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F O R O R D

1: Historien indtil nu
Allerede i antikken fandt man ud af, at Jorden er rund. Alene den simple iagtta-
gelse, at det første man ser, når et skib dukker op i horisonten, er en mastetop,
gør det svært at nægte, at vi bor på en kugle. Da denne opdagelse med hjælp af
Aristoteles begyndte at vinde indpas i europæisk tænkning i det 12. - 13. århun-
drede medførte det op gennem middelalderen en lang række indædte kampe
mellem astronomer, filosoffer og teologer. Ikke desto mindre var det først i
starten af 1960’erne, at det for alvor gik op for mennesket, at det at bo på en
kugle sætter grænser for beboernes aktiviteter. Der er ganske enkelt et begræn-
set areal at gøre godt med. Med denne genopdagelse af at jorden er rund, blev
den akademiske disciplin miljøetik født, ligesom det der for nemheds skyld
kan kaldes “Den økologiske bevægelse” opstod.

Inspireret af den amerikanske marinebiolog Rachel Carson, der i sin bog
The Silent Spring fra 1962 gjorde opmærksom på, at den stigende brug af pesti-
cider i landbruget slog sangfuglene ihjel, begyndte det at gå op for den vestlige
civilisation, at den i begejstringen over alle sine teknologiske fremskridt havde
glemt, at den biosfære, der findes på overfladen af planeten Jorden, ikke kan
rumme uendelige mængder affaldsprodukter. Dette og den stigende beherskelse
af naturen gennem dæmningsbyggerier, skovhugst, urbanisering, avlsarbejde,
industrilandbrug, den fremspirende bioteknologi osv. førte til, at den vestlige ci-
vilisations natursyn kom til diskussion. Miljøkrisen eller den økologiske krise
blev sammen med truslen om en global atomkrig med efterfølgende nuklear vin-
ter til en mareridtsvision, der lå som en skygge over 70’erne og 80’erne. Berlin-
murens fald i 1989 og det faktum, at miljøproblemerne fik officiel status op
gennem 80’erne, fik mareridtsvisionerne til at fortage sig.

Med udgangspunkt i Brundtland-rapporten fra 1987 blev begrebet bære-
dygtig udvikling grebet af politikere, industriledere og interessegrupper og står i
dag som det mantra, der forsikrer os om, at vi på en gang kan fortsætte den øko-
nomiske og teknologiske vækst og på samme tid få styr på miljøproblemerne. At
denne tankegang ikke er uproblematisk burde de gentagne opdagelser af Jor-
dens form være argument nok for. Der er simpelt hen grænser for, hvad der kan
foregå i et lukket system, hvis systemet skal kunne opretholde sig selv.

Men det er ikke hensigten med denne bog at afklare, hvorvidt den økologiske
krise er et fatamorgana fremkaldt af menneskets tørst efter uoverskuelige proble-
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mer eller en reel trussel mod biosfærens eksistens. Det antages som et afsæt for ud-
givelsen, at den industrialiserede og teknologiserede kultur, der med udgangspunkt
i den vestlige verden er ved at blive global, har givet mennesket så stor magt over
naturen, at det nu er i stand til at destruere sit eksistensgrundlag og en betragtelig
del af den eksisterende biosfære. Præcis hvor galt det står til, synes at være en tros-
sag, snarere end et spørgsmål, der blot afventer naturvidenskabelige resultater. I
dette spørgsmål synes en realistisk pessimisme at være på sin plads. Men det er
som sagt ikke denne bogs mål at begrunde denne realistiske pessimisme med sta-
tistikker og eksempler. For et overblik over miljøproblemernes omfang henvises i
stedet til Worldwatch Institute (http://www.worldwatch.org) og World Resour-
ces Institute (http://www.wri.org).

2: Denne bog
Som nævnt har den vestlige verden fået øjnene op for de problemer som dens
magt over naturen rejser. Dette har også sat sig spor i den filosofiske og teolo-
giske verden, hvor man i højere og højere grad er begyndt at inddrage naturen i
tænkningen. Vi synes derfor, at det er på sin plads med en bog, der giver et ind-
blik i, hvilke veje denne forskning går i Danmark. Vi har samlet ni bidrag, der
søger at fastslå hvordan vi overhovedet kan tale om naturen og hvilken betyd-
ning naturen må tildeles i de etiske overvejelser. Vægten er lagt på de teologi-
ske tilgange til naturspørgsmålet, da den danske debat siden 1970’erne i høj
grad har været præget af teologen K.E. Løgstrups etiske og metafysiske tænk-
ning. Det, der samler de ni bidrag, er deres optagethed af hvordan vi som men-
nesker kan tale om etik; altså på hvilken måde vi finder ud af, hvad der er det
gode og det onde, det rigtige og det forkerte og hvilken betydning naturen bør
have i de etiske overvejelser. Det, der adskiller dem fra hinanden, er de svar,
som de giver på disse spørgsmål.

Med denne udgivelse ønsker vi at styrke diskussionen af, hvilken rolle na-
turen skal spille i de teologiske og filosofiske overvejelser og særligt hvilken
rolle naturen skal have i den etiske tænkning, der med udgangspunkt i miljø-
problemerne, søger at vise mennesket, hvilken vej, der er den rigtige at gå i en
tid, hvor naturen som trussel er vendt tilbage. En gang måtte mennesket be-
kæmpe naturen for at tilkæmpe sig en plads i verden. I dag synes det som om,
at den kamp er vundet så godt og grundigt, at naturen helt truer med at trække
sig tilbage fra os. Og da er det, at det for alvor går op for os, at vi ikke kan klare
os uden den natur, der ud over på mangfoldige måder at true vores eksistens,
også bærer den.
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Etikkens grundspørgsmål er, hvordan mennesket skal leve sit liv med an-
dre mennesker. Bidragene i denne bog er et udtryk for, at det i dag er nødven-
digt at omformulere spørgsmålet til: Hvordan skal mennesket leve sit liv med
andre mennesker og med naturen? Hvordan kan naturen meningsfuldt inddra-
ges i de etiske overvejelser og hvordan kan teologien tale meningsfuldt om
den?

Ud over bidrag fra seks teologer har vi medtaget et bidrag fra en historiker
og to bidrag fra filosoffer. Det er vores håb, at de ikke alene hver for sig vil
vække til eftertanke og diskussion, men at de også i et samspil med hinanden
vil give en forståelse af, hvad der står på spil, når naturen skal bringes ind i de
teologiske og etiske overvejelser. Samtidig er det uundgåeligt, at læseren hen
ad vejen opdager, at de forskellige bidragydere ikke er enige om, hvordan teo-
logi eller etik bør bedrives, endsige hvordan naturen skal inddrages i tænknin-
gen. Denne uenighed kunne mangedobles, hvis vi havde medtaget flere artikler
fra forskere, der arbejder inden for dette felt. Denne bog er derfor på ingen
måde tænkt som et endeligt svar på spørgsmålet om, hvad naturens sande be-
tydning er, men en opfordring til at tænke med og mod de bidrag, der optræ-
der her og søge ny inspiration i den righoldige litteratur på området.

Bogen falder i tre hovedafsnit. Det første udgøres af teologer, der står i den
løgstrupske tradition. Lars Danner Madsen giver i sin introduktion en kort ind-
føring i Løgstrups teori om forholdet mellem sansning og natur og en gennem-
gang af nogle af hovedtemaerne i de enkelte artikler ud fra denne forståelse.
Mickey Gjerris præsenterer gennem en diskussion af begrebet antropocentrisme
en række grundlæggende begreber i den miljøetiske debat, mens Jakob Wolf i en
diskussion med en naturvidenskabelig naturforståelse og en række teologiske
positioner søger at fastholde en fænomenologisk naturopfattelse. Ole Jensen af-
slutter denne afdeling med via en fortolkning af Løgstrup at hente naturen ind i
teologien igen. I andet hovedafsnit forlades det løgstrupske udgangspunkt og
scenen overlades til først historikeren Aksel Haaning, der gennem en læsning af
historiske kilder søger at drage begrebet om Naturens Lys ind i den kristendom,
der for ham at se, har glemt naturen til fordel for Gud. Det andet bidrag i denne
afdeling er Bent Flemming Nielsens, der gennem en barthiansk overvejelse af
den teologiske tale om naturen, åbner op for (en på dansk grund) fornyet dialog
mellem “skabelses”-teologer og “åbenbarings”-teologer om det teologiske na-
tursyn. I tredje hovedafsnit er det en række filosofiske spørgsmål, der står i cen-
trum. Ulrik Becker Nissen søger gennem en forståelse af Kants antropologi,
forestillingen om “Den naturlige lov” hos en række teologer og en kritik af ny-
ere kantiansk inspireret miljøetik at fundere en miljøetik, der med basis i forhol-
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det mellem natur og frihed i mennesket, inddrager naturen i etikken. Jacob Dahl
Rendtorff bringer også Kant på banen i sin artikel, der søger at vise, hvordan be-
grebet “Bæredygtig udvikling” for det første må indebære en dybere værdsæt-
telse af naturen end blot som spisekammer og for det andet må få
virksomhedsetiske konsekvenser. Som afslutning har vi valgt Peter Sandøe, der
arbejder ud fra et nytteetisk synspunkt. Sandøe formulerer her grundlaget for en
miljøetik, som med udgangspunkt i levende væsener, der kan føle smerte, søger
at regulere menneskets omgang med naturen.

3: Gud hader også hvalerne
Slutteligt ønsker vi at understrege, at enhver diskussion om menneskets brug
og misbrug af naturen finder sted på baggrund af en tilværelse, der er spændt
ud mellem liv og død. Intet, der lever, skal vedblive med at leve og intet, der
eksisterer, skal vedblive med at eksistere. Alt har sin tid under solen – og solen
har også sin tid. Vil man nægte naturen enhver etisk betydning ved at henvise
til dens forgængelighed, skylder man at forklare, hvad i mennesket, der i så af-
gørende grad hæver det ud af naturen, at det kun er inden for den menneskeli-
ge sfære, at det giver mening at tale om etik. I kristendommen er der en
forestilling om, at døden – tilintetgørelsen – er et resultat af adskillelsen mel-
lem Gud og menneske. Men tilintetgørelsen er ikke kun et menneskeligt grund-
vilkår, den er et universielt. Kan hænde, at døden er Guds dom over det
syndige menneske, men i så fald har han også et udestående med resten af sin
skabelse, så vist som alting har en ende. Hvilken etik og hvilken teologi (om
nogen) man i sidste ende vælger at hælde sit hoved til skal vi ikke forudgribe i
dette forord. Blot påpege, at forståelsen af naturen ikke kan løsrives fra forstå-
elsen af mennesket. Vi er ganske vist i stand til, som de eneste kendte væsener i
universet, at udgive bøger, hvor vi diskuterer, hvad meningen med det hele nu
er. Men uanset hvor højt vi løfter os i intellektuel anstrengelse for at begribe li-
vet, så lander vi dog altid på jorden igen, som de biologiske væsener vi er. Op-
gaven er så at finde ud af, hvad vi vil gøre med den jord, vi lige så lidt kan
undslippe, som vi kan undslippe vores nysgerrighed.

Til allersidst skal der lyde en tak til bidragyderne og en tak til dem, der bar –
vores familier – uden hvis tålmodighed og støtte, denne bog aldrig havde set
dagens lys.

København, januar  2001
Lars Danner Madsen og Mickey Gjerris
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I N D L E D N I N G

Af Lars Danner Madsen

I denne indledning ønsker jeg at gøre to ting. For det første at give en introduk-
tion til samtlige artikler i bogen (de foregiver ikke at være udtømmende, men
er en bestræbelse på at trække det væsentlige frem). For det andet vil jeg give et
kort rids af K.E. Løgstrups forståelse af sansningen. Når K.E. Løgstrups for-
ståelse af sansningen tages op her, så skyldes det, at den teologiske opmærk-
somhed, som naturen er blevet viet på dansk grund de sidste 25-30 år, i høj
grad har sin oprindelse i Løgstrups forståelse af forholdet mellem menneske og
natur. Danske teologer som Ole Jensen og Jakob Wolf er fx stærkt påvirket af
Løgstrup. En introduktion til Løgstrups fænomenologiske bestemmelse af
sansningen kan derfor bidrage til en forståelse af nogle af artiklerne i denne
bog. Mickey Gjerris redegør så til gengæld i sin artikel for nogle af de begreber
og fælles problemfelter, der optræder i bogens øvrige artikler.

1. Introduktioner
Mickey Gjerris
Med sin artikel har Mickey Gjerris dels den intention at gøre rede for en række
af de begreber, der forekommer i den miljøetiske debat og dels den selv at blan-
de sig i debatten. Det er det sidste, der skal tages op her. Gjerris stiller i sin arti-
kel spørgsmålet: På hvilken måde kan der skelnes mellem entiteter i naturen,
der har en værdi i sig selv og så entiteter, der blot har instrumentel værdi, altså
kun har værdi, fordi de kan være til nytte for andre. Hvor kan grænsen træk-
kes mellem den ene og anden entitet? Gjerris foreslår, at grænsen trækkes mel-
lem det levende på den ene side og den døde uorganiske natur på den anden. At
sætte skellet dér har den fordel fremfor at sætte den mellem mennesket og al
anden natur, at den er mere erfaringsnær. Vi oplever umiddelbart, at det gør en
forskel om vi destruerer noget dødt eller noget levende. Destruerer vi et land-
skab, skriver Gjerris, så er det ikke landskabet, der dør, men de dyr og planter,
der beboede det. Landskabet kan genoprettes. Dyr og planter derimod går ui-
genkaldeligt til grunde, når de dør. Og det er denne erfaring, mener Gjerris, af
forskellen mellem liv og død, der danner grænsen for vores mulighed for at
identificere os med naturen. Gennem vores erfaring af vores egen sårbarhed

10

10
F:\Produktioner\7917-031-5 Naturen sande\Naturens Total.vp
10. maj 2001 10:26:42

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



kan vi identificere os med andet levende og indse, at det gør en forskel, om det
er til eller ikke er til. Det gør en forskel, om vi fremmer liv eller ødelægger livs-
muligheder.

I den sidste del af artiklen diskuterer Gjerris, om en etik falder på, om den
går op eller ej. Falder en etisk position, hvis der kan påvises modsætninger i
den? Falder en etik, hvis den havner i, at vi pådrager os skyld, uanset hvad vi så
gør? Falder en etik, der hævder, at liv ikke er til for at blive destrueret, men til
for at fremmes – men som så alligevel må medgive, at tilværelsen er indrettet
sådan, at vi er tvunget til at tage liv for selv at overleve? Det mener Gjerris ikke
den gør. En etik, der er funderet i en ontologisk rangorden mellem liv og død,
falder ikke, fordi tilværelsen etisk set ikke går op. Så siger en sådan etik bare, at
mennesket ikke kan være menneske uden at pådrage sig skyld. Og derved bli-
ver overvejelsen over, hvem og hvad, der er etisk betydningsfuldt i sidste ende
også til et spørgsmål om, hvad skyld er. Og til en overvejelse over forholdet
mellem det etiske skyldsbegreb og det teologiske syndsbegreb.

