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Tillväxt och miljö1 

De förenklade uppfattningarna har alldeles för lätt att bli sanningar. 
Att ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse - mätt med ett 

ytligt BNP-mätt - skulle vara hela svaret pä fattigdoms- och 
utvecklingsproblem hör tili dessa förlegade, felaktiga "sanningar". 

KORT OM.. 

Fortsalt ekonomisk tillväxt kombine-
rad med snabb befolkningsökning och 
bibehällna produklions- och konsum-
tionsmönster, gör ati tryeket pä bio-
slaren snabbl ökar. Ulvecklingen blir 
ohällbar. Vi Iiar funnit att mäiiga 
människor - inklusivc ckonomer -
ime lörstär miljöfbrstöringens kostna-
der. Nationalräkenskapcrna, värt sätt 
alt räkna, fäiigar intc in dessa kostna-
der. Därlbr är den faktiska ekono-
miska lillväxtcn i bäde rika och fattiga 
länder mindre än vad människor i 
allmänhet tror. Tillväxt och utvcckling 
är intc samina sak. Tillväxtcns innchäll 
är det avgörandc. 

En svaghet i de ckonomiska model-
lerna är att de intc förmär fänga in de 
ekologiska tjäiister som naturen och 
ekosystemen svarar fbr och som oftast 
intc ä r möjliga att ersättä om de for-
störts. Ekosystemen kännetecknas av 
komplexa fnnktioner och samband -
vi har svärt att pä forhand veta när 
päverkan pä ett ekosystem leder tili 
allvarliga, ibland irrcparabla skador. 

Dagens ekonomiska modeller 
fbrutsätter ocksä att olika typcr av 
kapital i princip är utbytbara mol 
varandra: när kiiapphet uppstar pä en 
vara ellcr restirs stigcr prisel och 
utbyte skcr mot en annan vara. 
Verkligheien fungcrar inte alltid pä 
dctta sätt. Den neoklassiska ekonomin 
Ibrmär inte fänga in den komplexa 
verklighet som naturen och eko
systemen represcnterar. 

Del är i vissa kretsar myeket 
populärt att tala om "Kuznets-kurvor" 
Ibr miljöfaktorer. Den cnkla tanken är 
att utvecklingen oundvikligen leder tili 
en initial nedsnuitsning som senare, 
kari äigärdas när inkomstcnia stigit 
rejält och man lar rad att engagera sig 
i sädant. Givetvis kaii man linna 
exempel där vissa Ibrorcningar stigit 
och sedän minskat. meri dctla är dock 
läiigt ifrän en naturlag: man kan även 
linna andra monster. 

Tankegängcn kring Ku/.nets-
kurvonia ä r intc bara felaktig (som 
bcskrivning) mcn dessntom kan den 
vara vilseledandc. Den tippmnntrar 

attityden att inget behövcr göras 
\Tlket är myeket olyckligt i alla de Tall 
där irreversibla skador ästadkoms 
eller där det helt enkeli skulle värit 
bättrc alt Ibrekomma niiijöskadoma 
Iran börjaii snarare än atl ätgärda dem 
när de v-äl uppstätt. En av de fä fbrde-
lania med en sen industriaJiscring är 
rimligtvis alt man direkt kan viilja 
hällbara lekniker islällct fi>r att slaviskt 
cfterlikna alla misstag som gjorls av de 
industrialiscrade ländema i deras 
tidigare epoker. 

Vi niästc säledes luiggrannare 
Ix^akla tilh^xtcns kostnadcr. 
Losningen pä problenien är inte mer 
tillväxt av tradiiionellt slag. Vi behö
vcr en form av ulvcckling som skcr 
inom naturens ramar i slällct Ibr pä 
naturens <x:h miljöns bekostnad. 
Frägan vi niästc stäJIa oss ä r vad som 
är hallbart pä siki. Det ä r ocksä Sidas 
uppdrag: alt bidra tili en uiveckling 
som vcrkligen är hallbar. En fattig 
fiskarfamilj behövcr ulan tvekan mer 
mat pä bordet <x;h ökade inkomstcr. 
mcn samtidigt niästc vi lära oss att 

Kii mer uiförlig diskussion om sunibandcn niellai» lillv-uxi och miljö älerlnins i cii sknft. "Tillvaxi ocli miljö" (Sida 20031. soin professor Tliouias .Slcrncr, en av dc Icdande 
miljöckonomcnia i Svcnge och iiilenialionclll. skrivil pä Sidas Ix-giinui. 
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längre nät och snabbare bälar inte 
iiödvändigtvis ger mer - de kan ivärl-
(im leda tili uiliskning och förvärrad 
fattigdom. 

