en endring både i det fysiske og sosiale miljøet. Svarene til Brad kan 
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forstås som en tilpasningsstrategi ovenfor disse endringene (AAA 2014:42) Spørsmålet blir da 

hva slags tilpasning er det snakk om? John Bellamy Foster (2009) har identifisert begrepet 

Økososial revolusjon. Økososial revolusjon innebærer å utvikle en bærekraftig verden gjennom 

egalitær og kommunal produksjon, distribusjon, handel og konsum. I praksis betyr det å bryte 

med kapitalismen som den dominerende sosiale ordenen og konsekvensene av dette blir en total 

transformasjon av kulturen, samfunnet og økonomien (Foster 2009:12-13). Fra et slikt synspunkt 

er kapitalismen drivkraften bak klimaendringer og uforenlig med en bærekraftig utvikling. Ifølge 

Baer og Singer (2014:76) er problemene med kapitalismen for store til at de de kan medieres og 

nevner kapitalismens fokus på profitt, økonomisk vekst, fokuset på produksjon og konsum, 

økende skille mellom fattige og rike både mellom og internt i land, uttømming av naturressurser, 

miljøødeleggelser, kraftig befolkningsøkning og den industrialiserte verdenens promotering av 

multinasjonale selskapers interesser. 

Men når vi hører Brad begrunne hvorfor man bør satse på fornybare energikilder virker ikke 

økososial revolusjon som en dekkende beskrivelse. Faktisk minner Brads argumenter om Henry 

sine argumenter. Brad fremhever at en satsning på fornybare energikilder skal lede til flere 

arbeidsplasser, et mer mangfoldig næringsliv, mer turisme, mer handel, høyere 

produksjonseffektivitet, høyere investering fra utlandet, høyere sysselsetting, utvikling av 

nisjekompetanse og intellektuell eiendom som er ettertraktet på det internasjonale markedet. Kort 

fortalt betyr det at det er de fornybare energikildene som skal lede til økonomiskvekst og høyere 

levestandard. Dette betyr at GZ ønsker å beholde moderniteten slik vi mer eller mindre kjenner 

den og fortsette en progressiv utvikling. Altså ønsker ikke Brad i møte med klimaendringer en 

total revolusjon av samfunnet, men en omfattende modifisering.         

Foster har også identifisert et annet begrep han kaller for økoindustrial revolusjon. Økoindustrial 

revolusjon er det samme som økologisk modernisering (Baer og Singer 2014:177).  

Økologisk modernisering skiller seg fra økososial revolusjon ved tro at det er mulig å forene 

bærekraftig utvikling med kapitalisme. Fra dette perspektivet er det er industrialiseringen som er 

drivkraften bak klimaendringer, ikke kapitalismen (Bohr 2011). Økologiske modernister hevder 

ikke at kapitalismen er den enste måten å løse klimaendringer på, men at en kapitalistisk 

tilnærming er den mest pragmatiske og realistiske tilnærmingen. I motsetninger til tilhengere av 

økososial revolusjon som mener moderne samfunn er årsaken til klimaendringer, mener   

tilhengere av økologisk modernisering at det moderne samfunnet er både årsak og løsning på 

klimaendringer. Fra et økologisk moderniserings perspektiv er det motstridende forholdet 

mellom utvikling og miljø anerkjent, men ikke forstått som fastlåste motsetninger (ibid). 

Karakteristikk for dette perspektivet er en tung satsning på teknologiske løsninger som 
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energieffektivisering og fornybare energikilder, og tron på at der er mulig å modifisere 

kapitalismen til å fremme bærekraftig utvikling. Slik sett blir forkjempere av økologisk 

modernisering promotører for en modifisering av samfunnet (ibid). Et ledd i å gjøre kapitalismen 

bærekraftig er å utvikle det som blir kalt for grønn kapitalisme.     

Kyla Tienhaara (2014) har sett nærmere på det som kalles for grønn kapitalisme og minner oss på 

at det ikke er snakk om en grønn kapitalisme, men ukjent antall grønne kapitalismer. Dessuten 

spenner grønn kapitalisme seg fra en snever bekymring utelukkende relatert til klimaendringer til 

en mer vidstrakt bekymring angående bærekraftighet og kritikk av kapitalismen (ibid). Blant 

tilhengere av grønn kapitalisme er det vanlig å hevde at fornybare arbeidsplasser er mer 

arbeidsintensive en fossile og vil derfor generere flere arbeidsplasser, for eksempel gjennom 

utbyggingen av vind og solparker og deres vedlikeholdelse (Pollin 2008, Robins 2009), at 

innvestering i fornybar sektor vil føre til lavere utgifter for både privat og offentlig i form av 

lavere drivstoffutgifter og bedre helse (Engel and Kammen 2009). Et tredje punkt er at mer 

uavhengighet fra fossile energikilder minsker sjansen for økonomiske kriser (Edenhofer og Stern 

2009). Tilhengerne av grønn kapitalisme er som regel forent i ønsket om å utvikle grønne 

arbeidsplasser, aksepten for grønn økonomi og troen på teknologiske løsninger (Tienhaara 2014). 

Til tross for mangfoldet av grønne økonomier kan det sies at enkelte elementer er 

gjennomgående. I følge Tienhaara er gjentagende elementer i grønn økonomi: 

- Økt offentlig kontroll over banker, finansinstitusjoner, lån og profitt.  

- Bekjempe skatteparadis, kanselering og reforhandling av gjeld.  

- Investering i fornybar energi og energieffektiviserende tiltak.  

- Innføring av karbonskatt og innføring av utslippskvoter.  

- Satsning på karbonfangst og lagring 

- Skattligning av petroleumsnæringen.  

- Sette en pris på økosystemenes tjenester.   

- Redusert konsum. 

- Atomkraft. 

- Stimulere sektorer til bærekraftig virksomhet.  

- Regulere markeder. 

- Skape grønn vekst.  

- Investere i teknologiske løsninger for jordbruket, avfall håndtering, ferskvann og samferdsel.   

Forskjellen mellom de grønne økonomiene er hovedsakelig sentrere rundt hvor stor vekt man 

skal legge på de forskjellige elementene (ibid). For eksempel innebærer grønn kapitalisme for 
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tenketanken gruppen Green New Deal Group (2008) en mindre rolle for utslippskvoter, ingen 

rolle for karbonfangst og lagring, liten eller ingen økonomisk vekst og begrensing av 

finanssektoren. Mens for United Nations Environmental Programme (UNEP 2011) innebære 

grønn kapitalisme en stor rolle for karbonfangst og lagring, fortsatt økonomisk vekst og stimulere 

finanssektoren til bærekraftig utnyttelse (Tienhaara 2014).  

Basert på hva Brad sier både under grafmarkeringen og under spørsmål og svar sesjonen kan vi si 

at GZ sin tilpasningsstrategi er innenfor et økologisk moderniserings perspektiv. Målet med 

tilpasningen er ikke å vende tilbake til naturen eller å erstatte kapitalismen, men å gjøre 

kapitalismen bærekraftig. Det er de fornybare energikildene som skal være grunnlaget for 

moderniteten og progressive utvikling. Arbeidsplasser skal skapes, økonomiskvekst skal fortsette, 

levestandarden skal øke og samferdsel skal fortsette, men denne gangen på premissene til sol, 

vind, vann, geotermisk og bio. Ut i fra listen til Tienhaara kjennetegnes GZ sin grønne 

kapitalisme hovedsakelig av satsning på å stimulere til grønn vekst, teknologiske løsninger og en 

begrensing av petroleumssektoren. En annen distinksjon som også må nevnes er synet på rollen 

til staten. Baer og Singer (2014) henviser til flere forkjempere av økologisk modernisering ser for 

seg at staten kun spiller en minimal rolle. Men dette rimer dårlig med GZ, de velger å legge press 

på myndighetene, ikke selskaper eller privatpersoner. Ifølge GZ er det myndighetene som har 

den viktigste rollen og som skal legge til rett for opprettelse av en fornybarnæring og utfasing av 

fossile energikilder. GZ sitt syn på statens rolle er ganske likt det man finner hos Giddens. Ifølge 

Giddens (2009) er økologis modernisering og grønn kapitalisme sin suksess helt avhengig av at 

myndighetene setter klimaendringer på den politiske agendaen, kontrollerer finanssektoren og 

multinasjonale selskaper, stimulerer til grønn vekst og starter arbeidet med å fase ut fossile 

energikilder. 

Kanskje det mest karakteristiske trekke ved GZ sin tilpasningsstrategi er at den leder til det som 

blir kalt for dekarbonisering. Dekarbonisering betegner alle handlinger og prosesser, alt fra 

matlaging til utbygging av infrastruktur, som har til hensikt å minimere eller fjerne bruken av 

karbon (AAA 2014:67). GZ største mål handler om å fjerne bruken av karbon både i samferdsel 

og i energiproduksjon. Det virker også som at medlemmene i GZ illustrerer Giddens (1994) teori 

om at miljøkriser stimulere til refleksive individer og i dens forlengelse til struktureringen av en ny 

type rasjonalitet som gjør det mulig å overkomme klimakriser og videreutvikle moderniteten. For 

mens Henry forestiller seg at en energikrevende livsstil kun kan være basert på utnyttelse av 

karbon, klarer medlemmene å forestille seg at en energikrevende livsstil også kan baseres på 

fornybar energi.    
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En forestilt verden  

Hvis det er slik at fornybare energikilder kan både lede til en progressiv samfunnsutvikling og 

kutte i utslippene av karbondioksid, hvorfor får da GZ ikke større gjennomslag? En del av svaret 

ligger i aktørenes evne til å forestille seg fornybarsamfunnet. Både Henry og Georg gav uttrykk 

for at de ikke klarte å se for seg hvordan fornybare energikilder og kollektivsamferdsel skal klare å 

ta over plassen til fossile energikilder og bilen. Jeg velger å se dette som uttrykk for genuine 

følelser og ikke som fornektelse. Det betyr at i fossile energikilder ser Henry en reell mulighet for 

økonomisk vekst og høyere levestandard, mens han i fornybare energikilder ser urealistiske 

forhåpninger. Når Henry og Georg ikke klarer å se for seg fornybarsamfunnet er det ikke så rart 

at de ikke tror på det og de er heller ikke alene om det.    

Det å forestille seg en annen verden enn den man lever i er en vanskelig øvelse. Marie Norgaard 

(2011) har utførte et feltarbeid i en norsk by på Vestlandet. Hun forteller at selv om innbyggerne 

trodde på klimaendringer og følte seg spesielt godt plassert til merke klimaendringer, blant annet 

gjennom å observere at vinteren var blitt varmere, snøen kom senere og innsjøene ikke lenger 

frøs til is, ledet det verken til handling eller forandring. Ifølge Norgaard opplevde innbyggeren 

seg som maktesløse i møte med klimaendringer. Klimaendringer ble forstått som et gigantisk og 

abstrakt problem som var umulig å adressere på noen meningsfull måte lokalt. Isteden pekte 

innbyggeren på at klimaendringer måtte løses nasjonalt eller internasjonalt. Baer og Singer 

(2011:180) viser til at Norgaard sin studie fremhever hvor komplisert det er å skape konseptuelle 

forbindelser mellom klimaendringer og hverdagslivet. Det å forestille seg fornybarsamfunnet og 

hvordan man skal løse klimaendringene er to sider av samme sak.         