Jakob Wolf
Med begreberne forandring og forvandling forsøger Jakob Wolf at indkredse
forskellen mellem en naturvidenskabelig forståelse af naturen og så en umid-
delbar sanselig oplevelse af samme. For den umiddelbare oplevelse forvandler
naturen sig. Lys formidlet med et mørke, forvandler sig til farver. Sådan ople-
ver vi det. Et andet eksempel er fra fysiktimerne, hvor vi har set brint og ilt for-
vandle sig til vand for øjnene af os. Men fysiklæreren fortæller ikke om en
forvandling, om at noget helt nyt er blevet til ved mødet mellem brint og ilt.
Derimod får vi at vide, at det som hele tiden har været der, har organiseret sig
på en ny måde. Hvor vi umiddelbart ville mene, at vand er et enestående fæno-
men med kvaliteter, vi sanseligt er fortrolige med, dér forklarer fysiklæreren,
at vand består af ilt og brint plus nogle elektriske kræfter. Det er som om
læreren vil fortælle os, at sanserne bedrager os.

Jakobs Wolf plæderer i sin artikel for, at den virkelige verden, den egentli-
ge verden, er den sansede verden som vi umiddelbart oplever den gennem vore
sanser. I forhold til dén verden, er naturvidenskabens verden en sekundær og
afledt. Det må ikke forstås sådan, at den naturvidenskabelige erkendemåde så
er illusorisk. Men på den måde, at naturvidenskaben alene beskæftiger sig med
de fysiske betingelser for fænomenerne. Fænomenerne selv i deres kvalitative
væren til har vi kun adgang til gennem vore sanser. Vore sanser er vor eneste
mulighed for at komme i berøring med den egentlige verden, fænomenernes
verden. Fænomenet må ikke forveksles med dets fysiske/kemiske/atomare be-
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tingelser. Her kunne et eksempel som Jakob Wolf ikke selv giver måske være
oplysende. Tænker vi på et menneske, vil vi heller ikke sige, at det egentligt
menneskelige er de biokemiske processer, der går for sig i kroppen. Eller vil vi?
Det er ikke så længe siden, at nogle videnskabsmænd hævdede, at nu var det
blot et spørgsmål om tid inden videnskaben kunne forklare, hvad en tanke er
for noget – for snart ville vi få fuldt indblik i de biokemiske og elektriske pro-
cesser, der går for sig i hjernen, når vi tænker. Men forklarer det noget?

Jakob Wolf stiller spørgsmålet: Kan vi forklare fænomenerne (fx en tan-
ke)? Kan vi forklare farvernes forunderlige opståen, hvor lys formidles med
mørke? Kan vi forklare, at brint og ilt danner noget helt nyt, når de mødes?
Kan vi forklare vand, fordi vi har indblik i de fysiske betingelser, der er en for-
udsætning for, at fænomenet vand kan være? Nej, svarer Wolf, videnskaben
forklarer ikke fænomenet. Videnskaben beskæftiger sig kun med de betingel-
ser, der må være tilstede for at fænomenet kan optræde. Videnskaben beskæf-
tiger sig slet ikke med universets nyskabelser, vil Wolf sige, kun med de
fysiske/kemiske/biokemiske betingelser for at de kan være. Fænomenet selv er
et værensunder, som vi dybest set ikke kan give nogen forklaring på. Når vi
derfor taler om verden, som skabt af Gud, så er der ikke tale om en forklaring i
gængs forstand. Så er Gud kun et ord for, at værensunderet er et mysterium,
hvis kilde skjuler sig for os. Derfor kan Wolf også bruge en del af sin artikel på
at kritisere teologer, der på forskellig måde indfører Gud som en forklarende
instans i forhold til fænomenverdenen. I den religiøse tolkning er vi mere opsat
på at lade os gennemtrænge af mysteriet, end på selv at gennemtrænge det,
skriver Wolf. Gud er snarere en afgrund end en grund.

Jeg skal her også lige berøre, hvad Jakob Wolf siger om etikken. Den må
udspringe af en ærefrygt for den sanselige erfaring. Det er den umiddelbare
sanselige erfaring af fænomenernes forunderlige egenart og uerstattelighed,
der gør, at vi kan se dem som noget, der forlanger en tilbageholdenhed og vare-
tagelse fra vores side. Det enestående er jo i modsætning til det mekanisk alme-
ne truet af tilintetgørelse. Der er et væld og et mylder af liv under solen, men
det er alt sammen truet af tilintetgørelse og det forhold kalder på vor omsorg.

Ole Jensen
Ole Jensen tager i lighed med Jakob Wolf udgangspunkt i dén fænomenologi-
ske tradition, der anerkender den daglige sanselige erfaring som en gyldig kilde
til virkelighedserkendelse. Det kan simpelthen ikke passe, skriver Ole Jensen,
“at vor dagligerfaring og vore sanser rent ud skulle bedrage os, som konse-
kvensen er af at overlade sandhedserkendelsen, specielt om rumforekomster-

12

NATURENS SANDE BETYDNING

12
F:\Produktioner\7917-031-5 Naturen sande\Naturens Total.vp
10. maj 2001 10:27:00

Color profile: Disabled
Composite  Default screen



ne, til videnskaben.” Der er noget næsten dæmonisk ved at underkende
sansningen. “For sagen er den, at hvad vi umiddelbart sanser og erfarer, rum-
mer en appel til noget andet end selvopholdelsen (og viljen til magt og grådig-
heden), en appel – tror jeg – en omsorgsimpuls og en beredthed i os til at vige
overfor det, der pånøder os en agtelse, og som endog undertiden kan rejse sig
og blive et tabu.”

Ole Jensen sporer underkendelsen af sanseverdenen og rummets verden
tilbage til den græske idealisme, hvor sanseverdenen er af lavere rang end den
åndelige verden. En lignende underkendelse af sanseverdenen genfindes i no-
minalismen. Det er den filosofi, der siger, at sanseverdenen i sig selv er diffust
og uformet stof, hvorfor mennesket selv må ordne det under de begreber, der
er bevidsthedens egne. Men en sådan filosofi bærer i sig kimen til det, Ole Jen-
sen kalder et “hominiseret” natursyn. Det vil sige et syn på naturen som blot
ressource uden selvstændig betydning og værdi. Men “Hvordan kan man ar-
gumentere for skånsomhed i omgang med naturen, når den underforståede na-
turforståelse ikke tilkender natur egenværdi, men kun den værdi, mennesket
giver den?” Ja, så kan vi kun argumentere ud fra menneskets interesse i at
overleve. Men når det kommer til stykket, er det ifølge Ole Jensen nok så me-
get sansningen af værensunderet og tilværelsens betydningsfylde, der mobili-
serer en tilbageholdenhed i os.

Ole Jensen taler om, at det ikke er udelukket, at der kan eksistere et tredje et-
hoslag sammen med de to, der handler henholdsvis om menneskets autonomi og
om næstekærligheden – nemlig et arkaisk ethoslag, der kan holde os fast på, at
der er noget til udenfor den menneskelige eksistens, der har værdi i sig selv, i sin
egen væren til og som vi derfor ikke kan behandle efter forgodtbefindende i
hvert fald ikke uden, at vi dermed gør os skyldige i en krænkelse. Det tredje et-
hoslag skal fastholde en dimension af skam, ukrænkelighed, agtelse og tabu.

Som det fremgår af ovenstående plæderer Ole Jensen for den samme opfat-
telse som Wolf. Den videnskabelige erkendelse indebærer en metodisk reduk-
tion, der gør, at hele den sanselige verden lades ude af betragtning. Det er
derfor skæbnesvangert, hvis vi tilkender den eneret på virkelighedsforståelse,
for det betyder, at de erfaringer vi umiddelbart har af, at fænomenerne er unik-
ke og enestående i deres egenart, og at det derfor er synd om de bare tilintet-
gøres, at de ingen selvstændig ret og autoritet tilkendes. Men derved trækker vi
måske også tæppet væk under en etik, der kunne grunde sig i en agtelse for dét,
der er til før-kulturelt, det der er til i færdige skikkelser, som vi ikke kan gen-
skabe, om de forsvinder. At hente rummet ind igen betyder, at den sanselige
verden genvinder sin plads som den virkelige verden.
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Aksel Haaning
Med Aksel Haanings artikel forlades den løgstrupianske fænomenologiske
tradition. Haanings ærinde er at gøre op med et syn på naturen som noget rent
mekanisk og åndløst – et natursyn, der ifølge Haaning er en sen virkning af de
tidlige kirkefædres bestræbelse på at holde Gud og natur adskilt. En bestræbel-
se, der, stadig ifølge Haaning, fik afgørende indflydelse på den kristne verdens
natursyn. Haaning mener dog, at der er glemte traditioner i kristendommen.
Traditioner, der i modsætning til den dominerende vestlige teologi understre-
ger en sammenhæng mellem skaber og skaberværk. Aksel Haaning går i første
omgang historisk til værks og peger på, hvordan de kristne kirkefædre som
modsvar til en ikke-kristen naturreligiøsitet udviklede et natursyn, der tog ud-
gangspunkt i det kristne gudsbegreb om Gud som skaber. Gud og skabning
skulle holdes hver for sig. Gud skulle æres, ikke skabningen. Jeg søger Gud,
ikke Guds værker, kunne Klemens af Alexandria skrive i det 2. århundrede.

Men der er en pris for dette natursyn, nemlig at naturen bliver opfattet
som en hindring, mennesket skal bag om eller forcere for at komme i kontakt
med den højeste virkelighed. Og i virkeligheden har dette natursyn virkninger
helt ind i vor tid. Ifølge Haaning har det vestlige menneske aldrig udviklet et
réelt forhold til naturen, men er forblevet som en fremmed i den. Religion og
videnskab er i den forbindelse blot at forstå som et skjold, vi holder op for vir-
keligheden for dog at kunne føle en vis hjemlighed midt i det fremmede.

Der findes dog historisk set opfattelser af naturen, der ikke tænker i den
gængse kristne modstilling af ånd og natur, af Skaber og skabning. Fra høj-
middelalderen udgår der en tradition for at tænke ånd og natur sammen, så-
dan at det åndelige, det guddommelige, ikke skal søges udenfor eller over
naturen, men i naturen. Centralt i denne tradition står forestillingen om na-
turens lys. Med begrebet ‘Naturens lys’ tænkes på en ordnende, regulerende
styrelse i naturen selv. Naturens lys står for noget evigt midt i det timelige, en
uskabt kilde i det skabte. Det betegner et punkt, hvor himmelsk og jordisk er
sammenfaldende. Haaning nævner Giordano Bruno (1548-1600) som ekspo-
nent for denne alternative naturopfattelse. Hos Bruno er det guddommelige
det, der er os nærmere, end vi er os selv. Gud må derfor forstås som en skjult el-
ler åbenbar tilstedeværelse i den uendelige verden, i os og i den natur, der om-
giver os.

For Haaning at se udgør disse alternative naturopfattelser et aktuelt bud
på et mere åndeligt og levende naturforhold som modsvar til opfattelsen af na-
turen som noget rent mekanisk – et mekanisk natursyn, der trives glimrende
indenfor den kristne verden. Den mekaniske opfattelse er jo ifølge Haaning
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netop en direkte følge af kristendommens natursyn, hvor ånd og natur, Gud og
verden er adskilt fra hinanden – hvorfor naturen står tilbage åndløs og guds-
forladt, som noget rent mekanisk.

I forhold til Jakob Wolfs og Ole Jensens artikler kan man sige, at Aksel
Haaning ikke som modvægt til et mekanisk natursyn, tager udgangspunkt i en
umiddelbar sanset erfaring af naturen, men går tilbage til en filosofisk tradi-
tion, der forsøger at tænke et skabende og livgivende princip ind i verden selv.
Men han er fælles med dem i at mene, at et rent mekanisk natursyn er urea-
listisk og verdensfjernt.

Bent Flemming Nielsen
Bent Flemming Nielsen har rod i en teologisk tradition, den dialektiske, der al-
mindeligvis har ry for ikke at have noget at sige om naturen. Nielsens artikel er
et forsøg på at vise, at den dialektiske teologi godt kan tale om naturen, om
skabelse. Dens tema er derfor hvordan, der kan tales om skabelse, om natur,
uden at forråde den moderne dialektiske teologis indsigter.

For Bent Flemming Nielsen at se, er tanken om skabelse uopgivelig for en
kristen teolog. Men sagen er, at det ikke længere er muligt at tænke herom ved
umiddelbart at slutte fra naturens verden til en bagvedliggende skabermagt.
Ingen umiddelbar menneskelig erfaring af verden, siger Nielsen i tilslutning til
teologen Karl Barth, skaffer os noget som helst indblik i, at verden skulle være
skabt af Gud. Ingen menneskelig erfaring, om den så er af teoretisk, praktisk
eller æstetisk karakter, giver os indsigt i, at verden skulle være skabt. Det for-
hold har som konsekvens, at vi kun kan komme på, at verden er skabt gennem
en middelbar, formidlet indsigt.

Verden forstået som skabelse har at gøre med at se verden i et helhedsper-
spektiv. Men et sådan perspektiv giver ingen partikulær menneskelig erfaring
basis for. Helheden, det overordnede og samlende perspektiv på verden, kan
ikke gribes indenfor verden. Det må komme fra et sted udenfor verden. Det
kan kun være Guds eget perspektiv, som Gud selv formidler i sin selvåben-
baring. Guds perspektiv eller Guds mening med verden kender vi kun gennem
skriftens bevidnelse af Gud som skaberen, forsoneren og forløseren. En ska-
belsestro er derfor netop også en tro og ikke en erfaringssag. Skabelsestroen er
først og fremmest et perspektiv, vi med troen lever i – et perspektiv, der heler
dén splittede verden, vi kender fra erfaringen.

De miljøetiske aspekter af en sådan skabelsestro antyder Bent Flemming
Nielsen kun lige i sin redegørelse for Christian Links videreførsel af Barth. Vi
kan ikke længere umiddelbart identificere naturen som Guds værk, men vi kan
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i en brudt, formidlet indsigt ‘lege med’ og erfare naturen og os selv som dele af
et underfuldt og et hemmelighedsfuldt skaberværk.

I forhold til de allerede omtalte artikler er det værd at bemærke, at Bent
Flemming Nielsen mener, at al menneskelig erfaring er brudt og splittet. Og
derfor kan der ifølge ham heller ikke være en umiddelbar sanselig erfaring af
helhed og mening og derfor heller ingen erfaring af fænomener, der i deres en-
gangskarakter og givne skikkelser skulle ligge den tydning nær, at de er skabt.

Ulrik Becker Nissen
Omdrejningspunktet i Ulrik Becker Nissens artikel er en bestemmelse af Kants
opfattelse af forholdet mellem natur og etik. Ud fra den bestemmelse vurderes
så nogle nyere miljøetikeres bestemmelse af forholdet og til sidst gives et eget
bud på en forståelse af forholdet mellem dette begrebspar.

