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FORNUFTIG MODVÆKST
Mindst siden Rom-Klubben i 1972 offentliggjorde
sin banebrydende rapport Grænser for vækst har
verden kunnet være klar over, at vækstparadigmets
dage er talte. Ikke desto mindre forholder stort
set hele verden, ikke kun den såkaldt kapitalistiske, sig stadigvæk, som kunne “vækst” løse
alle problemer – selv om det netop har været
denne vækst, der har været årsag til, at langt de
fleste af problemerne opstod – og de bliver ved
med at vokse, hvis ikke der sker en forandring.
I FORNUFTIG MODVÆKST giver den vidende og visionære franske økonom og filosof
Serge Latouche sit bud på et nødvendigt alternativ, som ikke mere ser et voksende BNP som eviggyldigt mål for menneskeheden. Begrebet “MODVÆKST” finder
global udbredelse (fransk: “décroissance”, engelsk: “degrowth”, tysk: “Wachstumsrücknahme”, f.eks.), med modvækst-grupper, internationale konferencer og
flere udgivelser om emnet på vej. I bogen får læseren en bred filosofisk,
økonomisk forståelse af tankegangen, der bygger på økologiske principper.
Citat fra bogen: ”Modvækst er ikke negativ vækst. Det ville være bedre at tale om a-vækst,
ligesom man taler om ateisme. Det drejer sig netop om at frasige sig en religion eller en tro
(på økonomi, fremskridt og udvikling). Selv om det er almindeligt accepteret, at en grænseløs
fortsættelse af vækst er uforenelig med en begrænset planet, så er konsekvenserne (at producere
mindre og forbruge mindre) endnu langt fra at være accepteret. Men hvis vi ikke ændrer kurs,
venter en økologisk og menneskelig katastrofe os. Vi har stadig tid til velovervejet at forestille os et system, der hviler på en anden logik: et modvækstsamfund.”

Serge Latouche, f. 1940, er filosof og professor emeritus i økonomi ved universitetet Paris Sud (Orsay).
FORNUFTIG MODVÆKST er nødvendig for vor klodes overlevelse. Om man kalder det “økologisk vækst” eller “grøn
vækst”, der er ingen vej uden om en forandring i
tankegang og paradigmeforestillinger.
Bogen udkommer torsdag, den 19. maj 2011, oversat af
Elsie Kristensen, med indledning til den danske udgave af
prof. dr.theol. Peter Kemp, 176 sider i handy format,
vejledende udsalgspris kr. 128,Køb bogen i (net)boghandelen – eller fra forlagets
hjemmeside: www.forlagene.dk/politiskrevy (det kan lade
sig gøre - dog ikke med direkte kortbetaling - ved
forudbetaling er portoen gratis!).
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