Dette er svært viktig fordi skal vi tro filosofen David Hume (1881) er menneskelig motivasjon 

først og fremst drevet av forestillinger, ikke rasjonalitet. Det er rasjonelt å avise en verden du ikke 

klarer å forestille deg og det er rasjonelt å akseptere en verden du klarer å forestille deg. Den 

verdenen som Henry og Georg forfekter er den som eksisterer nå i sin fulle form. Henry kan 

med full tyngde peke på Norge og si at dette er et land som har bygget sin rikdom på olje og gass, 

han har et konkret eksempel. For det er bevist at utnyttelse av fossile energikilder kan lede til 

rikdom. Her ser vi den hegemoniske posisjonen som fossile utnyttelse innehar, den sterke 

koblingen mellom utnyttelse av karbon og progressivitet. Tilhengere av fornybar energi er 

derimot i langt mer underlegen posisjon og er i høyere grad avhengige av forestillinger:    

“Climate movements are motivated by imaginings of the future, grouped by a shared imaginings and by imagining 

themselves as joined. They work against imagined groups of others (who they rarely encounter directly as groups), 

and they imagine the consequences of their actions. This is not to say that all consequences are equally probable, but 
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that the future does not currently exist. These imaginings of the future, and of others, are affected by whatever orders 

and disorder social imagination” (Marshall 2012:266).         

Brad kan ikke gjøre som Henry og peke på et land og si der er fornybarsamfunnet, fordi det 

samfunnet eksiterer ikke. Fornybarsamfunnet er for øyeblikket for det meste en immateriell enhet 

i motsetning til den fossile verdenen som er både materiell og immateriell. Det betyr at en logisk 

slutning om vi følger Jonathan Marshall (2012) og David Hume er at karbon utnyttelse er 

foretrukket fordi det er lettere å forestille seg at utnyttelse av disse kildene leder til en progressiv 

samfunnsutvikling.  

Men nærværet av GZ tyder på at flere klarer å danne seg en forestilling om fornybarsamfunnet 

som de finner både overbevisende og troverdig. For Marshall har faktisk ikke helt rett. Det er 

riktig at fornybarsamfunnet i sin helhet ikke eksiterer. Men deler av fornybarsamfunnet eksiterer, 

biter som man kan se og ta på. Til eksempler har vi Ivanpah verdens største solpark i California, 

Shinkansen eller lyntogene til Japan, offshore vindparkene til Storbritannina og Danmark, det 

sveitsiske flyet Solar Impulse som er drevet av solceller, elbilene Nissan Leaf og Tesla, Toyota sin 

hydrogen bil Mirai, Tysk energiewende politikk og ferger som går på biodrivstoff i Norge. Hva 

medlemmene er flinkere til å gjøre enn de fleste er å sette disse bitene sammen til et større bilde 

som gjør fornybarsamfunnet mer troverdig og levende. Og som vi skal se i neste kapittel er et av 

de største bitene i dette puslespillet kollektivsamferdsel. 

Kollektivsamferdsel 

Dette kapitlet skal se nærmere på hva kollektivsamferdsel er for medlemmene. Som nevnt i 

forrige kapittel er det samfunnet som GZ ønske seg i høy grad en forestilling og ikke en realitet. 

Jeg vil foreslå at kollektivsamferdsel er med på å konkretisere og forståeliggjøre 

fornybarsamfunnet og det er her medlemmene finner en progressiv modernitet. Kapitlet vil også 

se nærmere på hvor medlemmenes forestillinger om fornybarsamfunnet kommer fra.    

 

Papptoget  

Snart skulle den årlige bydelsfestivalen i Newtown holdes. GZ skulle delta, men først måtte 

papptoget restaureres. Papptoget ble brukt for første gang i 2013 for å promotere 

miljøorganisasjonens alternative samferdselsplan for Wellington, Fast Forward Wellington 

(FFW). Toget ble en publikumsvinner og siden har det kommet jevne forespørsler om å bringe 

papptoget tilbake. Toget var oppbevarte hos Kate og jeg hadde møtt opp hos henne for å hjelpe 

til med restaureringsarbeidet. Der møtte jeg Kate, Billy, Stan, April, Zoe og Lotte. Kate ba oss 
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ikke ha for store forventinger til toget, da det ikke hadde blitt brukt siden FFW promoteringen og 

lagret under tvilsomme forhold. Vi fant papptoget i enden av garasjen, sammenslått og bundet 

sammen med rød hyssing. Vi ryddet garasjegulvet for alle gjenstander og flyttet toget til midten av 

gulvet. Deretter knyttet vi opp hyssingen og slo opp toget. Det viste seg at Kats mistanke var 

berettiget. Toget var møkkete, skjevt, og fullt av riper. At toget var hvitmalt gjorde ikke tilstanden 

noe bedre. Papptoget var opprinnelig 6 meter, men for å gjøre den levedyktig valgte vi å dele den 

i to og bruke halvparten av pappen til å styrke den gjenværende delen. Det var bakenden som ble 

ofret. Det første vi gjorde var å tørke vekk møkk og identifisere svake deler. Det var spesielt 

hjørnene og håndtakene på innsiden som trengte omsorg. Det vanligste problemet var at pappen 

hadde blitt myk, slik at toget ble skjevt og sto i fare for å revne. Vi skar ut pappbiter av den gamle 

bakenden, de ville fungere som forsterkninger. Neste skritt var å bruke tape og lim for å feste 

forsterkningene. Etter at vi hadde forsterket innsiden av toget vendte vi oppmerksomheten mot 

utsiden. Riper og flekker malte vi hvite, slik at toget igjen fikk en sammenhengende hvitfarge. På 

baksiden malte vi GZ logoen i sort. Logoen besto av en sirkel med to bølger som utgår fra 

innsiden og som strekker seg mot sentrum av sirkelen. På venstre side skriver vi «Vi ønsker 

rimelig bybane» og på høyre side skrev vi «Fast Forward Wellington» og tegnet logoen til FFW. 

Logoen besto av to horisontale trekanter som gikk i hverandre. Trekantene var farget med 

fargene lilla, grønt, oransje, blått og turkis.  

 

Selve festivalen okkupere Riddiford Street som var den største gaten i bydelen. Den besto av et 

kjørefelt i hver retning og fortau på begge sider. Langs gaten var det trebygninger på en eller to 

flater som huset mindre forretninger. Hvis du var på jakt etter jernvare, møbler, kunst og cafeer 

var du kommet til rett sted. Festivalbodene var ikke satt opp på fortauet, men på den delen av 

gaten som var nærmest fortauene. Slik kunne besøkende bevege seg langs midten av gata og på 

fortauet. Jeg ble fortalt at det antagelig var 300 boder i gaten. Det var også flere scener hvor folk 

sang og danset. I strømmen av mennesker gikk magikere og akrobater, og underholdt 

festivaldeltagere. Blant folkemengden gikk også valgfunksjonærer med gulevester og spurte folk 

om de var innrullert i riktig valgkrets. At festivalen ikke hadde noe tema var reflektert i 

variasjonen av boder. Her var det boder som tilbød alt fra mat og til etter isolasjon av huset.  

 

Boden til GZ var lokalisert ved inngangen til en sidegate. Til venstre for GZ boden var det ikke 

en bod, men en kvinne som hadde tatt med seg en hvit Toyota Prius, en hybridbil. Hun hadde 

også en rollup med påskriften «Bildeling.» I hånda holdt hun hefter om beskrev hvordan 

bildelingssystemet fungerte. Til høyre var det en bod som solgte bakverk. Ovenfor var det en bod 
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som arrangerte Twister konkurranse. Boden til GZ besto av et tynt kjøkkenbord med tre stoler, 

et mindre bord på venstre side og en rollup på høyre side som var festet til en lyktestolpe ved 

hjelp av en grønn hyssing. På hyssingen og langs bordkanten var det festet flere plakater. På 

bordet var det plassert GZ t-skjorter, GZ klistremerker og infografikk. Både bord og stoler var 

lysebrune. Til venstre for det lille bordet plassert vi papptoget. Plakatene på hyssingen var tre 

forskjellige varianter av samme type. De hadde et skjær av brunt over seg og avbildet en mann 

eller kvinne i hverdagsklær. Personen på bildet smilte og under var det en tekst som forklarte 

hvorfor vedkommende støttet GZ. Teksten varierte mellom «Jeg støtter GZ for en rettferdig 

framtid», «Jeg støtter GZ for jeg ønsker en bærekraftig framtid» og «Jeg støtter GZ for jeg ønsker 

en fremtidsrettet satsning». Plakatene langs bordkanten var en annen type, men også de kom i tre 

forskjellige varianter. Den ene var i sorthvitt og avbildet en firefeltsmotorvei med spørsmålet 

«Fremgang?» i bunn. De to andre var i farger. Den ene viste en rad av blåhvite bysykler parkert i 

et stativ. Den andre viste en sølvfarget bybane. Begge plakatene hadde teksten «Virkelig 

Fremskritt!» i bunn. Alle plakater var i A4 format. T-skjortene på bordet var sort med hvit skrift 

hvor det sto «Generation Zero» og Klistremerkene var små GZ logoer med hvit bakgrunn og 

sort logo. Infografikken på en A4 side viste hovedpoengene med FFW og et kart som illustrerte 

hvor bybanen ville gå. Selv om mange trodde at papptoget var en bil ble toget en stor suksess. 

Papptoget var det som trakk mest oppmerksomhet og fikk flest folk til å stoppe foran boden til 

GZ. Voksene og barn ville gå til papptoget, studere det, spørre hva det er for noe og ta bilder. 

Dette gav GZ anledningen til å fortelle om FFW.  