Hos Kant finder Nissen på en gang en adskillelse og en sammenhæng mel-
lem natur og etik. I første omgang er det adskillelsen, der falder i øjnene. Kant
ser nok mennesket som et naturvæsen, men samtidig er det noget radikalt an-
det i kraft af sin rationalitet/fornuft. Men ifølge Nissen er der også træk i Kants
tænkning, der betoner en sammenhæng, hvorfor Kant også har berøring med
naturretstænkningen. For Kant er fornuften jo en uadskillelig del af menne-
skets natur. Et afgørende træk ved naturretstænkningen er jo netop, at mora-
len erkendes af fornuften. Det vidner naturretstænkere som Martin Luther
(1483-1546) og Samuel Pufendorf (1632-1694) om. For Luther at se, er den
naturlige lov (om næstekærlighed) indskrevet i menneskers fornuft. Loven er
ganske vist udtryk for Guds vilje og derfor ikke en nødvendig del af den men-
neskelige fornuft. Pufendorf understreger på samme måde, at moralen er ind-
skrevet i menneskets natur som fornuftsvæsen. I forhold til Luther lægger han
dog stærkere vægt på den lovgivende myndighed (Guds vilje). Det samme gør
jo Kant, blot er for ham mennesket selv den eneste lovgivende myndighed.

Den afgørende sammenhæng mellem natur og etik hos Kant er dog af rent
analogisk karakter. Dens lovmæssigheder og almenheder kan udelukkende tje-
ne som analogi til den etik, der for Kant at se også må udtrykke noget alment.

I en diskussion af nyere miljøetiske positioner, der tager afsæt i Kant, men
på afgørende punkter er så langt fra Kant, at det ikke helt giver mening at kal-
de dem kantianere (Paul W. Taylor og Mark Sagoff) forsøger Nissen at formu-
lere en position, der udtrykker en mere direkte tilknytning til Kant og til hans
samtidige skelnen og fastholdelse af sammenhæng mellem natur og frihed. Det
må fastholdes, at mennesket på en gang er forskellig fra al anden natur, men
samtidig også selv en del af naturen. Denne dobbelthed gør sig for Nissen at se
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gældende helt ud i vores etiske handlingsliv. Der er handlinger, der ikke har
andet formål end at vise respekt for en andens personlige integritet, så som at
holde døren for én, der kommer lige efter mig – men der er også handlinger,
der helt simpelt bare har til hensigt at tage vare om en andens fysiske behov.
Og her ligger jo en afgørende parallel i forhold til anden levende natur, som jo
også kan have fysiske behov. Mennesket er ganske vist det eneste væsen, der i
sig selv har værdi, men miljøetisk kan der argumenteres for det Nissen kalder
en analogisk formålsmæssighed mellem mennesket og den nonhumane natur.
Mennesket har som naturvæsen det formål at opfylde legemelige behov, men
det kan vi derfor også analogt slutte os til at andre levende ikke-menneskelige
væsener har. Fra den slutning kan så rejse sig en fordring om at tage vare på
den nonhumane natur.

Jakob Rendtorff
Jakob Rendtorff tager i sin artikel udgangspunkt i en kropsetik, baseret på en
fænomenologisk beskrivelse af mennesket som et kropsligt væsen, der er ind-
lejret i naturens verden og i sammenhæng dermed i en principetik, der bygger
på principperne om autonomi, værdighed, integritet og sårbarhed. Rendtorffs
intention er da at vise, hvorledes en kropsetik sammen med de nævnte etiske
principper kan give mening til og lægge til grund for ideen om en bæredygtig
udvikling og samtidig at vise, at en sådan etik har mulighed for at bryde med et
rent antropocentrisk perspektiv på etikken. Det er ligeledes vigtigt for Rend-
torff at understrege, at en etik aldrig alene kan være et spørgsmål om enkelte
menneskers handlinger. I et moderne samfund er det nok så meget virksomhe-
der og organisationer, der påvirker og udnytter naturen. Spørgsmålet om
bæredygtig udvikling må derfor også integreres i en virksomheds hele strategi,
dels naturligvis af rent etiske grunde, men også fordi det i fremtiden vil være
den eneste måde at drive en konkurrencedygtig virksomhed på.

Selvom Rendtorff vil udvide etikkens område til at gælde for mere end den
humane verden, fastholder han dog, at mennesket er det eneste væsen, der i
kraft af sin fornuft og ansvarlighed kan handle etisk. Enhver etik må derfor i
sit udgangspunkt være antropocentrisk, men det udelukker ifølge Rendtorff
ikke, at mennesket samtidig kan udstrække sin etiske ansvarlighed til at gælde
mere end medmennesket. Der er intet ulogisk ved, at vi skulle kunne lade de
etiske principper gælde også for dyr, planter og økosystemer. Rendtorff kalder
derfor sin etik ‘antropocentrifugal’.

Rendtorff finder i den forbindelse ‘interesse-’ eller ‘interessent-begrebet’
vigtigt. Interesse-begrebet hentyder til, at natur, dyr og miljø kan siges at have
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en egen livsinteresse, som så igen nøjere kan bestemmes ud fra de etiske prin-
cipper. Der er på den ene side ikke tale om, at natur, dyr og miljø sidestilles
med mennesket og på den anden side er der heller ikke tale om en rent pragma-
tisk/utilitaristisk etik, der alene ser på menneskelige interesser og ikke tilken-
der anden natur nogen egen værdi. Men der er tale om, at Rendtorff ud fra et
menneskeligt fællesskab med naturens verden og en menneskelig evne til at
identificere sig med andre/andet tilkender natur, dyr og miljø en egen værdi,
som mennesket bør tage hensyn til i sin omgang med naturen i en stadig afvej-
ning af hvilke interesser, der tynger mest.

Idet Rendtorff i sidste del af artiklen går fra de etiske overvejelser over til
mere konkret at pege på, hvorledes de etiske principper om autonomi, værdig-
hed, integritet og sårbarhed kan indgå i virksomheders ledelse ud fra ideen om
en bæredygtig udvikling, kan han siges at være den af bidragyderne, der har de
mest konkrete bud på, hvad naturens etiske betydning vil have af konsekven-
ser for samfundsudviklingen.

Peter Sandøe
Peter Sandøe vil med sin artikel vise, at der ud fra en nytteetisk position godt kan
formuleres en miljøetik. Det kan der (kort sagt) fordi 1: Naturen er menneskets
livsgrundlag og 2: Mennesket har en interesse i at beskytte sit livsgrundlag.

Nytteetikken har som sit overordnede mål at skabe mest muligt behag og
lykke for flest mulige over længst mulig tid. Der ligger derfor også en forskrift
gemt i nytteetikken, nemlig den, at den enkelte skal handle på en måde, så net-
op dét mål fremmes. Og i det regnestykke er det afgørende, at dyrs behag og
glæder tæller med, mener Sandøe i tilslutning til den engelske filosof Jeremy
Bentham. For det, der konstituerer et væsen i etisk forstand, er dets evne til at
føle smerte og glæde. Dermed bliver dyrene, i den udstrækning de har “kapaci-
tet” for sådanne følelser, en del af etikkens område. Men når det kommer til
planterne og den øvrige natur har de/den ikke krav på moralsk hensyn.

En nytteetisk miljøetik må derfor fokusere på, om udnyttelsen af naturen
sker på andre menneskers eller på dyrs bekostning. Den må fokusere på, at na-
turen er menneskers og dyrs livsgrundlag. Menneskers og dyrs velfærd er af-
hængig af, om der er adgang til fx rent vand – hvilket jo betyder, at menneskers
og dyrs lykke ikke kan varetages, uden at vi tager vare på naturens ressourcer.

Endvidere forsvarer Sandøe i sin artikel nytteetikken mod en række hyppi-
ge indvendinger og søger at vise, at nytteetikken er et alternativ til enhver etik,
der taler om pligter som det i sidste ende etisk afgørende. En handlings resultat
er det, som skal bedømmes etisk, selvom dens motivation efterfølgende kan
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ned- eller opkvalificere den. Men i den forbindelse åbner Sandøe op for, at der
i hverdagssituationer ud fra et nytteetisk synspunkt godt kan tages hensyn til
mere pligtorienterede opfattelser af etikken. Der er situationer, hvor det nytte-
etiske synspunkt vil diktere handlinger, der for en almindelig retsbevidsthed vil
være oprørende. Men netop bevarelsen af et stabilt samfund, hvor borgerne
har en intakt retsbevidsthed, kan der jo i anden omgang godt argumenteres
nytteetisk for. Men når det kommer til stykket, så kan en handling ikke retfær-
diggøres på andet grundlag end dens bidrag til den størst mulige lykke for flest
mulige. Hvilken begrundelse skulle det også være, spørger Sandøe slutteligt.

“Som man råber i skoven, får man svar” siges det. Vi har med denne udgivelse
forsøgt at råbe ind i den akademiske skov, hvor der tænkes over forholdet mel-
lem natur, etik og teologi for at kunne råbe ud i det offentlige rum (den fælles
skov) om, hvilke tanker, der tænkes. Ovenstående korte introduktion til de en-
kelte artikler har søgt at trække en række problemstillinger frem, der går igen i
flere af eller alle artiklerne. Men der er langt flere træer i skoven end her anty-
det, hvad enhver kan forvisse sig om ved at læse de enkelte bidrag. Det er vidt
forskellige tilgange til problemstillingerne, løsningsforslag, filosofiske og teo-
logiske traditioner og natursyn, der kommer til orde i de otte følgende bidrag.
Men kendetegnende for de tre første bidrag, særligt Jakob Wolfs og Ole Jen-
sens, er det, at de bevæger sig inden for den fænomenologiske tradition, som
Løgstrup er så berømt og berygtet for at have udformet. Jeg vil derfor tillade
mig indledningsvis at redegøre kort for baggrunden for den fænomenologiske
tradition og i særlig grad at gøre rede for Løgstrups forståelse af sansningen,
da særligt denne har haft stor indflydelse på dansk teologis beskæftigelse med
naturen de sidste 25-30 år. Som allerede nævnt vil en række yderligere begre-
ber indenfor den miljøetiske diskussion blive taget op i Mickey Gjerris artikel.

2: Løgstrups fænomenologiske bestemmelse af sansningen
Løgstrup er eksponent for en fænomenologisk filosofisk tradition i Europa, der
går i en anden retning, end den især Descartes og Kant står for. Hos Descartes
(1596-1650) finder vi en opdeling af verden i henholdsvis en sjælelig og en le-
gemlig verden. Den samme opdeling finder vi hos Kant (1724-1804) nemlig i en
mundus intelligibilis og en mundus sensibilis – to verdener, der svarer til, at
mennesket på en gang er et fornuftsvæsen, der kan handle frit og ansvarligt og et
legemligt væsen, der er bundet af sine fysiske behov. Mennesket er altså, ifølge
Descartes og Kant, på en gang frihed og natur, på en gang frihed og bundethed.
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Men der er som sagt også en fænomenologisk tradition i europæisk filoso-
fi. Hvor den kantianske tradition (for nu at give den et navn) sætter et skarpt
skel mellem et erkendende subjekt og en erkendt omverden, mellem fornuft og
natur – dér pointerer den fænomenologiske filosofi sammenhængen mellem
subjekt og objekt, mellem menneske og natur. Jeg skal ikke her forsøge at rede-
gøre detaljeret for fænomenologiens historie. Kun lige ganske summarisk ridse
et par stationer op.

Fænomenologien begynder, siger man traditionelt, ved Husserl. Ifølge
Kant er det vigtigste træk ved bevidstheden, at den er noget grundforskelligt
fra den tingslige, udstrakte verden. Det vigtigste ved bevidstheden er for Hus-
serl at se derimod, at den altid er bevidsthed om noget. At der altså ikke kan
tænkes en bevidsthed sådan i al abstrakthed uden et bevidsthedsindhold. Be-
vidsthed er altid om noget – bevidstheden er altid intentionel, som det hedder
hos Husserl. Husserl tænker med andre ord ikke subjekt og objekt som noget,
der er til hver for sig og hvor et møde mellem dem, kun er en tilfældig begiven-
hed i forhold til deres selvstændige væren. Det skal præciseres, at det bevidst-
heden er bevidsthed om hos Husserl, ikke i første række er den sanselige
verden, men en ideernes verden. Men pointen at der er en indre sammenhæng
mellem bevidstheden og dens genstand, går ikke tabt af den grund.

Næste station kunne så være Heidegger. Heidegger betoner sammenhæn-
gen mellem bevidstheden og den legemlige omverden. Den menneskelige
væren er altid en væren i verden. Bevidsthedsindholdet er derfor altid udtryk
for bestemte måder at være i verden på. Bevidstheden er en sproglig artiku-
lering af de måder, vi allerede har taget verden i besiddelse og brug på. Det før-
ste og grundlæggende er altså, at vi er en krop i verden, der har noget for med
verden, fordi omverdenen er vort livs- og overlevelsesgrundlag. Bevidstheden
er blot en bevidstgørelse af det forhold, at vi altid allerede er i verden som en
krop. Heidegger tænker derfor heller ikke bevidstheden, som noget, der er til
selvstændigt og uafhængigt af en legemlig omverden.

I Danmark er fænomenologien især taget op af K.E. Løgstrup. Hos Løg-
strup er fænomenologien ført til ende, kunne man måske sige, idet Løgstrup
ganske enkelt hævder, at subjekt og objekt falder sammen i identitet i en gan-
ske bestemt henseende, nemlig i sansningens fænomen. Derfor kan der aldrig
tænkes en skilsmisse mellem menneske og natur, mellem bevidsthed og omver-
den. Lige præcis i sansningens fænomen er det ikke muligt at tænke subjekt og
objekt hver for sig. I sansningen er der ikke to størrelser, der står overfor hin-
anden. I sansningen er der ikke et sansende væsen, der med sine sanseorganer
sanser en verden udenfor det selv. Sansningen er identitet, siger Løgstrup. Han
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siger det med den formulering, at der i sansningen ikke er tale om en fordob-
ling af verden. I sansningen er vi det sansede.

Men modsiger det i virkeligheden ikke alt, hvad vi ellers ved om sansnin-
gen? Ja, det afhænger af, hvad vi mener at vide om sansningen? De fleste har
læst en beskrivelse af sansningen, der lyder nogenlunde som følger: Organet,
fx øjet modtager signaler fra en ydre verden – signaler, der via nervebaner når
hjernen i form af elektriske impulser, hvor de så bliver omsat til synsbilleder.
Men er det en beskrivelse af sansningen? Nej, det er det ikke. Naturvidenska-
ben beskæftiger sig overhovedet ikke med sansningen som sådan, som fæno-
men, men kun med dé fysiske betingelser, der skal være tilstede, for at en
sansning kan forekomme. Naturvidenskaben beskæftiger sig kun med objek-
ter, men sansningen er ikke et objekt. Den eneste adgang til viden om sansnin-
gen har vi derfor gennem sansningen selv – fordi vi selv sanser og oplever at
sanse. Og det er såmænd bare dét, Løgstrup tager alvorligt.

Det Løgstrup så siger er, at sansningen er allestedsnærværende. Løgstrup
udtrykker det på den måde, at mit legeme er ét sted, men mit syn er et andet
sted fx ude ved fyrtårnet.1 Det er jo også sådan, vi oplever det. Ingen har no-
gensinde oplevet at have et synsbillede af et fyrtårn inde i hovedet. Eller for at
tage et andet eksempel: Står vi overfor et menneske, oplever vi umiddelbart, at
det menneske træder synligt frem for os, fremme foran os og ikke inde i os. Og
det er egentlig bare den oplevelse, Løgstrup sætter ord på med sit begreb om
sansningens allestedsnærværelse. Vi kan jo vende blikket, hvorhen vi vil –
snart til det, der er lige foran os og snart til det, der er langt væk fra os – snart
til brændingen lige foran vores fødder og snart til skibet ude ved horisonten.

