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Hvis livet på Jorden skal have en chance for at fortsætte på længere sigt, må vi gøre, som politikerne siger.  

At gøre, som de gør, er den sikre død. 

 

Erfarne og kyndige forskere som Serge Latouche (forfatter til ”Fornuftig Modvækst”) og Mogens Buch-Hansen 

har tilsyneladende ikke det store held med at råbe de politiske partier op med udsagn som ”Vi bruger 1,3 

jordklode om året og spiser af den naturkapital, der skulle gå i arv til fremtidige generationer” (M B-H i 

bl.a. Information og www.ulandsnyt.dk).  
 

Socialistisk Folkeparti har f. eks. pådraget sig et rygte som miljø- og ressourcebevidst – bare tænk på, at det i 

TV-serien ”Borgen” har fået lov at hedde ”Miljøpartiet”. Og går man ind på en hjemmeside som  

http://parti.sf.dk/default.aspx?func=article.view&topmenuID=208&id=12142, står det ganske entydigt:   

”Vi skal have et markant fald i miljøbelastning og ressourceforbrug.” 
 

I det levede liv kniber det. I forbindelse med landsmødet i midten af april kunne det konstateres, at den tid er 

forbi, hvor landsmødedeltagerne overnattede på gulve i gymnastiksale, og menuen stod på hjemmelavede 

gryderetter, som en lokal partiforening havde rørt sammen og suppleret med rugbrød, leverpostej, spegepølse og 

andre billige og enkle madvarer. I dag foregår det på et nydeligt hotel, hvor en hær af tjenere servicerer med den 

ene buffet efter den anden dagen igennem, afsluttet med en 3 retters festmenu. Og det kræver en lup at finde 

økologiske bestanddele i det serverede. 
 

Det bor i os alle, trangen til at bevæge os ind på nedturen til mageligheden. Inderst ved vi udmærket, at 

sparsommelighed er vejen til livet på den lange bane; men der er så mange gode grunde til at vælge det magelige 

her og nu.   
 

Og når så Politiken – under overskriften ”Gamle SF’ere: Tiden er løbet fra soveposer og gryderetter” – 

interviewer tre veteranmedlemmer, så leder man forgæves efter undskyldninger for fråseriet. Partiet er med 

andre ord forbi det stadium – på nedturen til mageligheden – hvor medlemmerne godt vidste, de havde gang i 

noget betænkeligt. Tværtimod konstaterer Svend Albreksen, at partiet ”på en naturlig måde er blevet mere 

moderne.”   
 

Så vidt jeg ved, er der ikke dukket nogen seriøs miljøforsker op for nylig, som har forkyndt for alt folket, at der 

er ressourcer nok, så vi bare kan æde løs. Men hvordan er det ellers gået til, at overforbrug og luksus bliver 

karakteriseret som moderne? Ingen, ikke en gang miljøminister Ida Auken, har mig bekendt været i medierne i 

forbindelse med landsmødet for at gøre opmærksom på, hvor meget kloden hiver efter vejret, og hvor ilde 

anbragt overforbrug er, jf. bemærkningen fra føromtalte hjemmeside. Vi tager den en gang til: ”Vi skal have et 

markant fald i miljøbelastning og ressourceforbrug.” 
 

Hvornår skal vi så det? – Det skal vel være, inden det er for sent, hvis det skal give mening? Eller har SF i 

virkeligheden mistet troen på, at de fremtidige generationer har en reel chance, altså hvis vi går ud fra citatet af 

Mogens Buch-Hansen i indeværende indlægs første afsnit? Kloden og dens indbyggere går en sikker død i 

møde, hvis vi efterligner politikernes adfærd. Håbet ligger i at gøre, som de siger og skriver. 
 

De øvrige partier er lige så røgede, som SF er speget, når det gælder magelighed på møderne. Jeg ville blive 

lykkelig, hvis nogen kunne vise mig sprækker i dette billede. Men det var nu en gang SF, der præsterede en 

elegant timing ved at afholde det seneste landmøde den weekend, da verden markerede 100-året for 

luksusdamperen Titanic’s storhed og forlis.  
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