Mens jeg sto ved siden av papptoget kommer det en mann bort til meg og Keira. Han var iført 

brune sko, lyseblå jeans og en besjfarget skjorte. Hva er det for noe? Spør han, mens han peker 

på papptoget. Han presenterer seg som Jonathan, en filmstudent i sitt tredje år. Det er et papptog 

som brukes til å promotere GZ sin kollektivtransportplan for Wellington, svarte Keira. Han spør 

henne hva planen går ut på. Keira forklarer at FFW består av flere deler. Planen innebærer en 

utbygning av et 150 km langt sykkelnettverk med egne adskilte veier for sykelister. De adskilte 

veiene skal kombineres med veier som deles med biler. Det er tenkt at sykkelnettverket skal 

dekke både Wellington sentrum og drabantbyene. Det foreslås også opprettelsen av et 

bildelingssystem som skal dekke både bykjernen og regionen. Hensikten med bildelingssystemet 

er å tilby tjenestene som bilen tilbyr uten at man må kjøpe en bil. Systemet baserer seg på 

medlemskapsavgift samt betaling per bruk. Bilen skal kunne lånes så lenge det er nødvendig med 

kort varslingstid. Det skal satses på fotgjengere ved å lage bilfrie soner, flere veier med redusert 

hastighet, flere overganger og fortau. I FFW ligger det også en satsning på jernbanen. GZ ønsker 

at jernbanen skal elektrifiseres, få flere stasjoner og avganger, få flere spor og et felles 
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billettsystem med resten av kollektivtransporten. Men selve hjerte i FFW er forslaget om 

utbygning av en bybane. Det er bybanen som skal tilby innbyggerne i Wellington et raskt, 

effektivt, enkelt, moderne og klimavennlig transportalternativ. Bybanen skal utvikles gradvis med 

start i sentrum og omkringliggende bydeler. Med tiden skal bybanen utvides til flyplassen og mer 

fjerntliggende bydeler. Et sentralt poeng med bybanen er at den skal få dedikerte linjer som gjør 

den uavhengig av biltrafikken. Det er også meningen at bybanen skal kunne kobles til 

jernbanenettverket i framtiden. Jonatan forteller oss at han ikke engang har tenkt tanken, at 

samferdsel i byene kan gjøres på andre måter enn med bil. Han smiler når han sier, at han ikke 

visste at det var forskjell på bybane og tog. Han trodde all skinnegående trafikk var tog. Han 

unnskylder seg med at han aldri har verdt utenfor NZ og at den type kollektivtrafikk som GZ 

forfekter ikke eksistere her. Keira beroliger Jonathan med at mange nyzealendere vet ikke hva 

bybane er, han var normal ifølge henne.                

Mens vi snakket med Jonathan kunne jeg høre Billy fortelle om GZ og April snakke om FFW. 

Samtidig var Jennifer og Brad opptatt med å dele ut infografikk og klistremerker til 

forbipasserende. Opplysningsarbeid var den vanligste beskjeftigelsen ved boden. De aller fleste 

møtene med folk gikk ut på å forklare FFW og bybane. Kanskje det mest spennende møte var 

det April som hadde. Når jeg kom tilbake fra lunsjpausen kunne hun fortelle, at mens hun sto 

ved boden kom det en person bort til henne og begynte å snakke om FFW. Under samtalen 

kritiserte hun byrådets avgjørelse om å velge superbuss over bybane og kalte det en tabbe. Det 

viste seg at mannen som hadde tatt kontakt med henne var David Lee, et medlem av byrådet. Lee 

fortale April at byrådet likte FFW, men at det ble for dyrt for Wellington å velge det alternativet. 

Allikevel kunne Lee komme med en liten innrømmelse. Takket være GZ sitt arbeid for bybane 

skulle byrådet se på muligheten til å bygge superbussfilene slik at de en gang i framtiden kunne 

konverteres om til skinner. Ifølge Lee skal planene om bybane ha høstet stort sympati hos 

byrådet.  

Bærekraftig samferdsel  

FFW kan kategoriseres under det som blir kalt for bærekraftig samferdsel og i dette tilfellet er det 

snakk om bærekraftig samferdsel i urbane strøk. Det finnes ikke noen felles definisjon på 

bærekraftig samferdsel, men det er generelt akseptert at bærekraftig samferdsel innebærer å finne 

en balanse mellom samtidens og fremtidens økonomiske, sosiale og miljømessige behov når man 

utvikler samferdselsløsninger (Steg og Gittford 2005:60). Eller sagt på en annen måte, samtidens 

samferdsels skal ikke ødelegge for fremtidige generasjoner. Samtidig innebefatter begrepet en 

annerkjennelse av at dagens samferdselssystemer basert på fossile energikilder, som for eksempel 
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bilen og flyet ikke er bærekraftig på sikt (Goldman og Gorham 2006:262-263). Konseptet med 

bærekraftig samferdsel oppsto i vestlige byer hvor samferdselen allerede var moderne og hvor 

behovet for biler hadde nådd et metningspunkt. Disse forholdene gjorde det mulig for 

bekymringer relatert til miljøet, bærekraftighet og klimaendringer å spille en større rolle i 

utforming av urban samferdsel (Thynell, Mohan og Tiwari 2010:428). Siden det ikke finnes noen 

felles definisjon på bærekraftig samferdsel er det ikke nødvendigvis helt klart hva konseptet 

innebærer annet enn det generelle nevnt ovenfor. Ette at jeg har gjennomgått litteraturen virker 

det som at følgende elementer er gjennomgående i bærekraftig urban samferdsel.  

 

Kollektivtransport  

Kollektivtransportens rolle i byer blir stadig viktigere. Flere mennesker, økonomisk vekst og 

moderne livsstil får mennesker til å reise lengere og oftere enn før. Dette resulterer i høyere krav 

til effektivitet og bærekraftighet i urban samferdsel. I lys av en slik utvikling har byer i økende 

grad søkt å finne bærekraftige samferdselsløsninger for sine innbyggere (Thynell, Mohan og 

Tiwari 2010). Ønsket om å utvikle urbane bærekraftige samferdselsformer er ikke bare drevet av 

innbyggerens og miljøets behov, men også gjennom konkurranse mellom byer. Byer konkurrerer 

om arbeidskraft, turister og innvesteringer fra næringslivet både nasjonalt og internasjonalt. 

Hvordan byer profilerer seg er av stor betydning for dens konkuranseevne og det har vist seg, at 

det å ha et effektivt og miljøvennlig transportsystem er av avgjørende betydning (ibid). 

Kollektivtransport er ikke nødvendigvis er det samme som bærekraftig samferdsel. Men i urbane 

områder er kollektivtransport en forutsetning for bærekraftig samferdsel, siden 

kollektivtransporten vil danne ryggraden i den bærekraftige samferdselen. Harman definerer 

kollektivtransport som:     

 

«Public transport is essentially a public available service of multiple occupancy vehicles, operated almost entirely on 

set routes at pre-defined schedules. Charges are levied on users…Service are provided by operators, who may be 

public or private companies… Public transport covers a range of modes and services, operated at different speeds 

and over distances varying from very long distance to very local» (Harman 2012:286-287)      

 

Harman kollektivtransporten inn i tre hovedgrupper som kan være integrert i hverandre. 

Interurban som omfatter reiser mellom regioner, byer og land. For eksempel reiser med 

høyhastighetstog og buss. Urban samferdsel som eksempelvis omfatter reiser med bybane, metro, 

lokaltog og buss. Lokal samferdsel som omfatter tynt befolkede områder hvor det ikke finnes 
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noen fast kollektivtransport, men hvor man kan sette inn kollektivtransport etter behov, 

eksempelvis med minibuss og taxi.       

 

Smart samferdsel  

For å oppnå bærekraftig samferdsel har byer i økende grad tydd til det som blir kalt for smart 

samferdsel. Smart samferdsel betegner at det i bunnen av et samferdselssystem ligger et 

informasjons og kommunikasjonssystem som optimaliserer samferdselen. Tanken er at smart 

samferdsel fører til miljømessige og økonomiske gevinster gjennom en mer effektiv (Debnath 

2013). Et smart urbant samferdselssystem er et som benytter seg av smartteknologi til å styre 

byens samferdsel. Ifølge Debnath (et al. 2013) består et smartsystem av tre deler: 1. 

Informasjonssamling 2. Prosessering av informasjon 3. Beslutning. I et slikt system vil avgjørelsen 

til kontrollenheten eller menneskene bli fanget opp av sensorene, som igjen vil gi informasjon om 

effekten av avgjørelsen tilbake til kontrollenheten (Debnath et al. 2013). Et eksempel kan være 

følgende: Sensorer på en bybaneholdeplass registrere en anomali. Sensorene varsler en 

kontrollenhet som enten tar en avgjørelse eller varsler mennesker. Effekten av avgjørelsen fanges 

opp av sensorene og de gir beskjed videre til kontrollenheten om anomalien er håndtert eller ikke. 

Et sentralt punkt i smart samferdsel er at systemet skal være mest mulig autonom og involvere 

mennesker i minst mulig grad. De nevnte egenskapene er ifølge Debnath de grunnleggende. I 

framtiden er det tenkt at smartsystemene skal bli så gode at de kan kombinere evnen til å forutse 

utvikling og til å rett problemer, slik at smartsystemet kan forutse og forhindrer problemer før de 

oppstår (ibid).      

 

Nettverkstilnærming  

Tradisjonelt har behovene for de som bruker kollektivsamferdsel eksklusivt til jobb og de som 

bruker kollektivsamferdsel til sitt daglig virke vært motstridene. Den føreste gruppen ønsker 

kortets og rakest mulig vei til jobb, mens den andre gruppen ønsker tilgang til alle byens tjenester, 

for eksempel barnehager, skoler, butikker, bibliotek, idrettsanlegg, teater og kino. 

Nettverkstilnærmingen er de nyeste måten å planlegge kollektivtransport på og forsøker å 

balansere to gruppenes motstridene interesser (Stone, Mees og Imran 2012:218-220). 

Nettverkstilnærmingen jobber under forståelsen «fra hvor som helt til hvor som helst». I en slik 

tilnærming blir forståelsen av overganger snudd på hode. Historisk har overganger blitt sett på 

som forsinkelse og noe byplanleggere har søkt å unngå. Med nettverkstilnærmingen blir 

overganger svaret på de motstridende behovene til brukerne (ibid). Overganger skal gjøres så 

lette, raskt og effektivt som mulig, slik får man utnyttet hele kollektivnettverket. For å få til en 
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effektiv og vellykket overgang er det fire elementer som må på plass. Det første er en enkel 

linjestruktur, som gjør systemet intuitivt og lett å forstå for brukere. Det andre er stabilitet og 

forutsigbarhet. Målet er at rutetabellen skal være konsistent til enhver tid og unngå ekstra 

kapasitet ved rushtider, mindre kapasitet ved helligdager, færre avganger om natten, osv. Det 

tredje punktet er godt koordinerte overganger. Overgangene planlegges nøye slik at ventetiden 

blir holdt på et minimum, helst ikke lengere enn ti minutter. Det fjerde elementet er at 

overgangene er gratis, det skal ikke koste noe ekstra å bytte innenfor et eller mellom forskjellige 

kollektivsystemer (ibid).     