Når Løgstrup videre siger om sansningen, at den er uden forarbejdning, så
er det igen en bestemmelse af sansningen, som den er oplevet. Vi oplever umid-
delbart, at som tingene kommer til syne for os, sådan er de, sådan ser de ud. In-
gen oplever, at sansningen forarbejder eller laver om på noget. Vi ved
naturligvis godt, at visse betingelser spiller ind, når vi sanser. Vi ved godt, at
bjerget langt væk ikke er blåt. Og vi ved godt, at vore øjne ikke ser hele lysets
spekter. Men er det en forarbejdning? Nej, det er det netop ikke. Vi kan jo hel-
ler ikke se hele verden på én gang. Sansningen er naturligvis bundet til sine fy-
siologiske betingelser og det sætter nogle grænser for sansningens formåen.
Alligevel er det rigtigt at sige, at sansningen i sit væsen er allestedsnærværende
og uden forarbejdning.

Og det er med udgangspunkt i de bestemmelser af sansningen, Løgstrup
tør foretage den slutning, at så må sansningen også være afstandsløs identitet.
“Kunne vi – hvad vi ikke kan – udelade forståelsen og alene være til i sansnin-
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gen, ville vi afstandsløst være det sansede.”2 Det Løgstrup her siger om af-
standsløs identitet, tror jeg må udlægges på følgende måde: En sansning der er
allestedsnærværende og uden forarbejdning må snarere siges at være univer-
sets end vor egen. Øjet er skabt af universet ikke af os… eller mere præcist, det
er skabt af lyset og sammen skaber lyset og øjet den sansede verden. I sansnin-
gens fænomen fødes verden som sanset – en fødsel, der går for sig hvert øjeblik
i vores tilværelse som sansende væsener. Den, der har del i sansningen, har der-
for også del i den sansede verden. Ja, ikke blot del i, men er den sansede verden
– dén sansede verden, lyset skaber sammen med sit øje.

Sansningen er altså det fænomen, der gør, at vi, idet vi sanser, aldrig kan
tænkes adskilt fra verden. I sansningens fænomen er vi et med verden, en en-
hed, som vi ikke kan lade os skille fra. Alligevel er der, for nu at blive i billedet,
sket en vis form for separation. Sagen er jo, at vi ikke kun og udelukkende san-
ser, men nok så meget er forstående væsener. I vores menneskelige tilværelse er
sansningen altid spundet sammen med forståelsen på en sådan måde, at vi ikke
kan sanse noget uden samtidig at forholde os til det i forståelse – og det vil jo
sige, uden at forholde os til det på den afstand, som forståelsen sætter. Men for
Løgstrup at se sætter forståelsen ikke en absolut afstand mellem subjekt og
objekt. For det første vedbliver sansningen at være afstandsløs identitet på
trods af forståelsen og for det andet er forståelse ikke ensidig i den forstand, at
den blot er udtryk for, hvordan vi subjektivt opfatter tingene. Tingene giver
også deres besyv med i forståelsen. Løgstrup nævner som eksempel forståelsen
af himlen. I ordet himmel ligger ikke blot den forståelse, at himlen er et blå, der
hvælver sig over den verden, vi lever og færdes i. Men i ordet himmel kommer
den betydning også til udtryk, at himlen er et rum, som vort syn kan fortabe sig
i uden at standses af noget. Et træk ved himlen selv og vor sansning af den
kommer til orde i ordet himmel. Himlen selv taler med i forståelsen af den.3

Konkluderende kan man således sige, at Løgstrups tænkning bryder af-
gørende med den tradition, der i forlængelse af Descartes og Kant sætter et
skarpt skel mellem den menneskelige bevidsthed og den legemlige omverden –
mellem subjekt og objekt. Når jeg i denne sammenhæng gør så meget ud af
Løgstrup, er det fordi hans bestemmelse af sansningen (og hans tænkning i øv-
rigt) sætter mennesket i en dybere sammenhæng med naturen end det måske er
almindeligt at gøre.

I en naturvidenskabelig kultur som vores kan vi (alle naturvidenskabens
mange velsignelser og gaver til menneskeheden ufortalt), idet vi naturviden-
skabeligt reducerer naturen til almene lovmæssigheder og upersonlige struk-
turer og mekaniske forløb, være tilbøjelige til at opfatte naturen som noget,
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der bare omgiver os, uden vi i dybere forstand er forbundet med den. Men der-
med har vi overset sansningen. Sansningen giver os del i og forbinder os med
naturen på den mest intime måde, der kan tænkes. I sansningen er vi del af –
ja, er vi identiske med en verden fuld af farver og former og væsener i de mest
forbløffende og utrolige skikkelser og arter, som alle er til uden vores mellem-
komst. Det er en verden fuld af skønhed og grumhed. Det er en verden fuld af
kvaliteter. Løgstrup mente, at videnskaben så bort fra hele denne verden af
kvaliteter for at komme på sporet af nogle kvalitetsløse lovmæssigheder bag
den. En kultur som vores, der tillægger videnskaben så megen autoritet, står
derfor i fare for virkelighedsforglemmelse. Vi glemmer, at den virkelige verden
er den sansede verden med alle dens kvaliteter og forunderligheder. Og så kan
man jo spørge om vores måde at behandle naturen på, ikke hænger sammen
med den forglemmelse. Man kan spørge om ikke sansning og etik har noget
med hinanden at gøre?
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S Å R B A R H E D E N S P R I S

E n k r i t i k a f a n t r o p o c e n t r i s m e n

Af Mickey Gjerris

Indledning
Formålet med denne artikel er dobbelt. Dels at give læserne af denne bog en in-
troduktion til nogle centrale begreber i diskussionen om naturens etiske betyd-
ning, der forhåbentlig kan tjene til en dybere forståelse af de øvrige bidrags
ståsted i diskussionen. Dels at give et indblik i den miljøetiske diskussion om ik-
ke-humane væseners etiske betydningsfuldhed, som den finder sted mellem
dem, der kun vil tilskrive naturen en instrumentel værdi og dem, der ønsker at
tilskrive den en etisk værdi i-sig-selv. En analyse og kritik af den position, der
indenfor miljøetikken kaldes antropocentrismen, giver et grundlag for at søge at
indfange, hvad det at være etisk betydningsfuld vil sige og hvordan denne etiske
betydningsfuldhed kan forstås grundlagt. Endelig vil der blive peget på nogle
perspektiver ved denne forståelse, der peger hen mod et videre teologisk arbejde.

1: Miljøetikkens problemfelter
Miljøetikken som akademisk disciplin er et resultat af den stigende opmærk-
somhed på miljøproblemerne siden 1960’erne. Grundlæggende beskæftiger
miljøetikken sig med to problemstillinger. Idehistorisk set forsøger man at
blotlægge rødderne til den økologiske krise og klargøre hvilket natursyn, der
ligger bag den vestlige verdens udnyttelse af naturen og dens ressourcer. Etisk
set forsøger man at undersøge, hvilke – om nogle – etiske argumenter, der gives
for at tage hensyn til naturen. Ofte forsøger man at fremdrage andre religiøse
og filosofiske forståelser af mennesket og naturen end de, der præger den nuti-
dige naturforståelse, for der igennem at lægge grunden til et ændret forhold
mellem mennesket og naturen.

Da miljøetikken er et stort forskningsfelt og denne artikel ikke vil søge at
give en historisk, endsige tematisk dækkende beskrivelse af den, vil jeg nøjes
med at påpege, at ansvaret for den økologiske krise placeres vidt forskelligt hos
forskellige tænkere. Der er dog grund til at hæfte sig ved, at kristendommen ofte
inddrages som ansvarlig for, at det vestlige natursyn er så naturfjendsk, som det
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er. Lige siden 1967, hvor Lynn White publicerede et mindre essay i tidsskriftet
Science 1 har kristendommen måttet lægge ryg til mange hug og beskyldninger
om, at den, virkningshistorisk set, stod bag en stor del af de miljøproblemer, der
plager os i dag. Et omdrejningspunkt for kritikken er det kristne gudsbilledes
transcendente karakter, der afsakraliserede naturen og lagde den åben for men-
neskets misbrug.2 To eksempler på, hvordan en forståelse af baggrunden for det
vestlige natursyn kan bruges i forsøget på at formulere nogle uudnyttede poten-
tialer i traditionen og medvirke til en ny forståelse af forholdet mellem menne-
sket og naturen kan ses i Aksel Haanings og Ole Jensens artikler i denne bog.

Generelt kan man sige, at filosoffer, der arbejder med miljøetik, stiller sig
skeptiske overfor kristendommen og enten søger inspiration i andre religioner
som buddhisme, taoisme, hinduisme og naturreligioner eller arbejder ud fra
rent filosofiske antagelser, i det de helt afviser religion som et emne for etik-
ken3. Ikke overraskende finder teologer, der arbejder med naturforståelse og
miljøproblemer ofte, at kristendommen indeholder glemte, oversete eller mis-
kendte ressourcer, der kan frugtbargøres.4

Inden for den rent filosofiske miljøetik skelner man traditionelt set mellem
tre hovedretninger: Den antropocentriske, den biocentriske og den økocentri-
ske.5 De forskellige forskere arbejder selvsagt ud fra forskellige traditioner og
kan derfor dårligt rubriceres i kasser med et enkelt stempel uden på, men ind-
delingen i henholdsvis antropocentrikere, biocentrikere og økocentrikere kan
anvendes som et hjælpemiddel til at få et overblik over forskningsområdet.
Inddelingen er foretaget på tværs af filosofiske (og teologiske) skoler og går så-
ledes ikke på, om der er tale om utilitaristisk, deontologisk eller ontologisk
etik, men på hvilke entiteter (noget værende, en genstand), den enkelte retning
tilskriver etisk betydning. En antropocentrisk miljøetik tilskriver kun menne-
sker etisk betydning, en biocentrisk tilskriver levende væsener etisk betydning
og endelig tilskriver en økocentrisk etik også den døde natur (såsom bjerge,
landskaber og floder) etisk betydning. For at forstå, hvorfor denne skelnen er
afgørende indenfor miljøetikken, må vi imidlertid først se lidt på, hvad det vil
sige at være et etisk væsen.

2: Etiske agenter og subjekter
Miljøetikeren Paul W. Taylor skelner mellem to slags etiske væsener. Etiske
agenter og etiske subjekter.6 Tilsammen udgør de mængden af etiske entiteter,
de væsener eller genstande, der er af direkte interesse for etikken. Etiske agen-
ter er de væsener, der kan handle etisk. Som tommelfingerregel kan man sige,
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at gruppen af etiske agenter består af medlemmer af arten Homo Sapiens –
mennesket. Men begrebet trænger til yderligere kvalifikation. For det at kunne
handle etisk betyder, at man kan blive stillet til ansvar for sine handlinger. Og
for at kunne stille et menneske til ansvar for sine handlinger skal en række for-
udsætninger være opfyldt. Disse forudsætninger beskriver Taylor således:

“…the ability to form judgments about right and wrong; the ability to
engage in moral deliberation, that is, to consider and weigh moral rea-
sons for and against various courses of conduct open to choice; the
ability to make decisions on the basis of these reasons; the ability to
exercise the necessary resolve and willpower to carry out those deci-
sions; and the ability to hold oneself answerable to others for failing to
carry them out.” (Taylor 1986, 14)

Forudsætningerne minder om dem, der bliver anvendt i straffeloven. For at
kunne blive straffet for en forbrydelse kræves det, at man opfylder en række
krav, der kan minde om ovenstående. Således idømmes evnesvage, børn, de-
mente o.a. ikke fængsel for handlinger, som ville medføre fængselsstraf, hvis
de var begået af en “normal” person. Det kan diskuteres om Taylors formu-
leringer er præcise nok, men tankegangen er klar og synes indlysende rigtig.
Kun mennesker, der meningsfuldt kan drages til ansvar for deres handlinger,
er etiske agenter. Etiske agenter er de mennesker, af hvem vi med rette kan
kræve, at de stræber efter at gøre det etisk rigtige i en given situation. Denne
forståelse af etiske agenter er der ikke megen strid om i miljøetiske kredse.

Striden begynder først, når vi når til gruppen af etiske subjekter. Hvor eti-
ske agenter er de mennesker, som man med rette kan forvente handler etisk, så
er etiske subjekter de entiteter overfor hvem, de etiske agenter er forpligtet på
at handle etisk. Alle etiske agenter må forstås som etiske subjekter, dvs. at man
på den ene side kan stille etiske krav til dem, mens de på den anden side kan
gøre sådanne krav gældende overfor andre etiske agenter. Men ikke alle etiske
subjekter er etiske agenter. Hvis man hævder et universelt antropocentrisk ud-
gangspunkt (og de gør langt de fleste i dag – bevidst eller ubevidst), hvor alle
medlemmer af arten Homo Sapiens i en eller anden forstand stiller etiske agen-
ter overfor en etisk fordring, så må man acceptere, at det at være en etisk agent
ikke kan være et krav for at blive optaget i kredsen af etiske subjekter. En stor
gruppe mennesker lever nemlig ikke op til disse krav. Evnesvage, demente, be-
vidstløse og børn indtil en vis alder er, som nævnt ikke etiske agenter. Ikke
desto mindre er det de færreste, der vil hævde, at de derfor kan behandles efter
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forgodtbefindende. De er etiske subjekter, der stiller de etiske agenter overfor
en fordring om at tage vare på dem. De kan behandles godt eller ondt.7

Sammenfattende kan man sige, at gruppen af etiske subjekter er etisk betyd-
ningsfulde og de etiske agenter bør tage hensyn til denne etiske betydningsfuld-
hed. Men hvad det vil sige at være etisk betydningsfuld? Fastholder vi, at alle
mennesker tilhører gruppen af etiske subjekter, så kan man sige, at et menneskes
etiske betydning ikke afhænger af, hvad det gør eller hvem det er, men udeluk-
kende af det faktum, at det er. Dette blev af Immanuel Kant (1724-1804) formu-
leret i det praktiske imperativ: Handl således, at du altid bruger menneskeheden,
såvel i din egen som i enhver andens person, altid tillige som formål, aldrig blot
som et middel.8 Et menneskes etiske betydning ligger ikke i dets evner og talen-
ter, indflydelse på og betydning for samfundet eller særlige afstamning. Et men-
neske kan aldrig reduceres til at være en biting i forhold til sine evner og
funktioner, men er altid, alene i kraft af at være et menneske, et formål i sig selv
– etisk betydningsfuld. Om dette siger K.E. Løgstrup (1905-1981):

I forholdet til det andet menneske kan der trækkes en bestemt grænse,
som, så snart den overskrides, gør forholdet skamløst. Det kommer af, at
nok kan vi taksere et menneskes ydelser efter deres nytte for det fælles
bedste, men overfører vi den taksering fra et menneskes ydelser til dets til-
værelse, fornedrer vi det. Et menneskes tilværelse forbyder at bedømmes
efter bidraget til det fælles bedste. Gør vi det alligevel, gør vi mennesket til
middel, og det er at frakende dets tilværelse enhver menneskelighed.9

Nu er Løgstrup og Kants begrundelser for at betragte mennesket som etisk be-
tydningsfuldt i sig selv vidt forskellige. Men begge ser mennesket som et for-
mål i sig selv, et væsen, hvis etiske betydningsfuldhed, der ikke kan sættes
spørgsmålstegn ved. Intet mål, det være sig nok så ædelt og altruistisk, kan ret-
færdiggøre, at et menneske reduceres til udelukkende et middel.