Vi behövcr sälcdes Ibrdjupa för-
stäclsen av och nyansera diskussionen 
om ekonomisk tillväxt. 

Ekonomisk tillväxt är av stor be-
tydelse fbr de falliga ländcrna och inte 
minsl Ibr de fatiigasie personerna i 
dessa länder. Tillv-äxi betyder ju bok-
slavligen atl dcras inkomster ökar och 
med delta löljer bätire näring, vatten, 
kläder, bostäder och pä sikt hälso-
sialus och iitbilduing. Della förut-
sätter givctvis att del är en äkta till
växt - att dc disponibla resurserna 
sköts sä att dc blir mer värda och 
därmed kan bära en högre konsum-
tionsnivä. 

O m "tillväxten" innebär rovdrift 
säsom när bomull «xilas pä olämpliga 
markcr med hjälp av konstbcvattning 
och bcsprutning sä kan odlingcn lör-
vandla ett tidigare bördigt och fukligl 
kiimat tili en kemisk öken säsom sketl 
kring Aralsjön. Da sker visserligen en 
"tillväxt" i en seklor (bomull) underen 
viss tid mcn andra sektorer av vilka 
mänga fattiga tidigare värit beroendc 
skövlas samtidigt och pä sikt hotas 

även bomullsodlingcn. Det ä r d e n n a 
typ av situation som debattörer avser 
när de talar om en motsättning mellan 
tillväxt och "miljö"'. Vi (oredrar att 
säga att det överhuvudtaget inte var 
nägon tillväxt. Värdcrar man de 
ncgaliva elTekterna som nämndes pä 
ett korrekt säti och tar man hänsyn tili 
framtiden pä ett rimligt vis, dä minskar 
konsumtionsuirymnict snarare än att 
öka. 

Det är viktigt atl inse tidsdinicn-
sionens betydelse - definitionen av 
hällbar utveckling fbrutsätter att ett 
konsumtionsutrymme finns tillgängligt 
pä en hällbart sätt över tiden — liksom 
betydelsen av produktionens lördcl-
ning ocli särskilt de faitigastcs andcl. 
Det är inte hällbart om en liten grupp 
fär ökadc inkomster medan andra 
sänks under svältgränsen. Det är inte 
hällbarl om naturresurser forstörs 
som är mer värdcfulla än den produk
tion av excmpclvis rävaror som man 
utvinner. 

Fattiga människor. i högre grad än 
välbeställda. är direkt bcr<x:ndc av 
förnybara naturresurser fbr sin för-
sörjning. Alt fattigdomen i världen 
inle minskar nierän den gjort, ulan 
ivärtom riskerar atl öka, bcror tili stor 

dcl pajusi miljöforstöring och rcsurs-
utarmning. Den ökade användningen 
av naturresurser och energi ger upp-

hov tili lokala och globala lörore-
ningar som hotar pnxluktion och 
hälsa. Naturens Ibrmägaatt ta hand 
om förorcningar har överskridits när 
del gäilcr mänga ämnen. Fattiga länder 
och fattiga människor drabbas härt av 
föroreningarna och saknar ofta resur-
scratl laordcntligt hand om miljö-
belastande ämnen. 

Umianingen är Ibljaktligen dubbel 
- att fnmigängsrikt bckämpa fattig
domen, <x:h atl framgängsriki aterupp-
bvgga produkiivitcten hos utarmadc 
ekosystem. Uimaningens tvd sidor 
hänger närä samman: varje strategi för 
att bckämpa fattigdomen mäsle Ibr att 
vara hällbar ocksä bcakta miljö- och 
naturrcsursaspekterna; ett framgängs
riki miljöarbete gagnar särskilt de 
fatiiga. 

Slutsats: faltigdomsbckämpning 
och ekonomisk tillväxt är omöjlig pä 
sikt om man inte tar hänsyn tili de 
naturresurser och den miljö som 
människor är beroende av och skall 
bygga sin försörjning pä. 

Alt haketa lalligdomen i varttien tiu &t 2015 at vät lids 
siorsla ulmanmg. Det kravet satnatbelc och ulhä/lighel. 
Samatbetslanaetna ansvatat iot sm ulveckling. 
Sirta lotmedlat tcsutset och uhiecklat kunikap och 
kompelens. Del got varttien nkate. 
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