 

Politisk styring og organisering  

Newman og Kenworthy (2015) viser til at i de byene hvor kollektivsamferdsel nyter høy 

oppslutning og effektivitet, har den politiske styringen og organiseringen vært sterke. Et eksempel 

er Zurich. Zurich har siden 1970-tallet prioritert utviklingen av kollektivtrafikken. Det har byen 

gjort gjennom å legge byens tjenester som arbeidsplasser, læresteder og kulturtilbud i områder 

som kollektivtrafikken kan nå. Samtidig har byen lagt restriksjoner på areal tildelt til parkering og 

veier (Stone, Mees og Imran 2012:218). Et annet felles trekk ved byer som lykkes med 

bærekraftig transport er at kollektivsamferdsel blir forstått som et fullverdig samferdselsalternativ 

og ikke som et supplement til bilen, og at dette synet også deles av regionale og nasjonale 

myndigheter (ibid). Karakteristisk for byer som Zurich er at selv om driften av kollektivtilbudet i 

praksis består av flere forskjellige selskaper og at selve organisasjonsstrukturen kan være 

komplisert, fremstår kollektivtilbudet som drevet av et selskap for brukeren. Det betyr at brukere 

skal kun forholde seg til et selskap, en rutetabell og et billettsystem med et felles betalingskort. 

Dette gjøres for at kollektivtilbudet skal være så enkelt og strømlinjeformet som mulig (ibid).     

 

Andre tiltak  

Som nevnt er kollektivtransport en del av bærekraftig samferdsel og må supplementers med 

andre tiltak. Eksempler på slike tiltak er bildelingssystem for de som fra tid til annen trenger 

bilens tjenester, bysykler for å utnytte sykkelveiene, kameraer og sensorer til å håndheve bilfrie 

soner, et sanntidsinformasjonssystem som gir brukere oppdatert informasjon om rutetider, 

forsinkelser og ventetid, automatiske trafikksystemer for å optimalisere biltrafikken og 

optimalisering av urban logistikk (Goldman og Gorham 2006).  

 

Når Kate forteller om bybane og April sier at vi må være smarte referer de til bærekraftig 

samferdsel. Et samferdselsregime som kjennetegnes av at reiser spres på forskjellige 
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samferdselsformer som er optimalisert til å utfylle hverandre. Det er også et regime som 

kjennetegnes av høy grad av planlegning, teknologiske løsninger og en politisk styrt utvikling over 

lang tid. Det er her blant bybane, tog og sykler, at Kate og April ser modernitet og en progressiv 

utvikling. Koblingen som gjørs mellom fornybare energikilder og bærekraftig samferdsel ligger i 

at det er fornybar energi som skal drive bybanen. På denne måten blir bybane fornybar energiens 

forlengede arm, på samme måte som bilen har blitt det for oljen (ref). Bilen har på sin side blitt 

degradert. Plakaten som avbilder fulle motorveier i sort hvitt viser at bilen ikke lenger er tegnet på 

modernitet og framskritt, men en representant for det gamle, det tradisjonelle, det bakstreverske 

og en uønsket utvikling. For medlemmene representerer FFW en mobilt, fleksibelt og effektiv 

samferdselsform som ikke produserer karbondioksid. En samferdselsform som er en 

grunnleggende del av fornybarsamfunnet. FFW representerer også en tilnærming til byer som 

London, Zurich, og København, og en avstand til byer som Los Angeles, Detroit, og Dallas. 

 

Reaksjon på det eksiterende    

FFW bør ikke kun sees som et ønske for framtiden. At de som er bekymret for klimaendringer 

interesserer seg for samferdselssektoren er ikke rart. I NZ er samferdselssektoren er den største 

produsenten av CO2. Siden 1990 har CO2 utslippene fra samferdselssektoren økt med 60% og er 

nå ansvarlig for 44,5 % av alle CO2 utslipp (MBIE 2013). Siden 1990 har de totale CO2 utslippene 

økt med 32% og forbigått metan som den største klimagassen i NZ. Den kraftige økningen av 

CO2 tillegges økt aktivitet i transportsektoren, da spesielt biltrafikk (PMCSA 2013). De største 

samferdselsprosjektene i Wellington er veiprosjekter som Wellington Northern Corridor (et 

RoNS prosjekt) og Transmission Gully (GZ 2013:2). FFW bør også sees som en som en kritikk 

samtiden og den pågående utviklingen.  

For eksempel var det vanlig å høre at medlemmene klaget over, at landets hovedstad Wellington 

ikke hadde banebasert transport til flyplassen. De mente alle sammenlignbare hovedsteder hadde 

banebasert tilgang til sin flyplass. Keira hadde den tydeligste beskrivelsen av hvordan 

medlemmene så på kollektivtrafikken i Wellington: «Kollektivtrafikken i Wellington er den klart beste i 

NZ, men den er allikevel veldig, veldig dårlig!» For å teste kvaliteten på kollektivtrafikken valgte jeg meg 

ut en rute som jeg prøvde flere ganger i løpet av feltarbeidet. Ruten var fra Manne Street i 

sentrum til Seatoun, den mest østliggende bydelen. Reisen gikk med buss og varte under normale 

omstendigheter rundt 20 minutter og var i luftlinje på 6,5 kilometer. Jeg opplevde få problemer 

midt på dagen eller seint på kvelden, problemer oppstår under rushtiden. Da var ikke reisetiden 

på 20 minutter, men på 2 timer. Det skulle vise seg at dette var den normale prestasjonen til 



69 
 

kollektivtilbudet i Wellington. Med slike erfaringer er det ikke rart at svogeren til Georg og mange 

andre er skeptiske til en satsning på kollektivsamferdsel.   

Kanskje den tydeligste indikasjonen på at kollektivsamferdsel i Wellington ikke setter noen 

internasjonal standard kommer fra John Stone, Paul Mees og Muhammad Imran (2012). De har 

sammenlignet kollektivtransporten i Auckland, Wellington og Christchurts med henholdsvis 

Vancouver (Canada), Zurich (Sveits) og Schaffhausen (Sveits). De tre sammenlignbare byene ble 

valgt ut på bakgrunn av likheter i geografi, topografi, demografi, økonomi og på ulikheter i 

politisk tilnærming og organisering av samferdsel. Hensikten med sammenligningen var å rette 

fokus på betydningen av forskjellig politikk og praksis i planlegning og utføring av 

kollektivtransport. Resultatet av sammenligningen var entydig. De nyzealandske byene presterte 

betraktelig dårligere enn de sammenlignbare byene på alle parametere. Kollektivtrafikkens andel 

av jobbrelaterte og totale antall reiser i Zurich viste seg å være henholdsvis 2,5 ganger og fem 

ganger så høy som det kollektivtrafikken i Wellington.            

 

Ifølge Mess og Dodson (2003) er årsaken til at kollektivtrafikken presterer svakt at den generelle 

og normale tilnærmingen til samferdsel i NZ innebærer en kraftig forfordeling av ressurser til 

biler og veier. Muhammad Imran & Jane Pearce (2015) har undersøkt hvilke fortellinger 

samferdsel og planlegnings dokumenter fra 1950-tallet til 2012 fortalte om bilen og 

kollektivsamferdsel. De fant at dokumentene avslørte et ganske forskjellig syn på de to 

samferdselsformene. Dokumentene framhevet at en satsning på vei og bil ville lede til økonomisk 

vekst gjennom økt tilgjengeliggjøring av eiendommer, mer og raskere transport av varer, tjenester 

og mennesker, og at veier var en grunnleggende forutsetning for å utvikle industrien og 

næringslivet. Samtidig ble det økende antall biler i samfunnet tolket som en preferanse for bilen 

og brukt som argument for videre satsning på veier. På motsatt side ble fallende oppslutning 

rundt kollektivsamferdsel tolket som grunnlag for å flytte kollektivsamferdsel over på buss, eller 

til å avvikle hele tilbudet. Også i miljøspørsmål var bilen foretrukket. Dokumentene viser at 

miljøproblemer ført og fremt skal løses gjennom flere og bedre veier, som vil føre til økt 

effektivitet i trafikkflyten og dermed få ned køer og utslipp. Det ble også fremholdt at en nyere 

bilflåte vil i seg selv føre til lavere utslipp og mindre forurensing. 

 

Ifølge Imran og Pearce har sener dokumenter (helt fram til 2012) i stor grad videreført linjen som 

ble lagt på 50 og 60-tallet. Ifølge de to har koblingene mellom økonomi og biltrafikk blitt sterkere 

siden 1990 og viser til at dokumentene 2002 New Zealand Transport Strategy og 2003 Metropolitan 

Christchurch Transport Statement. Det er først i de siste årene at kollektivtrafikken har begynt å få en 
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sentral rolle i samferdselsplanlegging og i å få ned utslipp, et eksempel på det er 2012 Auckland 

Plan hvor man ønsker å flytte privatbiler fra veiene for å øke effektiviteten til godstrafikken 

Men kanskje hva GZ kritiserer mest av alt er den generelle forståelsen av kollektivtrafikk i NZ. 

John Stone, Paul Mees og Muhammad Imran (2012:221) viser til at i Sveits er kollektivtrafikk 

forstått som et fullverdig samferdselsalternativ mens det tilsvarende synet i NZ er at 

kollektivsamferdsel en reserve eller et supplement til bilen for de som av en eller annen grunn 

ikke har tilgang på bil. Eller sagt på en mer brutal måte «public transport for the disadvantaged—for 

housewives, young, old, poor and sick people who could not access other means of travel» (Imran og Pearce 

2015: 11).  

 

Selv om det ofte ikke nevens eksplisitt er det et godt kjent faktum at bilen har lenge balansert på 

en tynn grense mellom frihet og avhengighet (Roby 2014). Georg fremhevet bilens frigjørende 

side, at du kan reise hvor du vill når du måtte ønske. GZ fremhever bilens avhengighets side. 

Bilavhengighet betegner en tilstand hvor bruken av bil er svært høy og hvor store deler av 

samfunnets ressurser og arealfordeling går til bil bruk, og ofte er denne prosessen 

selvforsterkende (ibid 2014). Det er også en tilstand hvor bilen fortrenger andre former for 

samferdsel og hvor de gruppene som ikke har tilgang på bil blir diskriminert i den forstand at de 

ikke får tilgang på de samme tjeneste som de som holder en bil (ibid). Det er nettopp avhengighet 

jeg føler på mens jeg sitter fast i trafikken mellom Manner Street og Seatoun. Vil jeg til Seatoun 

må jeg bruke bil eller buss. Det er for langt å gå, det finnes ikke bysykler, det finnes ikke bybane, 

det finnes ikke metro og det går ikke tog. Bussen jeg bruker i har ikke egne filer og deler vei med 

bilen, når køen inntrer har jeg ikke noe annet valg ennå finne meg i situasjonen. GZ sin FFW 

plan bør ikke primært sees som en kritikk av bilbruk som en samferdselsform, men som en 

kritikk av at man er tvunget til å bruke bil for å oppnå et normalt og fullverdig liv. Hva 

medlemmene utfordrer er ikke at bilen er en samferdselsform, men de utfordrer dens rolle som 

den dominerende samferdselsformen (Newman og Kenworthy 2015: forord).   