For at give et eksempel, der sætter tingene lidt på spidsen, så tænk på den
måde, det danske samfund behandler enlige, demente medborgere på. Ser man
rent samfundsøkonomisk på det, så ville der utvivlsomt være god fornuft i at
indføre tvungen eutanasi ved en vis alder. Når kroppen holder op med at fun-
gere og åndsevnerne svækkes, så kan man ikke længere bidrage med noget til
fællesskabet. Fastholder man ikke, at et menneske er etisk betydningsfuldt i
kraft af at være et menneske, men kun i kraft af sine evner og bidrag til sam-
fundet, så har man også accepteret, at et menneske ikke er et mål i sig selv og
skal så enten til at forhindre nedslagtningen af unyttige medborgere med andre
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argumenter eller deltage i den. Al dette blot for at klargøre, at det at være et
etisk subjekt betyder, at etiske agenter har pligt til at tage etisk hensyn til en. Et
etisk subjekts etiske betydningsfuldhed er ikke afhængigt af ydre faktorer eller
indre evner, men kun af det faktum, at det eksisterer. Og det gør det naturligvis
attraktivt at være med i gruppen af etiske subjekter.

Men der findes også en anden form for værdi eller betydningsfuldhed, der
spiller en rolle i den miljøetiske diskussion. Det er den instrumentelle værdi. En
køkkenkniv har en sådan værdi. Hvordan jeg vælger at behandle køkkenkni-
ven er ikke et etisk spørgsmål, men om jeg bruger den til at stikke folk ned på
gaden med eller til at tilberede mad til sultne børn, er et etisk spørgsmål. Denne
skelnen er ukompliceret og de fleste af os opererer med den hver dag uden at
tænke over det. Sagerne kompliceres først, når vi ønsker at behandle et etisk
subjekt både som formål og middel på samme tid.10 For dette sætter en grænse
for i hvor høj grad, at vi kan udnytte hinanden. På den ene side ville vores liv
med hinanden bryde sammen, hvis vi ikke kunne behandle hinanden som mid-
ler, på den anden side ville vores liv blive umenneskelige, hvis vi kun så hinan-
den som midler til at opnå egne mål.

Løsningen består i praksis i, at vi i mange situationer udmærket kan udnyt-
te den anden til at opnå egne mål, da situationen fra den andens side ser lige så-
dan ud, blot med modsat fortegn. Forholdet mellem arbejdsgiver og
arbejdstager kan ses som et eksempel på dette, ligesom udvekslingen af service-
ydelser (kunden og ekspedienten) fungerer på denne måde. Nu kan man ind-
vende, at dette netop strider mod ideen om aldrig at behandle den anden som
kun et middel og det er jeg tilbøjelig til at være enig i. Ikke desto mindre fun-
gerer samfundet i praksis på denne måde. At det så er efterstræbelsesværdigt,
at vi betragter og behandler hinanden som mere end forbrugere og lommereg-
nere, i det denne funktionalisering af relationerne mellem mennesker er en
medvirkende årsag til den direkte sammenhæng mellem industriel udviklings-
grad og menneskelig isolation og ensomhed, er imidlertid en anden historie.

Forlader vi nu det rent human-etiske område og vender tilbage til den mil-
jøetiske diskussion om naturens etiske betydning, så er spørgsmålet, om na-
turen eller dele af den er at betragte som et eller flere etiske subjekter eller om
alt andet end mennesket kun har instrumentel værdi?

I det følgende skal en række antropocentriske argumenter indenfor miljøe-
tikken kort beskrives. Dels for at vise, at der er adskillige grunde, også fra et
antropocentrisk perspektiv, til at drage omsorg for naturen og dels for at dan-
ne baggrund for den videre diskussion i artiklen.
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3: Antropocentrisme
Filosoffen Angelika Krebs har i sin bog Ethics of Nature – A Map11 forsøgt at
systematisere de forskellige argumenter, der gør sig gældende indenfor de for-
skellige miljøetiske positioner. Argumenterne inddeles af Krebs i tre grupper,
der ikke er sammenfaldende med opdelingen i antropo-, bio- og økocentriske
argumenter, men da denne anderledes taxonomi ikke berører de antropocen-
triske argumenter, så vil jeg ikke gå ind i en diskussion af dette forhold.12

Natur er et vidt begreb, der indgår i en lang række forskellige sammen-
hænge, hvorfor det ikke er uvæsentligt at præcisere, hvad der menes, når der i
denne artikel tales om naturen. Natur forstås på linje med Krebs, som den del
af verden, der ikke er skabt af mennesker, men kan påvirkes af mennesker.

“Ethics of nature, in a wide sense, adresses all moral issues of our con-
duct toward that part of the world which has not been made by human
beings and is under human influence.” (Krebs, 8-9)

Med beskyttelse af naturen (drage omsorg for, vise hensyn til osv.) menes, at
mennesket i sin omgang med naturen forsøger at undgå at destruere enten helt
eller delvist de entiteter i naturen, der er etisk betydningsfulde og de entiteter,
der har betydning for de etisk betydningsfulde entiteter uden i sig selv at være
etisk betydningsfulde. De antropocentriske miljøetiske argumenter, der vil bli-
ve skitseret i det følgende, er altså argumenter, der sigter mod at øge den men-
neskelige hensyntagen overfor naturen uden at ville tilskrive ikke-humane
entiteter en etisk værdi. Målet med argumenterne er at sikre, at mennesket be-
handler naturen, så alle mennesker, både nulevende og fremtidige, har mulig-
hed for at leve “et godt liv”.

For Krebs er Det gode liv målet for etikken, dens raison d’etre. Fordi men-
nesket ønsker det gode liv, bliver etik nødvendig som en overvejelse af, hvor-
dan mennesket når dette mål. I den forstand er argumenterne et udtryk for en
praktisk etik, der søger at vejlede mennesket i, hvordan det når et på forhånd
fastsat mål. Dette mål er ingen selvfølge indenfor den etiske tradition, men dog
så tilpas vagt, at de fleste vil kunne enes om det. Den brede tilslutning til det
gode liv som etikkens mål, skyldes naturligvis, at begrebet god kan forstås på
mangfoldige måder.

Krebs, der arbejder ud fra et kantiansk grundlag specificerer, hvad hun for-
står ved det gode liv. Igen er formuleringerne så brede, at jeg vil tillade mig at
lade dem stå uantastet i forventning om, at de fleste mennesker vil kunne finde
plads til deres egen formulering af det gode liv i dem. Det gode liv kan deles op i
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tre kategorier. 1: En række basale behov, der skal være opfyldt, hvis et liv skal
være et godt liv. Disse består bl.a. af: Mad, sundhed, ly, følelsesmæssig kontakt
med andre, kommunikation med andre, uddannelse, friheden til at vælge mel-
lem forskellige muligheder for at give det gode liv form og retten til at individua-
lisere sig selv ud fra sin egen baggrund. 2: En række grundlæggende muligheder,
der kan være, men ikke nødvendigvis er, en del af det gode liv, såsom: At have en
familie, at nyde opfyldelsen af de basale behov, forskellige former for æstetisk
nydelse, fysisk aktivitet og intellektuelt arbejde. 3: At få opfyldt ønsker, der lig-
ger ud over de ovenstående, såsom ferierejser, modetøj osv. Opfyldelsen af disse
behov kan gøre, at et liv opleves som et rigt eller luksuriøst liv, men er ingen for-
udsætning for, at et liv kan være et godt liv (Krebs, 12-13).

Krebs finder, at der (for nærværende) gives syv antropocentriske argumen-
ter. Disse vil kort blive skitseret og blive vurderet ud fra en pragmatisk synsvin-
kel, der søger at fastslå deres værdi i naturbeskyttelsesdebatten. Det sidste
argument vil blive diskuteret ud fra en fænomenologisk-psykologisk synsvinkel.

1: De basale behov. Utvivlsomt det mest gennemslagskraftige argument i
debatten om miljøbeskyttelse. For at mennesket kan leve skal der være adgang
til luft, vand og mad, der ikke er forurenet så meget, at det udgør en helbredsri-
siko. Selvom naturen kun betragtes som et forrådskammer, er der stadig grund
til at tage hensyn til den, så den fortsat kan opfylde denne funktion. Derfor
skal naturen beskyttes mod udnyttelse og destruktion, der bringer menneskets
mulighed for at overleve i fare (Krebs, 29-34).

2-4: De æstetiske behov. Krebs skelner mellem tre forskellige æstetiske be-
hov hos mennesket. Disse behov skal ikke opfyldes for, at et menneske kan få
“et godt liv”, men muligheden for at få dem opfyldt skal være tilstede. Det før-
ste er behovet for at have sanselige oplevelser i og af naturen: Duften af skov,
smagen af vilde jordbær, fuglens sang og det varme sand under fødderne. Disse
oplevelser er almenmenneskelige, forstået på den måde, at alle mennesker på
tværs af kulturelle kontekster finder glæde i dem (Krebs, 35-41).

Hvor det første æstetiske behov er tæt knyttet til sansningen og den fysiske
oplevelse, så er det andet i højere grad en mental oplevelse. Det kan fx være at sid-
de på en bænk, omgivet af træer og betragte en solnedgang ud over havet. Æste-
tisk nydelse af naturfænomener er således en aktivitet, der har en intrinsisk
æstetisk værdi. Dette medfører, som ved den kropslige sansning af naturen, en
etisk forpligtelse for etiske agenter om at give både nuværende og fremtidige gen-
erationer mulighed for at have sådanne oplevelser. Også her finder Krebs, at der
kan tales om en almenmenneskelig æstetik, der på tværs af kulturer vurderer de
samme naturoplevelser til at være æstetisk betragtelsesværdige13 (Krebs, 44-50).
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Det tredje æstetiske behov er behovet for at blive frataget det æstetiske an-
svar. Alle menneskeligt frembragte genstande har en funktion og en form. Og
endskønt en genstands funktion i et vist omfang bestemmer dens form, så står
den, der fremstiller genstanden altid overfor en række æstetiske valg (ligesom
den, der køber genstanden gør). En stols funktion lægger begrænsninger på
formgivningen, men ikke absolutte. Og køberen står ofte og skal vælge mellem
forskellige modeller og farver. Formens frihed i forhold til funktionen betegner
Krebs som menneskets æstetiske ansvar. Dette ansvar følger uundgåeligt med,
når man er et genstandsproducerende og forbrugende væsen.

I modsætning til menneskeligt frembragte genstande, så har naturens gen-
stande allerede en form, når vi oplever den. Naturens genstande står i samme
problemstilling som os. De har en vis funktion, der til en vis grad afgører deres
form, men en del af formen er uafhængig af funktionen. Når mennesket oplever
naturen og gør den til genstand for æstetisk betragtning, så er den “overskyden-
de” formdannelse allerede afgjort af evolutionen, det omgivende miljø og tilfæl-
digheder. Træer har bark for at beskytte deres stammer, men mønstret i det
enkelte træs bark er ikke afhængigt af denne funktion. Træet har allerede en
form, når vi kommer til det. Dette befrier mennesket fra dets æstetiske ansvar og
muligheden for denne befrielse er en del af “Det gode liv” (Krebs, 51-53).

Tilsammen udgør disse tre æstetiske behov et æstetisk argument for at tage
vare på naturen ud fra et antropocentrisk perspektiv. Hvor understregningen af
de basale behov ofte siges at danne baggrund for en “hård” antropocentrisme”, så
kan de øvrige argumenter siges at høre hjemme i en “svag” eller “blød” antropo-
centrisme, hvor forholdet til naturen afgøres af en form for oplyst egeninteresse.

5: Hjemstavn. Det er kendetegnende for mennesket, at det føler sig trygt i
vante rammer. I det omfang menneskers rammer udgøres af natur (et landskab,
en flod osv.) er der en etisk pligt til at beskytte disse rammer. Den menneskelige
individualiseringsproces indbefatter ofte naturen som et referencepunkt, der gi-
ver en følelse af sikkerhed og tryghed. Som eksempel skal blot nævnes den be-
tydning, som bøgeskoven har for den nationale selvopfattelse i Danmark. Igen
er det ikke selve oplevelsen, der er en etisk pligt til at formidle, men kun mulighe-
den for den. For et menneske, der er vokset op i byen, kan et sådant argument
lyde mærkeligt, men Krebs præciserer ved at sige, at det ikke er rammernes ma-
teriale (natur / kultur), der er afgørende, men blot, at mennesker har en mulig-
hed for at identificere sig med et givet miljø over et længere tidsrum.14 At dette
kan føre til en museumsagtig opfattelse af naturen, står Krebs klart, men ikke
desto mindre fastholdes argumentet (Krebs, 55-56).

6: Moralpædagogik. Grundtanken, som allerede Kant gav udtryk for
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(Krebs, 57), er, at menneskets moralske udvikling er delvist afhængigt af,
hvordan det behandler naturen. Mennesket er fra naturens hånd udstyret med
en tilbøjelighed til ikke at være destruktivt og til at nære medfølelse. Denne
moralske “sans” kan svækkes eller styrkes alt efter, hvordan mennesket rea-
gerer overfor naturlige genstande. Den meningsløse destruktion af en blomst,
afbrænding af insekter under forstørrelsesglas og dyrplageri generelt er ikke i
sig selv etisk forkerte aktiviteter, da blomster, fluer og hunde ikke har en in-
trinsisk etisk værdi, men disse handlinger kan medføre en svækkelse af menne-
skets evne til at handle etisk overfor andre mennesker. I moderne sprog forstås
naturen som en computersimulation af den virkelige etiske verden, hvor det
man foretager sig ikke har direkte konsekvenser etisk set, men i det lange løb
kan betyde, at ufølsomheden og brutaliteten lejres i personen, der så i den eti-
ske verden vil optræde på samme måde. Derfor har mennesket en etisk pligt til
at udvikle sine medfødte evner til at respektere ikke-humane entiteters integri-
tet. Som Krebs udtrykker det:

“Cruelty toward animals and the vandalism of nature brutalizes and
corrupts the human character. Compassion for animals and care for
nature refines the human character”. (Krebs, 58)

Argumentet gælder kun for den meningsløse destruktion af naturen. Gives der et
formål, som fx at skaffe sig føde, ly eller klæder, så er destruktionen ikke me-
ningsløs og derfor ikke ødelæggende for menneskets etiske sans (Krebs, 57-60).