  

Det er ikke slik at medlemmene ønsker å fjerne alle biler for enhver pris. Jeg påpekte ovenfor 

Charlie at jeg syntes det var både morsomt å se biler på nyzealandske veier som jeg trodde var 

pensjonert forlenget. Biler som Ford Escort, Peugeot 205, Volvo 740, Toyota Camry og Nissan 

Micra hadde alle sin storhetstid på 80-tallet (selv om Nissan Micra finnes ennå). Spesielt var det 

morsomt å se Peugeot 205 igjen, bilen mine foreldre disponerte for mange år siden. Charlie 

derimot syntes det ikke like morsomt: 
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Ja er det ikke flaut, bilparken i NZ er så ufattelig gammel. De sier det er fordi at alle skal kunne få 

tilgang på en bil. Jeg vil tro at de fleste bilene du ser her er bruktbiler. Vi pleier å importere 

bruktbiler fra andre land, spesielt Japan siden vi kjører på samme side av veien. Hensikten skal 

være at alle skal få tilgang på en bil, det er jo billigere å gå til innkjøp av en gammel bil, men gamle 

biler spyr ut karbondioksid! Det er jo ikke slik at jeg ikke skjønner at vi trenger biler, men hadde 

vi for eksempel importert elektriske biler som Tesla Models S, Nissan Leaf og Renalt Zoe, hadde 

det verdt noe helt annet. Tesla ser til og med bra ut. Men du kommer ikke til å se en eneste en av 

dem under ditt opphold, for de finnes ikke på nyzealandske veier.         

  

Charlie hadde helt rett i sine uttalelser. Gjennomsnittlig alder på en bil i NZ er 15 år og de fleste 

bilene er importert brukt (MOT 2015:10) og jeg så ingen elbiler under mitt opphold. Charlie 

hadde problemer med gamle biler som produserer mye CO2 hadde det derimot verdt snakk om 

nymotens elektriske biler uten utslipp av CO2 ville han stilt seg mye mer positiv ovenfor bilbruk. 

 

Kilder til bærekraftig samferdsel   

Papptoget representerer en ønsket samfunnsutvikling og en kritikk av det eksisterende, men hvor 

kommer forestillingen om bærekraftig samferdsel fra? En del av svaret ligger i Wellington. For 

selv om kollektivtilbudet i Wellington ikke tilfredsstiller medlemmene, betyr det ikke at det ikke 

finnes elementer av bærekraftig samferdsel i det nåværende kollektivtilbudet. 

Kollektivtransporten i Wellington baserer seg på buss, ferge og lokaltog, med en klar hovedvekt 

på buss. Mesteparten av kollektivtransporten er lagt innunder merkenavnet Metlink og bropraten 

av kollektivsystemet benytter et rød kort kalt Snapper for kollektivreiser. Det er pengene i kortet 

som bestemmer hvor langt du kan reise. Penger fylles på Snapper gjennom nettbank eller 

gjennom dagligvaren. Reisende betaler for antall kilometer reist og avstanden regnes ut ved at 

kortet skannes ved på og av stigning. Hvis du reiser lengere enn det du har penger i kortet, går du 

i minus og må betale ned underskuddet ved neste påfyll. Metlink tilbyr også en applikasjon til 

smarttelefonen som viser både kart og reisetid i sanntid. På stasjoner i sentrum er det plassert ut 

elektroniske skilt som også viser reisetid i sanntid. Disse faktorene: et felles merkenavn, et 

betalingssystem og sanntidsinformasjon er alle deler av bærekraftig samferdsel. Men de er ikke 

fullverdige. Metlink og Snapper gjelder for operatøren GO WELLINGTON som drifter gule 

lokalbusser og grønne regionalbusser, men ikke for operatøren Valley Flyer som også drifter 

grønne regionbusser, Snapper tilbyr ikke gratis overgang da det koster penger å skanne kortet, 

sanntidsinformasjon er ikke tilgjengelig på alle ruter. Dessuten er planlegningen av 

kollektivtilbudet fragmentert. Planlegning av kollektivtrafikken i Wellington består av en 
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deregulert bussnæring og seks forskjellige lokalmyndigheter, noe som har gjort det vanskelig å 

skape en helhetlig og gjennomslagskraftige tilnærming til kollektivplanlegning (Imran og Pearce 

2015).  

 

En annen kilde til bærekraftigsamferdsel er media og spesielt sosiale medier. GZ har flere grupper 

på facebook. I disse gruppene ville medlemmer dele artikler, nettsider, blogger og annet knyttet til 

både fornybar energi og bærekraftig samferdsel. Der fant jeg blant annet informasjon om 

sykkelsatsingen til Amsterdam og København, offentlig transport i Singapore og Hong Kong, 

linker til bøkene Cities and Automobile Dependence og Sustainability and Cities: Overcoming Automobile 

Dependence. Her fant jeg også informasjon om bybane, lyntog, metro, hydrogenbiler og elbiler. 

Flere av artiklene kom fra bloggen transportblog.co.nz. Transportblog ble drevet av en 

aktivistgruppe kalt Greater Auckland (2016) som fremmet kollektivtransport i Auckland. Roger 

fortalte meg at GZ hadde fått hjelp av Greater Auckland til å regne ut kostander med FFW, 

effektivitet, utslippsreduksjon og annet kvantitativt materiale. En annen kilde i facebook gruppen 

var cyclingwellington.co.nz som fremmet sykling i Wellington. For eksempel fant jeg et forslag 

fra cyclingwellington om å lage en sykkelvei fra bydelen Island Bay til sentrum. 

 

Men kanskje er den viktigste kilden til bærekraftig samferdsel erfaringer. Etter at vi var ferdige 

med å henge opp plakater av bybane og bysykler i bydelen Hataitai, tok vi inn på en bar i påvente 

av at regnet skulle stoppe. Med oss for første gang var Stephanie. Stephanie fortalte at hun kom 

hjem fra Europa for to måneder siden. Der hun hadde tatt sin Overseas Experience (OE). Litt 

over et år hadde hun tilbrakt i Europa. Hovedsakelig i London og England, men hun hadde også 

reist rundt på kontinentet. Jeg spurte henne hvordan hun kom seg rundt, om hun brukt kollektiv 

eller bil:   

 

«I London brukte jeg bare kollektivtransport. Det var veldig enkelt å bruke. Jeg fikk tak i et kort som brukes på 

både buss, metro og bybane. Slik kunne jeg alternere på de forskjellige transportmidlene som det passet meg. I 

praksis var det som å flyte mellom de forskjellige transportformene. Like bra var det at disse systemene utfylte 

hverandre. Det var alltid mulig for meg å komme meg dit jeg ville, siden nettverket var så godt utbygget og 

avgangene kom så fort. Så det var virkelig ikke noe problem å reise. Jeg gjorde det samme når jeg besøkte 

Amsterdam, Brussel, Paris, Zurich og Roma. Mellom land og byer brukte jeg toget, det fungerte like godt. Jeg følte 

ikke noe behov for bil, det var omvendt. Det var deilig å slippe å tenke på å finne parkeringsplass, betale for 

parkeringen, betale for drivstoff og passe på å ikke bulke. Hvorfor bruke bilen når jeg har et bedre alternativ? 

Kollektivtilbudet er en av de tingene jeg savner mest ved London. Det er først når jeg kommer hjem, at jeg skjønner 
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hvor avhengig jeg er av bilen. Jeg har ikke noe imot bilen, men jeg synes det er dumt at det ikke finnes noe 

alternativ i de områdene der det kan være et alternativ.»     

 

OE er et nyzealandsk uttrykk som referer til en lengere opphold i utlandet på minst et år. Under 

OE er det meningen at vedkommende skal få nye erfaringer og impulser, og komme tilbake til 

NZ som et bedre menneske. Stephanie sitt tilfelle er illustrerende for mange som har tilbrakt tid i 

områder hvor kollektivsamferdsel er godt utbygget. Kate hadde tilbrakt lengere tid i Paris, 

Jennifer hadde reist i Europa og Billy hadde reist i Øst-Asia hvor han prøvde kollektivsamferdsel 

i byer som Tokyo, Osaka, Seoul, Taipei og Hong Kong. Gjennomgående i feltarbeidet var at de 

som utrykket sterkest støtte til FFW hadde positive erfaringer med kollektivsamferdsel, erfaring 

som de ofte hadde fått fra Europa. At Stephanie snakket varmt om kollektivtilbudet i London var 

nok ikke en tilfeldighet. Debnath (et al. 2014) har plukket ut 26 byer og målt smartheten i deres 

samferdsel og London ble utropt til den totalt sett beste byen og vinner av kategorien smart 

kollektivsamferdsel. Positive erfaringer med kollektivsamferdsel er ikke bare forbeholdt 

medlemmene, men er noe flere nyzealendere legger merke til når de reiser. Et eksempel var når 

jeg overhørte en gruppe sykelister som rastet ved en busstasjon. To av dem hadde nylig vært i 

København og skrøt av den danske hovedstadens sykkelveier og beklaget seg samtidig over hvor 

dårlige sykkelveiene var i Wellington. 

 

At erfaringer med kollektivtransport er av avgjørende betydning for hvordan folks stiller seg til 

kollektivsamferdsel har Murray (2010) bevist. Murray og hans medforfattere har ved hjelp av en 

omfattende spørreundersøkelse funnet ut at innbyggerne i Wellington hadde mindre fordommer 

mot kollektivsamferdsel enn innbyggerne i Auckland og Christchurts. De forklarer denne 

forskjellen med at Wellington hadde det beste kollektivtilbudet og dermed den største andelen av 

kollektivreisende som igjen ledet til flere positive erfaringer med kollektivsamferdsel. Og diss 

erfaringene gjorde innbyggerne i Wellington mer positive ovenfor kollektivsamferdsel. Murray 

viser til kontakthypotesen (Allport 1979) som sier at direkte og indirekte positiv kontakt med et 

konsept kan lede til mindre fordommer og større aksept for konseptet. Tilsvarende vil direkte og 

indirekte negativ kontakt styrke fordommene. 

 

I London møtte Stephanie et omfattende, høyteknologisk og effektivt kollektivtilbud som var et 

verdig alternativ til bilen. Hun opplevde en konkret materiell del av fornybarsamfunnet og de 

erfaringen hun dannet seg i det møte var positive. Disse erfaringen hjelper henne ikke bare til å 

forestille seg fornybarsamfunnet, men også å tro på det. For hun vet at bærekraftig samferdsel 
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eksiterer og fungerer. Effekten av erfaring er også slående når vi ser på Georg og Jonathan. 

Georg sin OE erfaring fra USA styrket bare hans skepsis til kollektivsamferdsel og USA er kjent 

for sin kraftige bilisme. Jonathan som ikke hadde noen erfaring med kollektivtransport hadde 

problemer med å se for seg hvordan konseptet fungerte. Fornybarsamfunnet er mer enn bare 

kollektivsamferdsel, men kollektivsamferdsel er en stor del av fornybarsamfunnet og en av de 

mer konkrete delene som er med på å gjøre visjonen til GZ virkelig.    

Nasjonalitet og klimaendringer 

For å skape forståelse av det uforståelige er et forslag er å se til spøker, vitser, ordspill, myter og 

fortellinger (Geertz 1973:209). Igjen møter vi de moderne mytene i Clean Green New Zealand og 

pionér myten. Dette kapitlet vil se nærmer på koblingen mellom nasjonalitet og klimaendringer. 

Det vil bli foreslått av koblingen som medlemmene gjør mellom de to, er med på å avgrense 

klimaendringer, skape et grunnlag for forståelse, handling og risiko. 

Leserbrev  

Inne i Southern Cross Bar treffer jeg Kate, Billy, Keira og Stan. Kate takket oss for at vi kom og 

beklager den raske innkallingen. Hun forklarer at innkallingen til denne skrivesesjonen var på 

grunn av den nyest episoden av det populære tv-programmet Seven Sharp. Programmets 

programleder Mike Hostings hadde i beste sendetid sammenlignet den siste IPPC rapporten med 

en dårlig værmelding og anklaget klimaforskere for å komme med gjentatte grunnløse 

dommedagsprofetier. Deretter hadde han oppfordret alle til å sove godt om natten og ikke høre 

på klimahysteriet. Kate foreslår at vi skal skrive til Seven Sharp og til avisene. Målet var å få en 

offisiell beklagelse fra Seven Sharp og et leserbrev som satte fokus på klimaendringer i avisen. 

Billy og Kate skrev til Seven Sharp, mens resten skrev til avisene. 

Leserbrevet skulle ikke være lengre enn 200 ord, men viste seg å være vanskelig å skrive. Hva skal 

man skrive på 200 ord som trekker oppmerksomhet? Det viste seg at Keira og Stan også hadde 

problemer med å skrive. Stan klarte aldri å bestemme seg for tema og Keira kom aldri på noe. 

Derimot hadde Billy og Kate ingen problemer. Billy skrev en tekst full av ironi og satire, hvor han 

harselerte med både tv-programmet og programlederen. Kate skrev en rasjonell og 

informativtekst, som påpekte fakta, alvoret og konsensusen blant klimaforskere. Mens jeg 

observerte de andre kom jeg på et par hendelser hvor GZ gjorde koblinger mellom nasjonalitet 

og klimaendringer. 

Den første hendelsen jeg kom på var en samtale jeg hadde med Samantha og Charlie. En gang 

mens jeg var på kontoret spurte jeg de hvorfor NZ skal satse på ukjent fornybarenergi når oljen 
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var så godt utprøvd? De svare at nyzealendere var et pionér folk. Et folk som ofte hadde gått sine 

egne veier og tatt banebrytende valg. Riktig nok sa de det med et glimt i øyet, men allikevel lå 

seriøsitet i svaret deres. Charlie sa: 

««Nyzealendere har igjennom historien tatt banebrytende valg. Det er valg som har påvirket resten av verdenen og 

gjort NZ til en rollemodell. Vi har gjort dristige valg før og vi kan gjøre det igjen. Vi trenger noen som er villige til 

å tenke annerledes og prøve noe nytt når andre ikke vill eller tør».  

Samantha fulgte opp med å minne meg på at NZ var det første landet i verden hvor kvinner fikk 

stemmerett og at nasjonens aller største helt, Sir Edmund Hillary var den første fjellklatreren til å 

bestige Mt. Everest.  

Den andre hendelsen jeg kom på var fra den årlige utelivsmessen i Kapiti, en times kjøretur 

utenfor Wellington. Keira, Kate, Stan og jeg var til stede for å promotere bevissthet om 

klimaendringer. Vi hadde fått tildelt en plass med et par stoler, et bord og en plakat med 

påskriften Generation Zero. På bordet hadde Kate plassert brosjyrer om klimaendringer og en pc 

som spilte av en kort film om temaet. Mens vi sto blant promotører av elektriske utedoer og 

økologisk mat, kom det en eldre kvinne med en svær solhatt til oss: 

Kvinnen «Hei! Jeg så plakaten deres og ville bare si at dere gjør fantastisk arbeid! Dere må fortsette med det 

dere gjør»  

Kate: «Takk! Du har hørt om oss?»  

Kvinnen: «Ja, jeg har sett dere i avisen og på tv. Dere må fortsette å presse politikerne slik dere gjør. Vi trenger 

folk som er interessert i å ta vare på miljøet vårt, vi trenger folk som tenker annerledes. Det er spesielt viktig for 

dere unge som skal leve lenge. Jeg er så gammel, så for min del går alt greit, men jeg skremmes over måten vi 

forvalter ressursene våre på» 

Kate: «Vi lover at vi skal gjøre vårt beste for å dra samfunnet i en mer miljøvennlig retning, du vet vi må å ta 

vare på landet vårt, ta var på Clean Green New Zealand» 

Kvinnen: «Jaha! skal vi fortsatt kunne kalle oss for Clean Green New Zealand, må vi gjøre noen forandringer. 

Fortsetter vi jakten etter olje, blir det ikke lenge til vi ikke lenger kan si Clean Green New Zealand. Uansett, 

fortsette med arbeidet deres» 

Utsagnet Clean Green New Zealand dukket opp med jevne mellomrom og ofte i mindre samtaler 

som beskrevet ovenfor. Utsagnet var også en beskrivelse for dagen. For Kapiti viste seg fra en 

strålende side. Over oss var himmelen et lerret av blått med unntak av noen få svake skyer og den 

kraftige solen. Vi var omgitt av høye grønne åser som vekslet mellom lysegrønt og mørkegrønt 

avhengig av om de var bekledd med gress eller furu. Selve området vi var på var en svær flat 
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kvadratisk gresseng. Vi kunne ikke se havet, men hadde vi fortsatt litt lengre vest ville vi sett 

Stillehavet og Kapitiøya. Øya som var et av landets mest berømte og vellykkede 

konserveringsprosjekt.  

Det slo meg at disse koblingene mellom nasjonalidentitet og klimaendringer var noe jeg kunne 

utnytte i et forsøk på å tiltrekke oppmerksomhet. Som en utenforstående med en annen 

nasjonalitet kunne jeg sett den opp mot den nyzealandske. Teksten jeg skrev lød: 

As a Norwegian anthropology student living in Wellington I was almost shocked over some of the response to the 

Intergovernmental Panel on Climate Change report. The ACT Party's ''do nothing'' approach, John Key claiming 

that New Zealand's response is adequate, Tim Groser saying that local authorities must address climate change 

and Seven Sharp host Mike Hosking claiming that the IPCC report is wrong. The question of climate change and 

adaptation is also a question of responsibility and attitude. What kind of message is New Zealand sending? Not 

only to the United States, China and India but to countries like Norway and Denmark that are trying to meet 

their international commitments. I will finish with the words of the Norwegian climate and environment minister 

Tine Sundtoft: ''Norway accounts for 0.04 per cent of global greenhouse gas emissions. Seen in isolation, what we 

do is of little significance. ''But we cannot think like that. Every Chinese city, every US state, every coal power 

plant emission is small in the larger whole. We will not get anywhere if we just point at each other.''  

Jeg sendte leserbrevet til The Dominion Post (TDP), som var Wellingtons lokalavis og den ene 

av NZ to landsdekkende aviser. To dager senere sto leserbrevet mitt i TDP sammen med andre 

leserbrev om trafikksikkerhet og pappaøyer. Det hadde fungert å trekke på nasjonalidentitet. Men 

historien stoppet ikke der. Under den andre dagn med hui, rett før vi får besøk av en 

britiskdiplomat som skulle fortelle om hvordan han arbeider med klimaendringer, forteller Brad 

at den siste rapporten fra PCFE benytter akkurat det samme sitatet som jeg brukte. Han var 

sikker på at noen i PCFE har lest leserbrevet mitt. Drevet av nysgjerrighet sendte jeg en e-post til 

PCFE hvor jeg spurt hvor de fikk sitatet fra. De bekreftet at sitatet kom fra leserbrevet mitt og at 

jeg gjerne måtte komme innom kontoret deres hvis jeg ønsket å få et par eksemplarer av 

rapporten Drilling for oil and gas in New Zealand: Enviromantal oversight and regulation. 

Hos PCFE møtte jeg Grant Blackwell, hovedforfatteren bak rapporten og selveste kommisæren, 

Jan Wright. Vi hilser på hverandre og Jane forteller hvordan sitatet endte opp i rapporten: 

«Jeg satt på kjøkkenet og bladde igjennom avisen mens jeg drakk tee, slik jeg pleier om morgenen. Det var da jeg 

så leserbrevet og sitatet. Jeg tenkte at det var så bra sagt. Det var så konsist, klart og beskrivende, jeg kunne 

umulig si det på noen bedre måte. Det var derfor jeg brukte sitatet i forordet».  
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Grant legger til at det det å bruke sitatet var en artig prosess. Han forklarer at de kunne ikke 

bruke sitatet før de hadde fått bekreftet av meg at det faktisk var ekte. Så de prøvde å finne meg, 

gjennom å forhøre seg med VUW, om jeg var en utvekslingsstudent hos dem. Når det ikke førte 

frem, ønskt de ikke å gi opp. Grant forteller at de endte opp med å spore opp den originale 

kronikken fra Dagbladet (2014). Etter mange forsøk klarte de ved hjelp av google transelate, å 

oversette i kronikken til engelsk og sammenligne den med min oversettelse. Når de to 

oversettelsene korresponderte godkjente de bruken av sitatet.  

Pionér myten  

Myten om pionér folket har trolig sin opprinnelse fra den gangen NZ ble kolonisert (Star 2003). 

Nasjonalisme har en tendens til å glorifisere fortiden og denne myten er intet unntak (Eriksen 

1994:122). Den fremhever visse egenskaper forfedrene skal ha innehatt, men dette er utvalgt 

egenskaper. Det kan godt hende at forfedrenes som valgte å forlate Storbritannina til fordel for 

NZ kan beskrives med ord som hardtarbeidende, fryktløse, viljesterke, oppfinnsomme og 

eventyrsøkende. Men en slik fortelling kunne like gjerne inneholdt ord som desperate, tvunget, 

uvitende og tilfeldig. Det er ikke uvanlig at historie bukes for å dekke et samtidig behov og at det 

derfor konstrueres fortellinger som passer godt inn i samtidens selvforståelse (Eriksen 1994:112). 