7: Det gode liv. Som det er fremgået af ovenstående, så er det etiske krav til
enhver etisk agent, at han eller hun handler, så både nulevende og fremtidige men-
nesker har mulighed for at leve et godt liv. Det sidste argument Krebs nævner er
imidlertid ikke et etisk krav, men snarere en leveregel, hvis indhold kan hjælpe
den enkelte til selv at opnå et godt liv. Grundtanken er, at en nødvendig bestand-
del af et godt liv er, at livet opleves som meningsfyldt. Hvis mennesket baserer sin
erfaring af livets meningsfuldhed på de mål, som det opnår (karriere, familie o.l.),
så står det i konstant risiko for, at livet mister sin meningsfuldhed, hvis disse mål
ikke nås. Og livets skrøbelige karakter gør, at ethvert menneskeligt sat mål risi-
kerer at smuldre før vi når det – ved skæbnens ugunst kan firmaet gå konkurs,
vores ægtefælle dø osv, eller som Krebs udtrykker det:

Whoever does not adequately take into account the role of fate in life…,
the fact that control of your life is not firmly in your hands, risks conclu-
ding that life is devoid of meaning and falling into despair. (Krebs, 62)
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Den eneste måde at undgå dette på er at betragte meningen med livet som livet
selv. Ses livet som bærende sin egen mening, så bliver alt, som det indeholder
også meningsfuldt. For Krebs er der en direkte sammenhæng mellem at betrag-
te livet som værdifuldt i sig selv og at betragte alt, der eksisterer, som værdi-
fuldt i sig selv. Ikke ud fra en erfaring af, at alt eksisterende har en værdi i sig
selv, men ud fra en frygt for, at livet mister sin meningsfuldhed, hvis man ikke
vælger at anskue tilværelsen sådan. Derfor er:

The instrumental attitude to nature, to animals, plants, rivers, or the
air…not the best attitude for human beings to adopt. They should re-
vere nature. (Krebs, 63)

Krebs forsøger her, ud fra rent antropocentriske motiver at begrunde en prag-
matisk opfattelse af “naturens hellighed”. Ikke for at beskytte naturen mod
menneskets overgreb, men for at beskytte mennesket mod en truende menings-
løshed. Argumentet kan virke mærkværdigt – og det er det for så vidt også.
Spørgsmålet er, om det er muligt for et menneske at vælge en bestemt opfattel-
se af naturen, ikke fordi denne opfattelse er sand i en eller anden forstand, men
fordi kun denne antagelse kan redde det fra skæbnens slag og efterfølgende
fastholde denne opfattelse, når slagene begynder at gøre ondt? Kan en pragma-
tisk antropocentrisk begrundelse for at betragte naturen som “hellig” fasthol-
de livets meningsfuldhed, når den selvsamme natur gennem naturkatastrofer,
sygdom og død konstant modsiger al mening?

Argumentets svaghed er, at mennesket skal lade som om, der er en mening
med livet selv for at undgå at blive skuffet i dets individuelle liv. Men det er
ganske enkelt et udtryk for manglende menneskekundskab, hvis man hævder,
at et menneske, der i dets individuelle liv erfarer, at livet er meningsløst, alene
for at undgå denne meningsløshed, skulle kunne overbevise sig selv om, at der
er trøst at finde i, at livet som sådan er meningsfyldt. Vi lever altid vores egne
liv – livet som sådan kan vi ikke leve.

Men argumentet er vigtigt i forståelsen af antropocentrismens begrænsnin-
ger. Krebs skriver selv, at det er et forsøg på at indfange den spirituelle side af na-
turen, som den vestlige kultur i sin reduktion af naturen til råmateriale, har
glemt (Krebs, 61-64). Det, der afstedkommer alle problemerne er imidlertid, at
det er svært at have et spirituelt forhold til naturen, når den ifølge Krebs eget ud-
gangspunkt nægtes enhver form for værdi uafhængigt af mennesket. Det er som
om, hun vil hive sig selv op ved håret, når hun vil have et åndeligt forhold til en
natur, der ifølge hendes eget filosofiske udgangspunkt, ikke besidder nogen ånd.
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Inddragelsen af argumenterne 2-7 i diskussionen om menneskets omgang
med naturen markerer springet fra en “hård” antropocentrisme til en “blød”
antropocentrisme og må, pragmatisk betragtet, siges at føre til en større hen-
syntagen til naturen for menneskets skyld, hvis de i fuldt omfang indgik i be-
slutningsprocesserne omkring menneskets udnyttelse af naturen. Som sådan
har antropocentrisk miljøetik stor betydning i forsøget på at modsige den vest-
lige kulturs tendens til at rykke mennesket ud af den biologiske virkelighed.
Særligt det Krebs kalder menneskets æstetiske behov synes at kunne få en vis
vægt i diskussionen. At vi har behov for at møde noget, der er formet uafhæ-
gigt af os, at vi har behov for at have sanselige sensuelle oplevelser af og i na-
turen og endelig, at vi har behov for at glædes ved den blotte eksistens af
naturligt forekommende former og farver i planter, dyr og landskab synes
uomtvisteligt. I den forbindelse skal det blot påpeges, at den danske teolog
K.E. Løgstrups tale om stemtheden i sansningen kan ses som en fænomenolo-
gisk udlægning af det æstetiske argument.15 For Løgstrup er mennesket i sans-
ningen af naturen ganske underlagt sansningen og dens indtryk. Den sindets
stemthed, der følger en tur i skoven er ikke kun et produkt af menneskets indre
følelsesliv, men også et resultat af den stemning som udgår fra skoven selv.
Som sådan er sindet stemt af den sansede natur, en stemthed, der er en for-
udsætning for menneskets oplagthed og energi.16

De antropocentriske argumenter kan altså føre til en besindelse på i hvor
høj grad mennesket kan udnytte og destruere naturen. Ikke desto mindre er
der grund til at grave et spadestik dybere og se, om der under de antropocentri-
ske argumenter, der her er skitseret, findes en solid begrundelse for at udeluk-
ke alle ikke-humane entiteter fra gruppen af etiske subjekter.

4: Hvorfor antropocentrisme?
I det ovenstående er der gjort rede for, hvorledes en øget hensyntagen til na-
turen kan udfoldes indenfor et antropocentrisk univers. Hvert enkelt af de
ovenstående argumenter hviler på den antagelse, at kun medlemmer af arten
Homo Sapiens har en etisk værdi i sig selv. I forsøget på at vurdere denne anta-
gelse vil der i det følgende blive taget kritisk stilling til nogle af de forudsætnin-
ger som den antropocentriske miljøetik hviler på.

Der findes overordnet set to måder at argumentere for den antropocentri-
ske position på. Den ene er pragmatisk og sigter mod de resultater, der kan op-
nås på naturbeskyttelsesområdet, den anden er teoretisk og sigter mod en
filosofisk bestemmelse af mængden af etiske subjekter.17
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Vender vi os først mod det pragmatiske argument, så bygger det på ideen
om, at antropocentrisk og ikke-antropocentrisk miljøetik vil give samme resul-
tat: en bedre beskyttelse af naturen. Den antropocentriske miljøetiker Bryan G.
Norton kalder dette “The Convergence Hypothesis”. Og ikke alene vil de kunne
nå de samme resultater, men antropocentrismen er bedre i stand til at beskytte
naturen end en ikke-antropocentrisk position. Det skyldes, at antropocentris-
men, qua sin kulturelle indfældethed, er umiddelbart acceptabel for de fleste
mennesker. Det eneste man risikerer ved at ville udvide mængden af etiske sub-
jekter til også at indbefatte ikke-humane entiteter, er at støde en del af offentlig-
heden fra sig, der vil finde argumenterne uantagelige og at skabe splid og internt
kævl mellem miljøetikere, der vil stå i vejen for opnåelsen af de mål, som man al-
ligevel er enige om. Ved at blive i en antropocentrisk etik taler man i kulturens
sprog og derved forøger man chancerne for, at kulturen vil lytte.18

Argumentet er i en forstand indlysende rigtigt. Det er utvivlsomt sandt, at
langt de fleste mennesker i dag vil medgive antropocentrikeren, at alle menne-
sker alene i kraft af deres eksistens har krav på etisk hensyntagen. Det er kun i
grænsesituationerne omkring fødsel og død, at den universelle antropocentris-
me drages i tvivl. Hvilken etisk status det befrugtede æg, fosteret, den for tid-
ligt fødte og den hjernedøde har, er derfor brændende spørgsmål indenfor den
medicinske etik, men de færreste sætter spørgsmålstegn ved den ubetingede
etiske værdi hos mennesker, der befinder sig mellem eksistensens to grænser.
Antropocentriske argumenter for naturbeskyttelse taler derfor ikke alene til
menneskets eget ønske om at få et godt liv, men udstrækker også relativt
uproblematisk dette til et krav om, at alle mennesker har krav på et godt liv.

Den pragmatiske begrundelse for at holde sig til en antropocentrisk miljø-
etik forudsætter til gengæld, at en antropocentrisk etik er i stand til i praksis at
beskytte naturen i lige så høj grad som en ikke-antropocentrisk etik. Dette har
bl.a. Brian K. Steverson rejst tvivl om. Spørgsmålet er, om ikke en miljøetik,
der sigter mod at beskytte menneskelig velfærd (bredt forstået), vil tillade, at fx
dyrearter, der ingen betydning har for den menneskelige velfærd, udryddes,
hvis deres bevarelse vil påføre mennesket store omkostninger, hvorimod en
miljøetik, der tilskriver det enkelte dyr og/eller dyreart en etisk værdi, vil være
mere villig til at betale disse omkostninger?19

En anden måde at rejse spørgsmålet på er at overveje, hvorvidt det ikke gør
en forskel for bevarelsen af fx en skov, om det er dem, der taler for en bevarelse,
der skal begrunde, at skoven med træer og dyreliv har en æstetisk værdi for
mennesker, fremfor dem, der ønsker at fælde den, der skal begrunde hvorfor
skovens økonomiske potentiale skal udnyttes til trods for, at dette vil destruere
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en række entiteter, der har en intrinsisk etisk værdi. Hvis bevisbyrden ikke læn-
gere hviler på de, der ønsker at beskytte naturen, men på de, der ønsker at ud-
nytte den, så synes det rimeligt at antage, at naturen i højere grad end i dag vil
blive beskyttet.20 I sidste ende kan man spørge, om det er rimeligt at hævde en
“Convergence Hypothesis” for antropocentrikere og ikke-antropocentrikere,
når ikke-antropocentrikerens mål – at beskytte naturen – for antropocentri-
keren kun er et middel til at opnå det egentlige mål – det gode liv for mennesket.

Denne kritik af den pragmatiske antropocentrisme rammer argumentet på
det substantielle niveau. Men selv hvis det skulle vise sig, at man i praksis kan
nå samme grad af naturbeskyttelse fra både antropocentriske og ik-
ke-antropocentriske argumenter, så står det stadig åbent hvilke entiteter, der
har etisk betydning. For Norton, der arbejder ud fra den pragmatiske tradition
er svaret, at da forsøgene på filosofisk at bestemme, hvilke entiteter, der har in-
trinsisk etisk værdi, både fra antropocentrisk og ikke-antropocentrisk hold
ikke er overbevisende, så må antropocentrismen, i Nortons “bløde” form,
foretrækkes af pragmatiske grunde.21 Fastholder man imidlertid, at der er mere
at sige om et begrebs sandhedsværdi end dets instrumentelle værdi for at frem-
me det gode liv, så er der grund til at se nærmere på nogle af de mere filosofisk
orienterede argumenter for antropocentrismen.

Jeg vil i det følgende beskæftige mig med to begrundelser for, at en antro-
pocentrisk miljøetik er at foretrække fremfor en ikke-antropocentrisk. Det
drejer sig om påstanden, at antropocentrisme er en logisk følge af menneskets
perspektiv og påstanden om, at mennesket besidder en særlig kvalitet, der gør,
at det – og kun det – kan betragtes som et etisk subjekt

Det antropocentriske perspektiv
Den epistemologiske begrundelse for antropocentrismen er, at eftersom men-
nesket aldrig kan betragte verden andet end ud fra et menneskeligt perspektiv,
så må etiske vurderinger nødvendigvis være antropocentriske (Krebs, 19-23).
Argumentet kan forstås på to måder. For det første som et udsagn om, at men-
nesket er underlagt et generelt epistemologisk vilkår, der medfører, at da men-
nesket er det eneste væsen, der kan erfare etiske værdier, så vil etiske værdier
altid blive erfaret igennem et menneskeligt perspektiv. Etiske værdier kan ikke
erfares fra et sted uden for mennesket og på den måde være uafhængige af
mennesket. Som Warwick Fox påpeger, så er dette en triviel påpegning af et
uomgængeligt træk ved tilværelsen. At et menneske nødvendigvis må erfare
verden som et menneske kan næppe komme bag på nogle.22 Langt mere inter-
essant er det, at argumentet undertiden bruges i et forsøg på at påvise, at kun
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mennesker kan have etisk værdi. Her forstås det uomgængelige antropocentri-
ske perspektiv pludselig som en årsag til, at alle entiteter, der ikke erfarer ver-
den ud fra dette perspektiv er etisk irrelevante, som andet end instrumenter for
dem, der har dette perspektiv.23

Denne forståelse af det antropocentriske perspektiv kalder Fox “Den an-
tropocentriske fejlslutning”(Fox, 21). Fejlslutningen består i at forveksle det at
kunne erkende en etisk værdi med det at have etisk værdi. Der kan ikke sættes
lighedstegn mellem det at have et bestemt perspektiv på verden og så hvilke eti-
ske værdier, der kan erfares gennem dette perspektiv. Som eksempel nævner
Fox, at vi ikke blot erfarer verden gennem et menneskeligt perspektiv, men
gennem et bestemt menneskeligt perspektiv. Blot fordi jeg erfarer verden gen-
nem en hvid mands øjne, så er det ikke ensbetydende med, at jeg ikke kan op-
fatte kvinder og mennesker af en anden hudfarve, alder, størrelse osv. som
etiske subjekter (Fox, 21-22).

Den epistemologiske antropocentrisme kan derfor ikke besvare spørgsmå-
let: Hvilke entiteter har etisk værdi? Hvad den kan er at minde os om, at lige-
som vi i kraft af vores særlige perspektiv inden for den humane verden ofte er
tilbøjelige til at tildele os selv fordele fremfor andre, så kan vores antropocen-
triske perspektiv gøre os mindre tilbøjelige til at ville udvide gruppen af etiske
subjekter med ikke-humane entiteter. Antropocentrismen tjener menneskets
interesser, hvorfor der er grund til at overveje, hvilke motiver, der ligger bag en
tilslutning til en antropocentrisk etik. At mennesker kan have en interesse i at
fastholde, at kun mennesker kan forstås som etiske subjekter ud fra en frygt
for, at en ikke-antropocentrisk etik vil pålægge dem begrænsninger i deres ud-
foldelsesmuligheder, diskvalificerer ikke automatisk antropocentrismen, men
som altid, når de, der er sat til at fælde dom, selv har en personlig interesse i
dommens udfald, så er der grund til at være på vagt (Fox, 13-14).