Karakteristikk for pioneer myten er at den binder fortiden og samtiden sammen. Gjennom å 

framheve at forfedre og etterkommere deler felles egenskaper skapes det en legitimitet basert på 

en forestilling om det opprinnelige og naturlige (Eriksen 1994:85). Legitimiteten gjør det mulig 

for Charlie å hevede med troverdighet at nyzealender kan bruke iboende egenskaper av typen 

hardt arbeidende, fryktløse, viljesterke og eventyrsøkende for å satse på ukjent og uprøvd 

fornybar energi. 

Det er helt riktig som Samantha hevdet, NZ var det første landet i verden hvor kvinner fikk 

stemmerett (Smith 2005:102) og at nasjonenes aller største helter, Sir Edmund Hillary var den 

første til å bestige Mt. Everest (Smith 2005:190). Pioneer myten er en fortelling om mennesker 

som overkommer store utfordringer. En gang var det å kolonisere avsidesliggende øyer på den 

andre siden av kloden, øyer uten sivilisasjon og som var dominert av naturens råskap. I dag er 

klimaendringer som representerer den store utfordringen for Samantha og medlemmene. 

Forestilling om pionér folket legger vekt på egenskaper av typen hardt arbeid, utholdenhet, mot, 

oppfinnsomhet og entreprenørskap, egenskaper som er nødvendige for å løse klimaendringer. 

Myten setter fortiden i et godt lys og gjør den til både rollemodell og inspirasjon for samtiden. 

Men pioner myten er ikke bare relatert til en fjern fortid. Når Charlie og Samantha hevder at NZ 

har tatt banebrytende valg som har satt internasjonal standard og blitt et forbilde for resten av 
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verdenen trekker de ikke bare på den fjerne fortiden, men også nyere historie, spesielt 1980-tallet 

er interessant i et miljøperspektiv.  

Tradisjonelt har den nyzealandske staten lignet på det som fantes i Storbritannia. Som 

Storbritannina hadde NZ et føyelig og rådgivende byråkrati med en sterk politisk ledelse. En 

annen likhet med Storbritannina var fravær av radikale opposisjonelle bevegelser i sivilsamfunnet. 

Den vanligste strategien til regjeringen i møte med sosiale bevegelser var å håndtere dem på et 

byråkratisk nivå og unngå en politisk dialog (Downes 2000). Det var en slik type regjering 

miljøbevegelsen møtte i Lakes Manapouri konflikten. At det lyktes miljøbevegelsen å forandre 

den kommende regjeringens holdning var en uvanlig hendelse. Forholdet mellom myndigheter og 

miljøbevegelsen på 70-tallet var preget av tilspisning og konflikt. Spesielt surnet forholdet under 

Robert Muldoon regjeringen fra 1975-1984. Under Muldoons ledelse opplevde miljøbevegelsen 

en ekskluderende regjering og fikk følgelig lite innflytelse. Det var en periode hvor økonomiske 

hensyn tok kraftig presedens over miljøhensyn. Spesielt var det Muldoons «Think Big» politikk 

som opprørte miljøbevegelsen. «Think Big» gikk ut på å realisere store industriprosjekter som 

vannkraftutbygging, kunstgjødselproduksjon, utvinning av naturgass, metanolproduksjon og 

petroleumsvirksomhet.     

Utover 1980-tallet ville derimot forholdet forandre seg drastisk. National regjeringen under 

Muldoon ble i 1984 erstattet av David Lange sin Labour regjering. Maktskiftet førte til en 

helomvending av myndighetenes innstiling til miljøbevegelsen. Myndighetene oppgav den 

ekskluderendelinjen til fordel for en inkluderende politikk. Fra nå av skulle miljøbevegelsen 

rådføres og inkluderes i miljøspørsmål. Når Regjeringen løftet miljøbevegelsen fra en rådgivende 

rolle til en forhandlende rolle i det som ville lede til WFCA var det en banebrytende handling, 

ingen hadde noen gang gjort noe likende før. Det er i et slikt lys WFCA avtalen må sees i. Lange 

regjeringens hovedprosjekt var i midlertidig en total restrukturering av statens rolle. Et ønske fra 

miljøbevegelsen var er en restrukturering av miljøadministrasjonen, som til nå hadde vært 

fragmentert og uoversiktlig. Dette ønsket falt i god jord hos de markedsliberale kreftene i 

regjeringen, siden de ønsket å bruke restruktureringen av miljøsektoren som en modell for 

restruktureringen av hele statsapparatet. Spesielt var muligheten for å få ned statens kostnader 

forlokkende (Buhrs 1993). Den inkluderende politikken, ønsket om å restrukturere statensrolle 

(økt økonomisk liberalisering) og ønsket om å restrukturere miljøadministrasjonen, skape en 

merkverdig allianse mellom miljøvernere og økonomiske liberalister i regjeringen (Memon og 

Wilson 2007). Dette sammenfallet av interesser førte til at miljøbevegelsen for er periode fikk en 

tilgang til regjeringen som ingen andre bevegelser var i nærheten av. Det lyktes miljøbevegelsen å 

påvirke regjeringens restruktureringsplaner. Flere mindre miljøorganer innenfor forskjellige 
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departementer ble erstattet av et mindre antall nye. Det grunnlaget som ble skapt på 80-tallet ville 

på sikt føre miljøspørsmål inn i allmenpolitikk og både skape og bekrefte bildet av NZ som en 

ledende miljønasjon (Buhrs 2003, Downes 2000). Spesielt viktig var opprettelsen av Ministry for 

the Environment (MFE), Department of Conservation (DOC), Parliamentary Commissioner for 

the Environment (PCE) og loven Resource Management Act (RMA).   

Ministry for the Environment (MFE) er regjeringens primære organ for rådgivning og behandling 

av nasjonale og internasjonale miljøsaker. MFE er ikke involvert i daglige miljøforvaltningen, men 

har ansvaret for å utforme miljølover, forskrifter, reguleringer. MFE setter også retningslinjer for 

miljøforvaltning gjennom utarbeidelser av nasjonale miljøstandarder og erklæringer. En annen 

oppgave for departementet er å informere om status og eventuelle endringer i miljøet. MFE 

huser to ministere, Minister for the Environment (miljøvernministeren) og Minister for Climate 

Change Issues (klimaendringsminister). Ministeren sitter med det øverste ansvaret for 

henholdsvis RMA og ETS (MFE 2015).     

Department of Conservaton (DOC) er det offentlige organet med ansvar gjennomføring av 

miljøvern og kulturvern. DOC administrerer landets nasjonalparker, overvåker det biologisk 

mangfold og rapporterer om endringer, arbeider med å restaurere endemiske økosystemer, og 

fjerning av uønskede arter. DOC løser ofte mange av sine arbeidsoppgaver i samarbeid med 

privatpersoner og organisasjoner (DOC 2015). For eksempel har DOC tette relasjoner til WWF 

og RFBPC (Downes 2000).         

RMA er den overordnede og viktigste miljøloven i NZ. Når RMA ble inn ført i 1991 var det en 

banebrytende miljølov, ikke bare i NZ, men også internasjonalt (Buhrs 2003). Loven er bygget 

rundt prinsippene: bærekraftig ressursutnyttelse, helhetlig forvaltning av ressurser og offentlig 

deltagelse. Bærekraftig ressursutnyttelse betyr å utvikle og beskytte naturressurser på en slik måte, 

at mennesker og samfunn får dekket sine sosiale, økonomiske, helsemessige, kulturelle og 

sikkerhetsmessige behov. Samtidig som at ressursutnyttelsen ikke skal foregå på en slik måte som 

gjør, at fremtidige generasjoner ikke får dekket sine behov, eller på en måte som gjør at 

økosystemene ikke håndterer utnyttelsen. Skadelige effekter av ressursutnyttelse skal også 

motvirkes. En helhetlig ressursutnyttelse innebærer at RMA innfører et helhetlig regelverk for 

luft, land, ferskvann og marine områder. RMA oppmuntret til offentlig i deltagelse i miljøsaker 

gjennom å gi borgere rett til å sende inn innlegg, delta på høringer og trekke miljøsaker innenfor 

domstolene. Den nye miljøloven erstattet mer enn 80 lover og forskrifter. RMA innført klare 

retningslinjer for miljøpolitikk og miljøplaner på nasjonalt, regionalt og lokalnivå 

(Environmentguide 2014). RMA fordelte også ansvaret mellom forskjellige myndigheter. Sentrale 
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myndigheter fikk ansvaret for å utvikle nasjonale retningslinjer og standarder, samt ansvar for de 

miljøsaken som var av en nasjonal karakter. De lokale myndighetene fikk på sin side det primære 

ansvaret for den daglige forvaltningen av RMA (MFE 2015). En slik ansvarsfordeling under 

RMA har ført til en mer desentralisert miljøpolitikk (Environmentguide 2014).       

RMA innebar også en forandring for maorienes (urbefolkningen) posisjon i miljøsaker. RMA 

pålegger alle som er omfattet av loven å respektere prinsippene bak traktaten Treaty of Waitangi. 

Traktaten ble underskrevet i 1840 mellom britiske kolonister og maorihøvdinger. Traktaten slo 

fast at NZ innlemmes i det britiske imperiet, til gjengjeld skulle maoriene bli britiske undersåtter 

og omfattet av britisk lov. Signeringen av Treaty of Waitangi blir regnet som grunnleggelsen av 

det moderne NZ (Smith 2005). Fra et miljøperspektiv innebærer respekt for prinsippene bak 

traktaten, at i miljøsaker som påvirker maori, må maori bringes inn i den videre prosessen. I 

praksis betyr det å gå i dialog med maori. De betyr at når nasjonale eller lokale myndigheter skal 

utvikle en politiskplan eller strategi, må det gjøres i samråd med de maori stammene som er 

affisert av myndighetenes planer (Environmentguide 2014). RMA har styrket maorienes 

innflytelse i lokale og regionale miljøspørsmål og gjort maori mer aktiv på disse nivåene. En 

tilsvarende utvikling har derimot ikke skjedd i nasjonal miljøpolitikk. RMA har senere blitt brukt 

som modell for andre lands miljølovverk og har sammen med de nevnte endringene bidratt til å 

danne et bilde av NZ som en ledende miljønasjon (Buhrs 2003). 

Gjennom å trekke på pionér myten gjør medlemmene to ting. For det første trekker de frem 

essensielle egenskaper som er godt egnet til å skape en tilfredsstillende tilpasningsstrategi ovenfor 

klimaendringer. For medlemmene betyr dette å satse på det nye og ukjente, å bygge ut en 

fornybarnæring og kollektivsamferdsel. Disse egenskapene blir et grunnlag for å gå i front og vise 

vei i klimaspørsmål, ikke vente på at andre skal løse problemet for dem. For det andre trekker 

medlemmene på historien. De viser til at NZ har møtt store miljøutfordringer før og løst disse på 

en nyskapende måte, som satte en internasjonal standard. Dette ønsker medlemmene å gjenta i 

møte med klimaendringer.      