Menneskets særstatus
Den deskriptive argumentation for antropocentrismen hviler på den anta-
gelse, at de etiske kvaliteter, der danner grundlag for den etiske betydning
et menneske måtte have, ikke kan påpeges i andre entiteter. Kants bestem-
melse af menneskets etiske værdi som grundlagt i menneskets evne til at
agte moralloven (Kant, 61-72) kan ses som et skoleeksempel på denne tan-
kegang. Tanken om, at etikken ikke kun kan begrundes i et biologisk til-
hørsforhold, men må begrundes med en kvalitet ved de entiteter, der regnes
for etiske subjekter, har stor betydning i debatten mellem antropocentrister
på den ene side og bio- og økocentrister på den anden side. Og her henviser
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antropocentrismen ofte til menneskets åndelige evner for at begrunde sig
selv. Om man vælger menneskets evne til at sætte fornuften over begæret,
menneskets evne til at overveje konsekvenserne af sine handlinger, menne-
skets evne til at vælge frit mellem flere forskellige handlingsmuligheder,
menneskets selvbevidsthed eller menneskets evne til at begrunde sine hand-
linger, så står man imidlertid i et problem i forbindelse med tilskrivelsen af
etisk værdi til alle mennesker.

Kendetegnende for de kvaliteter ved mennesket, der hævdes at trække et
absolut skel mellem mennesket som etisk væsen og naturen som instrument er
det, at der er tale om kvaliteter, der ikke kendetegner alle mennesker, men kun
de etiske agenter. Umiddelbart sættes der altså lighedstegn mellem etiske væse-
ner og etiske agenter. Som det blev vist tidligere, så er der imidlertid en lang
række mennesker, der ikke tilhører mængden af etiske agenter, men alligevel
ofte henregnes til mængden af etiske subjekter: demente, sindslidende, coma-
tøse, børn til en vis alder og i visse tilfælde fostre.24

Den kontroversielle utilitaristiske etiker Peter Singer gør opmærksom på
dette problem i Practical Ethics.25 For Singer synes det som om, at antropocen-
trikeren kun har to muligheder: Enten vedgår hun, at kun etiske agenter er eti-
ske subjekter og nægter derved en lang række medlemmer af arten Homo
Sapiens etisk betydningsfuldhed eller også accepterer hun, at etikken grundes i
en kvalitet, der ikke er enestående for mennesket. Singer selv opfatter evnen til
at lide som optagelseskriterium i gruppen af etiske subjekter og citerer den mo-
derne utilitarismens fader Jeremy Bentham (1748-1832):

The day may come when the rest of the animal creation may acquire
those rights which never could have been withholden from but by the
hand of tyranny. The French have already discovered that the black-
ness of the skin is no reason why a human being should be abandoned
without redress to the caprice of a tormentor. It may one day come to
be recognised that the number of legs, the villosity of the skin, or the
termination of the os sacrum, are reasons equally insufficient for aban-
doning a sensitive being to the same fate. What else is it that should
trace the insuperable line? Is it the faculty of reason, or perhaps the fa-
culty of discourse? But a full-grown horse or dog, is beyond compari-
son a more rational, as well as a more conversable animal, than an
infant of a day, or a week, or even a month, old. But suppose the case
were otherwise, what would it avail? The question is not, Can they re-
ason? nor Can they talk? But, Can they suffer?26
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Dette grundlag for etisk betydningsfuldhed parrer Singer med et lighedsprin-
cip, hvor der skelnes mellem etisk relevante og irrelevante forskelle mellem for-
skellige entiteter. Inden for den humane etik betyder det, at da race, køn,
intelligens osv. ikke betragtes som etisk relevante forskelle mellem mennesker,
så kan de ikke danne baggrund for en etisk berettiget forskelsbehandling. Det
eneste, der kan det, er en forskellig kapacitet for at opleve lidelsen. Og ligeså
kan forholdet mellem menneske og dyr ikke grundes i artsforskellen, men kun
i lidelseskapaciteten. Således ønsker Singer ikke at sætte lighedstegn mellem
mennesker og dyr. Et menneske, der lider af kræft, lider mere pga. sin sygdom
end en onkomus, der er genetisk designet til at udvikle kræft. Lighedsprincip-
pet betyder således ikke, at dyr og mennesker skal behandles ens, kun at vi, ud
fra vores bedste skøn, skal forsøge at overveje, hvor betydningsfuld smerten er
for den entitet, der udsættes for den (Singer, 58-61).27 I Singers øjne er valget
uundgåeligt. Enten sættes kravene til etiske subjekter så højt, at ikke alle men-
nesker består prøven, eller også sættes de så lavt, at også andre entiteter end
mennesker kan bestå.

Vil man på trods af dette fastholde et universelt antropocentrisk udgangs-
punkt, så forfalder man til speciesisme eller artschauvinisme. Uden nogen ra-
tionel grund udelukker man en lang række entiteter fra at skulle vises etisk
hensyn. For Singer er udelukkelsen af dyr, der kan føle smerte fra den etiske
sfære, da også ligeså arbitrær som diskrimination på grund af hudfarve, køn,
intelligens, religion osv. (Singer, 58).28

Selvom man ikke vil medgive Singer hans utilitaristiske udgangspunkt og
gøre kapaciteten for lidelse til etikkens grundlag,29 så synes hans argument mod
antropocentrismen at holde. Med mindre man vil gøre en entitets etiske betyd-
ning afhængig af et biologisk artstilhørsforhold, må man acceptere, at en række
entiteter, der tilhører arten Homo Sapiens ikke er etiske subjekter eller accep-
tere, at også ikke-humane entiteter kan være etisk betydningsfulde. Udviklingen
i den vestlige verden de sidste 15-20 år på dyrevelfærdsområdet synes da også at
give Singer ret. Forholdene for husdyr og forsøgsdyr er blevet markant forbedret
og der stilles i dag i en lang række tilfælde krav om at minimere dyrets lidelser
mest muligt og samtidig krav om, at den lidelse, som dyrene påføres, er begrun-
det i vægtige hensyn til menneskelig velfærd.30 Det er imidlertid vigtigt at fast-
holde, at den udbredte accept af, at dyr i en vis udstrækning kan siges at være
etisk betydningsfulde, ikke i sig selv udgør et filosofisk argument for at opgive
antropocentrismen. Som David Hume (1711-1776) påpegede, så er der en kvali-
tativ forskel på, hvordan noget er og hvordan det bør være, som ikke kan over-
vindes ved blot at pege på det værende. Men det viser dog, at Bryan G. Nortons
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påstand om, at antropocentrisme er mere acceptabel end ikke-antropocentrisme,
når der skal argumenteres for en større hensyntagen til naturen, i hvert fald for
entiteter, der kan føle smertes vedkommende, måske ikke længere er så indly-
sende, som den tidligere har været.

Etikkens reciprokke karakter
Et indlysende svar på Singers anklage om speciesisme er at henvise til, at etik er
noget, der foregår mellem rationelle individer. Etik er et aftalesystem, der sik-
rer, at flest mulige etiske agenter får mulighed for at udøve deres evner og til-
bøjeligheder. På den måde kan etik i sidste ende reduceres til en egoistisk
tolkning af den gyldne regel om altid at gøre mod næsten, hvad man ønsker, at
han skal gøre mod en selv. Mennesket vælger at afstå fra nogle former for
handlinger, der kan skade andre etiske agenter for at undgå, at disse handlin-
ger skal ramme det selv.

Grundskemaet for denne forståelse af etik kan findes hos Thomas Hobbes
(1588-1679). For Hobbes var det uomgængeligt, at ethvert menneske ville
søge sin egen overlevelse. Dette vil uundgåeligt føre til, at mennesket i naturtil-
standen vil søge at fremme sin egen overlevelse ved om nødvendigt at dræbe
andre. Mennesket er som dyrene stedt i en alles kamp mod alle. Men til forskel
fra dyrene besidder mennesket både fornuft og følelser. Følelsen af dødsangst
og fornuften, der sætter mennesket i stand til at indgå aftaler, betinger at men-
nesket på et tidspunkt opretter love, der sikrer den enkelte mod den vilkårlige
magt på den betingelse, at den enkelte samtidig frasiger sig retten til selv at ud-
øve denne magt. For at sikre, at ingen misbruger sin magt mod andre, der over-
holder pagten, så oprettes staten, der bemyndiges til at straffe dem, der
overtræder pagten.31

I moderne filosofi føres ideen om etik som en kontrakt, der hviler på en
form for oplyst egeninteresse videre i kantiansk skikkelse indenfor kontrakte-
tikken, primært af John Rawls (1920-). Endskønt kontraktetikken i Rawls ud-
formning har en del ligheder med Hobbes, så er det dog vigtigt at understrege,
at hvor Hobbes (og hans moderne efterfølgere) ser etik som et udslag af magt-
forhold, så arbejder Rawls ud fra en forståelse af mennesket som forpligtet på
det kantianske universaliseringsprincip – det kategoriske imperativ. Dette be-
tyder, at den etiske kontrakt ikke indgås ud fra den negative forudsætning,
som frygten for den andens magt er, men ud fra den positive forudsætning, at
det etisk rigtige er det, der er retfærdigt. Derved bliver det etisk rigtige det, som
etiske agenter i en ideel situation frivilligt bliver enige om, er den rette måde at
regulere menneskers omgang med hinanden på.32 Rawls arbejder med politisk
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filosofi og har som udgangspunkt, at hans Theory of Justice omhandler en ide-
altilstand, hvor alle mennesker har en form for retfærdighedssans og en opfat-
telse af, hvad der vil være godt for dem (A rational plan of life). Det er disse to
evner, der gør, at et menneske selv har krav på at blive behandlet retfærdigt
(Rawls, 505). Nu lever virkeligheden desværre ikke op til denne idealtilstand,
men er præget af uretfærdige sociale forhold og tilfældigheder, der gør at ikke
alle mennesker opfylder kravene, der stilles til et etisk subjekt (Rawls, 506).
Rawls søger at fastholde, at alle mennesker er etiske subjekter (har krav på at
blive behandlet retfærdigt) ved at skelne mellem det at være et etisk subjekt og
så at være et potentielt etisk subjekt. De potentielle etiske subjekter er de men-
nesker, der med tiden forventes at udvikle den retfærdighedssans, der begrun-
der deres etiske status. Herunder hører børn og midlertidigt mentalt svækkede
personer (Rawls, 509ff).

Rawls indrømmer, at hans kriterier for uddeling af etisk status ikke er
fuldstændigt stringente, idet de ikke i alle tilfælde vil være i stand til at begrun-
de, hvorfor et menneske, der ikke har noget potentiale for at udvikle de påkræ-
vede evner, skal betragtes som et etisk subjekt (Rawls, 510), men fastslår
samtidig, at principperne i en etisk teori om retfærdighed ikke skal berøres af
tilfældigheder. Principielt set, så er alle, der, hvis det ikke var for en række til-
fældige omstændigheder (så som demens, senilitet, sindslidelser osv.), ville
være i stand til at indgå en aftale bygget på retfærdighedsprincippet, dækket af
dette princip (Rawls, 509).

Rawls undgår for så vidt Singers kritik ved at pege på, at menneskets etiske
betydningsfuldhed ikke ligger i dets faktiske evner, men i de evner, det vil ud-
vikle med tiden eller kunne have haft, hvis tilfældigheder, så som ulykker og
sygdom ikke havde spillet ind. Det er ikke den etiske agent, der er etisk betyd-
ningsfuld men alle, der har et potentiale for at være etiske agenter.33 Begrebet
det potentielle menneske rejser en række spørgsmål, hvor af kun to skal tages
op her. For det første om tanken i sidste ende giver mening inden for en etik,
der bygger på det reciprokke forhold mellem etiske agenter og for det andet
om begrebet evner at rumme den etiske betydning som fostre, spædbørn,
sindslidende osv. har.

Det første spørgsmål rejser Singer selv, i det han bruger vores etiske for-
pligtelse overfor fremtidige generationer som eksempel (Singer, 81 ff.). Argu-
mentet ændrer sig ikke, hvis man i stedet for fremtidige generationer bruger
mennesker, der er født med en sygdom, der forhindrer dem i at blive betragtet
som etiske agenter, fx Downs syndrom. Hvis disse inddrages i det etiske rum
pga. et potentiale for at være etiske agenter, der i praksis aldrig vil kunne op-
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fyldes, så synes kravet om, at etikken principielt set består af en overvejelse
over forholdet mellem etiske agenter, der er forpligtet på hinanden at falde til
jorden. For det er tydeligt, at enhver reciprocitet i forholdet mellem en etisk
agent og den syge er udelukket, ikke bare midlertidigt, men permanent. Og når
kontraktetikeren på dette punkt er villig til at frafalde kravet om reciprocitet,
hvorfor kan dette så ikke ske over for andre væsener end mennesker, der på
dette punkt er i samme situation som den syge – de er permanent udelukket fra
at indgå i et reciprokt etisk forhold?

Det andet spørgsmål, som begrebet om det potentielle menneske rejser, er,
om det er i stand til at rumme den etiske betydning som mennesker, der ikke er
etiske agenter, har. Spørgsmålet er, om kontraktetikeren ved at henvise til dis-
se menneskers menneskelignende karakter ikke fjerner opmærksomheden fra
det etiske subjekt, der står foran os og flytter den over på det subjekt, som vi
gerne havde set stå foran os? Mennesket reduceres til en form for andenrangs-
subjekt, der ganske vist har etisk værdi, men kun i kraft af, hvad det kunne
have været, ikke i kraft af, hvad det er i sig selv. Men det synes at stride mod
basale erfaringer af omsorg og barmhjertighed at påstå, at etiske agenter kun
behandler spædbørn, mongoler og demente som etisk betydningsfulde pga. de-
res potentiale for rationalitet. Er det ikke snarere det faktiske menneske foran
os, der gør os opmærksomme på vores pligt til at tage etisk vare på det, end en
efterationaliserende potentialitetstænkning? Det potentialitetsbegreb, der
skulle sikre en universel antropocentrisme samtidig med, at etikkens principi-
elle reciprokke karakter blev fastholdt, synes at bortreducere de grupper af
mennesker, som potentialitetsbegrebet skulle beskytte og erstatte dem med en
hypotetisk konstruktion, der ikke i egentlig forstand er etisk betydningsfuld,
men kun er afledt.

Den ovenstående tematiske kritik af antropocentrisme-begrebet har natur-
ligvis sine begrænsninger. Et antropocentrisk udgangspunkt for vurderingen
af de eksisterende entiteters værdi kan forsvares ud fra andre etiske grundposi-
tioner end de her diskuterede. Men fastholder man, at entiteternes etiske be-
tydningsfuldhed i en vis forstand er objektiv eller rettere intersubjektiv i den
forstand, at denne betydningsfuldhed er mulig at erkende for mennesket som
sansende, erfarende og tænkende væsen og i sidste ende udgår fra entiteterne
selv, så mener jeg, at antropocentrismen på en del punkter står svagt og kan
kritiseres for at bære præg af en tilfældig grænsedragning.