Clean Green New Zealand 

Clean Green New Zealand er en nasjonal myte som er vanlig å støte på i NZ. Myten spiller på et 

bilde av NZ som et land med overflod av naturressurser, et land med overflod av villmark, 

skoger, fjorder, elver, fosser, innsjøer, isbreer, grønne enger, strender, frisk luft og jordbruksland 

(Denoon 2000:435). Med andre ord, det er et bilde av NZ som et unikt økologisk paradis. Denne 

forståelsen utrykkes på flere forskjellige måter, i daglig tale som når folk forteller hvor de har reist 

i ferien, i et stort antall postkort som viser spektakulær natur, plakater ved flyplassen som avbilder 
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fjorder og fjell, turistkontorene som er fylt med brosjyrer om de mest unike naturopplevelsene og 

personalet som er behjelpelige med å planlegge den unike reisen. Myten om Clean Green New 

Zealand kan sees som en arv fra den gange nasjonalfølelsen vokste frem og kolonistenes syn på 

naturen forandret seg fra likegyldighet til stolthet (Star 2003). Det er denne myten som ble 

forsterket av hendelsene på 80-tallet og er bildet av NZ som Brad referer til når han hevder at 

NZ har en etablert grønn merkevare. Myten tar naturens symboler i from av fjell, skoger og 

fosser, og gjør dem om til nasjonale symboler. Et eksempel er at nyzealandske landslaget i rugby, 

kalt for The All Blacks, har sølvbergene som sitt symbol. Et annet eksempel er at nyzealendere 

ofte referer til seg selv som kiwie (Phillips 2015). Kiwi er liten rund fugl som ikke kan fly, som 

bare finnes i NZ og er utrydningstruet. Den nyzealandske 1 dollaren avbilder av både en 

sølvbergene og en kiwi.     

Det ser ut som at myten om Clean Green New Zealand illustrerer påstanden til Ulrich Beck 

(1992:81), at forholdet mellom natur og kultur ikke lenger baserer seg på et dualistisk skille 

mellom de to, men at natur og kultur er to sider av samme enhet. Konsekvensen av at naturen 

blir en del av den nasjonale identiteten er en romantisering av naturen som leder til at fjell, skoger 

og fugler blir opphøyd til en status av hellighet (Durkheim 1991: 47). Med en slik status følger det 

normative føringer som sier at det hellig må ivaretas, altså at naturen i kraft av sin hellighet må 

ivaretas mot eventuelle potensielle farer (ibid). En effekt av nasjonale symboler er at de stimulerer 

til refleksjon over egen kultur og identitet samtidig som de adresserer mening i kontekster som 

oppleves som viktige i hverdagslivet (Eriksen 1994:124,130). Dette betyr at når Kevin løper 

orientering, Roger sykler terreng sykling og Kate seiler, er en anledning til å reflektere om sin 

relasjon til det omkringliggende miljøet de er en del av.  

Når Keira kom med setningen Clean Green New Zealand til den eldre kvinnen er en påminnelse 

om at den unike naturen i NZ er en stor og integrert del av det som gjør nyzealendere til 

nyzealendere. Det er også en påminnelse om at dette bildets eksistens er prisgitt handlingene til 

nasjonen. Hvis man ønsker å opprettholde forestillingen om Clean Green New Zealand må 

nasjonens innbyggere handle i samsvar med myten.  

Avgrensing og risiko  

Klimaendringer er et globalt, abstrakt og tilsynelatende noe som ligner på et altomfattende 

fenomen. Når medlemmene gjør en kobling mellom nasjonalitet og klimaendringer er det et ledd 

i å avgrense klimaendringer. Nasjonalisme er et forestilt avgrenset felleskap hvor det er umulig for 

alle medlemmene å ha kjennskap til hverandre, men hvor medlemmene allikevel ser for seg at de 

er forbundet i et felleskap (Anderson 1983:6). Nasjonalisme skaper dermed klare grenser for 



82 
 

hvem som er innenfor og utenfor samtidig som den binder sammen selve, gruppen og staten 

(Eriksen 1994:70, 120, 134). En annen faktor som gjør seg gjeldende er at nasjonalisme fremmer 

solidaritet mellom ulike grupper innenfor nasjonen (Eriksen 1994:123). 

Alle medlemmene i GZ var nyzealendere og medlem av den nyzealandske nasjonen. Ved å trekke 

på nasjonalitet avgrenser medlemmene klimaendringer til å handle om NZ. Hva USA, Kina, EU 

og andre måtte gjøre er av sekundær betydning. Hva som er av betydning er NZ sin relasjon og 

håndtering av klimaendringer. I rapporten A challenge to our leaders kan vi lese «In any case, relying on 

foreign carbon credits is not a viable long-term strategy. Generation Zero believes New Zealand’s focus should be 

on real domestic action first and foremost» (GZ 2014:28).   

Det er nasjonalismens evne til å avgrense klimaendringer som gjør nasjonaliteten til et effektivt 

kommunikasjonsmiddel. Keira behøver ikke å fortelle den eldre kvinnen hva Clean Green New 

Zealand betyr eller hvilke implikasjoner et slikt bilde innebærer, det forstår kvinnen intuitivt. Det 

er de samme prosessene som gjør at et sitat fra en norsk miljøvernminister, oversatt av en student 

på feltarbeid, kan havne i forordet til en av rapportene til PCE (2014). Det er som 

kommisjonæren sier, sitatet er godt sagt. Det er godt sagt fordi ved å knytte uhåndgripelig 

klimaendring til nasjonalitet blir klimaendringer et avgrenset og konkret fenomen, som angår deg 

gjennom å angå din nasjon.   

En problematisk virkelighet kjennetegnes av uoverskuelighet, usikkerhet og mangelfull kunnskap 

(Geertz 1973:216-220). I en slik situasjon skaper de nasjonale mytene det som kalles for 

idealtyper (Weber 1949:90) av en nyzealender. Idealtypen forenkler virkeligheten ved at den 

fremhever distinkte særtrekk og demper andre. Idealtypen finnes ikke i virkeligheten, men 

fungere som en slags mentaløvelse. Med Idealtypen følger det som blir kalt for moralitet: 

«Morality is a kind of meaning with direction, purpose, and motivation…It is a cultural construct, a range of 

context built up out of the association of other context, just as its own association may serve in the articulation of 

still other constructions» (Wagner 1975:41). 

Når et komplisert fenomen som klimaendringer presenterer seg, kan medlemmene vende seg til 

idealtypen og moraliteten for å få finne et utgangspunkt for forståelse, posisjonering og handling. 

Det er dette som i praksis skjer når medlemmene gjør en kobling mellom nasjonalitet og 

klimaendringer. 

Å avgrense klimaendringer med nasjonalitet får konsekvenser for forståelsen av risiko. For når 

avgrensingen blir gjort til NZ betyr det også at konsekvensene av klimaendringer blir avgrenset til 

NZ. I en slik forståelse får risiko flere betydninger. På den ene siden er det en økologisk 



83 
 

katastrofe som truer med å ødelegge verdenen. På den andre siden er senarioet at resten av den 

moderne verdenen har klart å gjennomføre overgangen til fornybar samfunnet, mens NZ blir 

sittende igjen i karbonbasert verden. Det er nå vi ser hvorfor valget av tilpasningsstrategi blir 

viktig. For hvis resten av verdenen løser klimaendringene og sørger for at en økologisk katastrofe 

unngås, betyr det ikke at NZ er reddet fra den andre faren. For medlemmene frykter ikke bare en 

økologisk katastrofe, de frykter å bli sittende fast i den karbonbaserte fortiden mens resten av 

verdenen marsjerer videre inn i den fornybare tidsalderen. For GZ kan bare klimaendringenes 

farer løses fult ut hvis NZ blir et fornybart samfunn. Hvis ikke risikerer landet å miste mytene om 

Clean Green New Zealand og pionér folket, og sin status som en moderne progressiv nasjon.  

Avslutning 

Det står en gruppe med unge nyzealendere foran et krigsmonument utenfor parlamentsplassen 

midt på en torsdag formiddag, og protestere mot landets håndtering av klimaendringer fordi de 

befinner seg i en problematisk virkelighet. De befinner seg i en situasjon hvor nasjonen er truet 

fra to retninger. På den ene siden truer klimaendringene med å ødelegge NZ sin unike natur som 

er en integrert del av den nyzealandske identiteten og selvforståelsen. På den andre siden risikerer 

NZ å bli utsatt for en samfunnsmessig katastrofe i form av å bli værende igjen i den fossile 

tidsalderen, mens resten av de moderne progressive nasjonene reiser inn i den fornybare 

verdenen. Men klimaendringer er ikke bare tragedie for medlemmene av GZ. Klimaendringer kan 

være en fantastisk mulighet for en videre progressiv utvikling. Hva som til slutt bestemmer 

hvilken narrativ NZ vil ende opp med er valget av tilpasningsstrategi ovenfor klimaendringer. 

Den tilpasningsstrategien de ønsker seg er økologisk modernisering. En omfattende satsning på 

fornybare energikilder og kollektivsamferdsel. Medlemmene ønsker at framtidens samfunn skal 

bygges rundt NZ sine forekomster av fornybare energikilder. Det er vind, vann, sol, bio og 

geotermisk energi som skal sørge for en progressiv utvikling og holde liv i den energikrevende 

moderniteten. Slik medlemmene ser det har nasjonen løst store utfordringer på en nyskapende og 

eksemplarisk måte tidligere og de ønsker at klimaendringer skal løses på likende måte.   

Gjennom media og egne erfaringer har kollektivsamferdsel blitt et av de fremste symbolene på 

fornybarsamfunnet og et reelt alternativ til bilen. Det er spesielt erfaringer gjort i møte med 

europeisk kollektivsamferdsel som utgjør en forskjell av betydning for medlemmene. Gjennom 

møte med europeisk kollektivsamferdsel har medlemmene fått troen på kollektivtrafikk kan være 

et fullverdig alternativ til bilen i urbane strøk.         
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Markeringen foran krigsminnesmerket bør ikke bare sees som et ønske for framtiden, men også 

som en kritikk av samtidens tilpasningsstrategi som GZ ser som ikke eksiterende, noe de mener 

blir underbygg av landets økende utslipp av karbondioksid. Medlemmene ønsker en moderne og 

progressiv livsstil, men forestillingen om at en slik livsstil kun kan garanteres av fossil energi er i 

fred med å slå sprekker. Det tradisjonelle svarte på hvordan man skaper modernitet, 

progressivitet, utvikling og økonomisk vekst er i ferd med å bli utfordret. For GZ har fossil 

utnyttelse mistet sin livskraft, og blitt en representant for degenerering og stagnasjon. Derfor vil 

utvikling på fossile premisser aldri være et tilfredsstillende alternativ for Generation Zero.         

I møte med klimaendringer virker det som at noen prøver å følge rådet til en vitenskapens mest 

kjente representant: 

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.  

- Albert Einstein 
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