De positive argumenter, som på baggrund af en blød antropocentrisme
kan fremføres for en større hensyntagen til naturen, indebærer en dybere
værdsættelse af menneskets afhængighed af naturen. En forståelse, der inde-
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bærer et opgør med den hårde antropocentrismes natursyn, hvor menneskets
fysiske behov er det eneste forbindelsesled til den natur, der bærer menneskets
liv. Kritikken af antropocentrismen retter sig således ikke mod disse argumen-
ter som en gyldig forståelse af, hvad en etisk agent må tage med i sine overvejel-
ser, når økonomiske interesser og hensynet til både levende menneskers og
fremtidige generationers fysiske, åndelige og æstetiske behov støder sammen.
Men med den ovenstående diskussion finder jeg, at et udelukkende universelt
antropocentrisk udgangspunkt er blevet draget så meget i tvivl, at der er grund
til at spørge igen: Hvilke entiteter kan siges at være etiske subjekter?

6: Sårbarhed og etik
Det, vi søger, er en eller anden form for grænsedragning, der gør det muligt at
skelne mellem entiteter, der i sig selv er etisk betydningsfulde og entiteter, der
kun har instrumentel værdi. Det fremgår af det ovenstående, at jeg ikke finder,
at grænsen kan trækkes mellem medlemmer af racen Homo Sapiens og resten
af naturen. Spørgsmålet er så bare, hvor den så skal trækkes? I det ovenstående
blev antropocentrismen kritiseret med udgangspunkt i bl.a. Peter Singer. For
dyreetikken er det evnen til at føle smerte, der er det afgørende kriterium, når
grænsen mellem etisk relevant og irrelevant skal drages. Men som nævnt i ind-
ledningen, så findes der et væld af andre måder at trække grænsen på. I biocen-
trisk miljøetik trækkes grænsen mellem liv og ikke-liv, fx hos Paul Taylor,34

mens andre i princippet inkluderer alt eksisterende som etisk relevant. Det sker
fx i dybøkologien repræsenteret ved George Sessions og Arne Næss.35

I det følgende vil jeg forsøge at argumentere for, hvorfor skellet mellem
etisk betydningsfuld og instrumentel betydningsfuld må sættes i skellet mellem
liv og død, organisk og uorganisk. For at nå dertil er det imidlertid nødvendigt
at overveje, hvad grundlaget er for, at vi overhovedet kan tale om etik.

Indenfor den kristne kulturkreds, altså indenfor kulturer, der er påvirket i
deres kulturelle overbevisninger af kristendommen, synes det ikke urimeligt at
sige, at kernen i etisk tænkning er den gyldne regel, der optræder i Matthæuse-
vangeliet: Alt, hvad I vil at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre
mod dem. Sådan er loven og profeterne (Matt. 7,12). En anden udgave af sam-
me tankegang kan findes i anden halvdel af det dobbelte kærlighedsbud: Du
skal elske din næste som dig selv (Markus 12,31). Umiddelbart kan dette opfat-
tes på to måder. På den ene side som en opfordring til at granske sig selv for at
finde ud af, hvad man selv har lyst til og så gøre ligeså mod andre i håbet om, at
de vil gengælde handlingen. Dette vil kunne danne basis for en egoistisk baseret
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kontraktetik. En anden og for mig at se mere korrekt tolkning af den gyldne re-
gel er, at man skal få øje på sig selv i de andre og derfor handle mod dem, som
man selv ønsker, at de handler mod en selv.36 Vælger man nu den anden tolkning
af den gyldne regel eller næstekærlighedsbuddet, der i denne sammenhæng vil
blive betragtet som to forskellige formuleringer af det samme forhold, så er det
centrale, at den etiske handling bindes tæt sammen med evnen til at kunne iden-
tificere sig med den anden. For at vende tilbage til de begreber, der blev præsen-
teret i begyndelsen af artiklen, så stilles den etiske agent altså overfor et krav om
at identificere sig med det etiske subjekt, så han/hun derigennem kan forstå,
hvilken handling, der vil hjælpe det etiske subjekt i en given situation.

Nu er ordet hjælpe en kende vagt. Det kunne erstattes af en række andre
ord og begreber, der imidlertid udmærker sig ved at være lige vage. Man kunne
tale om, at den etiske agent skal handle, så det etiske subjekt kan få del i “det
gode liv”, eller at den etiske agent skal handle, så det etiske subjekts liv frem-
mes, eller at den etiske agent skal handle, så det etiske subjekt får mulighed for
at udfolde sit potentiale. Fælles for alle disse betegnelser er det, at de balan-
cerer mellem to positioner. Den ene er den, hvor det etisk rigtige forstås som at
handle, som det etiske subjekt ønsker det, hvilket vil resultere i følgagtighed og
fralæggelse af det etiske ansvar, den anden består i med vold og magt at tvinge
det etiske subjekt til at leve efter den etiske agents egne ideer om, hvad fx det
gode liv er. Men netop i kravet om identifikation stilles den etiske agent over-
for kravet om på en gang at tage ansvaret op og handle til bedste for det etiske
subjekt og ikke tage ansvaret fra det og tvinge det til at leve dets liv på en måde,
der strider mod dets egne ønsker (Løgstrup 1956, 31-39). Hvordan man løser
denne gordiske knude med både at løfte ansvaret og ikke fratage den anden
det, er et spørgsmål, der med den stigende fokusering på den enkeltes autono-
mi har fået ny aktualitet. For denne artikels vedkommende er det imidlertid
blot vigtigt at fastslå, at problemet kun opstår, når det etiske subjekt i forhol-
det samtidig er en etisk agent. For de etiske subjekter, der ikke er etiske agenter
gælder det jo netop, at de ikke kan tage ansvaret for sig selv. Demente, sindsli-
dende og små børn er det nødvendigt at fratage ansvaret og alene løfte det un-
der hensyntagen til, at den etiske agent forsøger at identificere sig med den, der
må fratages ansvaret.

Når vi står overfor et menneske, der ikke selv kan tage ansvaret for sit liv,
bliver identifikationen så meget desto vigtigere, da den modstand som etiske
agenter kan yde mod vores forsøg på at tage ansvaret fra dem ikke er til stede.
Enten fordi ansvarsfølelsen slet ikke er til stede (som hos to-års børn, der vil
lege på motorvejen) eller fordi ansvarsfølelsen bunder i illusioner (som hos den
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sindssyge, der mener sig i stand til at flyve). I identifikationen søger vi at af-
klare, hvad dette menneske, hvis det havde været i stand til at kommunikere
det, ville have ønsket at vi gjorde og hvad vi selv ville ønske, at andre ville gøre
for os, hvis vi havde været i en tilsvarende situation (under fastholden af, at vi
ikke blot skal gøre det, som andre ønsker, men ind imellem må sætte os imod,
også når vi står overfor andre etiske agenter). Men uomgængeligt er det, at for
at kunne efterleve den gyldne regel eller næstekærlighedsbuddet så skal vi kun-
ne identificere os med det etiske subjekt, som vi står overfor.

Fastholdes identifikationskravet nu som en nødvendighed for etikken, så
kan spørgsmålet om, hvilke entiteter, der er etisk betydningsfulde, formuleres
som spørgsmålet om, hvilke entiteter, som det giver mening at hævde, at men-
nesket kan identificere sig med. I Jesu etiske forkyndelse udstrækkes denne
identifikation til at gælde alle mennesker, også de, der fremstår som ens fjen-
der (Matt. 5,43-48) og indenfor et universelt antropocentrisk perspektiv ud-
strækkes identifikationen til at gælde alle medlemmer af racen Homo Sapiens,
både nulevende og fremtidige. Singer og dyreetikken går videre og hævder, at
vi også kan identificere os med dyr pga. deres evne til at føle smerte. Vi kan for-
stå, at dyret ikke ønsker at lide, på samme måde som vi ikke ville ønske at lide,
hvis vi var i en tilsvarende situation. Gennem lidelsen har vi en mulighed for at
identificere os med dyret og dermed indse, at det hører med i kredsen af etisk
betydningsfulde entiteter.

Nu er spørgsmålet bare, om vores evne til at identificere os med andre væ-
sener nødvendigvis må stoppe ved væsener, der kan føle smerte. Er der ikke et
mere grundlæggende træk ved naturens entiteter, der muliggør, at vi til en vis
grad er i stand til at forstå, at det vi gør ved dem har konsekvenser, ikke bare
for os, men også for dem?

Et sådant træk, vil jeg hævde, er det levendes sårbarhed, dets endelighed.
Det, at det levende skal dø, ligesom vi skal dø, er det træk ved alt levende som
vi har til fælles med det. Nu gives der, så vidt jeg ved, ikke nogen endegyldig
definition på liv, rent biologisk, så vil man vide præcis hvor grænsen mellem
organisk liv og uorganisk materiale går, så bliver jeg svar skyldig. Men tager vi
basis i vores umiddelbare erfaring af verden omkring os, så vil det også være i
de færreste situationer, at vi er i tvivl. Et menneske, en ko, en rotte, en rødspæt-
te, en vandmand, et træ og en tangplante er i live. En sten, en dal, en flod, en
klippeformation og en bakketop er ikke i live.

Vi kan forstå, at det gør en etisk forskel om et menneske er i live eller ej,
hvis vi har et (med)ansvar for dets død. Og på samme måde kan vi opfatte den
etiske forskel i, om vi af bare nysgerrighed skærer halsen over på en ko eller la-
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der den stå på marken. Så langt vil en dyreetiker utvivlsomt være enig. Men
når vi når til, at vi til en vis grad er i stand til at identificere os med dyr uden
nervesystemer og planter, så vil han eller hun stå af. Det er dog min opfattelse,
at den sårbarhed som dødeligheden forlener det levende med, giver os mulig-
hed for at identificere os med det.37

Når en klippe eroderes af havet, så opfatter vi det ikke som om, klippen er
død. Den er forsvundet, landskabet har ændret karakter. Det materiale klippen
bestod af er blevet til sand på havbunden eller lignende. Men destruerer vi uden
grund en plante, fx ved at hærge en skovlysning, så dør de planter, der ødelæg-
ges af vores hærgen. Naturligvis kan man hævde, at det materiale, som planter-
ne bestod af blot har ændret form, men for vores umiddelbare erfaring, så er
noget gået til grunde. Den skade, som vi kan påføre levende væsener har en an-
den betydning end den skade, som vi kan påføre uorganisk materiale. Vi kan
krænke det levende, i sidste ende kan vi dræbe det. Der er en kvalitativ forskel
på, om vi destruerer noget levende eller noget dødt. Destruerer vi et landskab, så
er det ikke landskabet, der dør, men de dyr og planter, som beboede landskabet.
Landskabet kan måske genoprettes, bakker kan genopbygges og floder føres til-
bage til deres oprindelige leje. Men vi kan ikke bringe de oprindelige dyr og
planter tilbage, de er uigenkaldeligt væk. Alt hvad vi kan gøre er at sætte nogle
nye eksemplarer ind på deres plads. Men det, der levede, er tilintetgjort, dødt.

Og det er denne erfaring af forskellen på liv og død, der danner grænsen
for vores mulighed for at identificere os med verden. Med universet deler vi det
kår, at det materiale, som vi består af skal ændre form og funktion. Af den er-
faring følger ikke, at vi har et direkte etisk ansvar for de ændringer, som vi selv
underkaster det uorganiske univers. Med det levende deler vi det kår, at vi skal
dø, tilintetgøres, blive til intet. I vores erfaring af vores egen sårbarhed kan vi
identificere os med det levende og indse, at det gør en etisk forskel, om vores
handlinger fremmer det levendes muligheder for at udfolde sig eller fremmer den
død, der ikke kan undgås, kun tilskyndes eller bekæmpes en tid.

Nu har jeg nogle gange skrevet til en vis grad og det skal uddybes. Filoso-
fisk udtrykt, er spørgsmålet, om det levendes sårbarhed giver anledning til en
egalitær eller en hierarkisk biocentrisk etik? Med termen til en vis grad har jeg
forsøgt at gøre ovenstående påstande en anelse mere spiselige ved at antyde, at
den biocentriske etik, som jeg mener, at det levendes sårbarhed begrunder, må
være en hierarkisk etik. Der er med andre ord forskel på det levendes etiske be-
tydningsfuldhed.

Mange miljøetikere, der har forladt antropocentrismens fæstninger og
søgt at udvide kredsen af etiske subjekter har forsøgt at opstille et hierarki eller
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nogle kriterier, der kan tages i anvendelse, når mennesket står i en situation,
hvor det ikke har mulighed for at undgå at skade et etisk subjekt, uanset hvad
det så vælger at gøre.38 I den situation ses det som en nødvendighed at have en
form for hierarki, der sætter mennesket i stand til at vælge hvem eller hvad, der
er mest betydningsfuldt, for således vejledt at kunne udnytte eller destruere det
mindst betydningsfulde. For hvad gør man, når man står i en situation, hvor
man, ligegyldigt hvad man gør, må krænke noget der er etisk betydningsfuldt?
Selv inden for en egalitær økocentrisk etik som dybøkologien opererer man
kun med en principiel etisk lighed entiteterne imellem. For i praksis er det nu
engang som levende væsen ikke til at undgå at skade andre levende væsener.39

Ovenfor blev det hævdet, at det levendes sårbarhed er af en anden karakter
end det uorganiskes sårbarhed. Det levendes sårbarhed er af en sådan karak-
ter, at der ud af denne sårbarhed rejser sig en fordring om at tage vare på det
sårbare. Samtidig blev det hævdet, at der må herske en vis identitet mellem to
parter, hvis der skal være tale om et forhold, som det giver mening at kalde
etisk. Det skyldes, at den etiske handling bunder i en identifikation med den
anden. Og for at man kan identificere sig med den anden, så kræves det, at der
er et fællestræk mellem den anden og en selv. Uden i denne artikel at kunne gå i
dybden med det etiske hierarki, som jeg mener må gøres gældende indenfor en
biocentrisk etik, så skal følgende forslås:

Af sårbarheden udspringer den etiske fordring om at tage vare på det le-
vende og af graden af mulig identifikation udspringer fordringens vægt. Denne
grad bestemmes af en lang række forhold strækkende sig fra biologiske fakta
til individuelle subjektive domme. Det synes at være sådan, at jo mere
kompleks en organisme er, jo mere er et menneske i stand til at identificere sig
med den. Med kompleksitet menes en linje, der strækker sig fra encellede orga-
nismer til mennesker. Af alle væsener betragtes mennesket som det mest
komplekse på grund af den mærkelige sammenstilling af natur og ånd, som det
udgør. Næste “hak” i kompleksitetslinjen afgøres af evnen til at sanse og rea-
gere på denne sansning (søge væk fra smerte) og linjen ender ved sårbarhed. I
den anden ende af spektret finder vi en identifikation, der kan beskrives med
udtrykket: Han holder mere af sin hund end af sine børn. Set udefra giver det
næppe mening at tillægge en hund større etiske betydning end et barn, men det
er ikke svært at forestille sig et konkret tilfælde, hvor et menneske hellere vil
hjælpe et dyr end et menneske. Alene det faktum, at vi i Danmark har menne-
sker, der lever uden tag over hovedet og samtidig har pensionater for hjemløse
katte viser, at nærhed også er en vigtig ingrediens i identifikationsprocessen.
Og ofte vil følelsesmæssig nærhed veje tungere end artsmæssig nærhed. Også
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æstetiske vurderinger spiller ind, når identifikationsgraden skal bestemmes.
Det er intet tilfælde, at babysæler har spillet en stor rolle i samfundsdebatten
om menneskets forhold til naturen.

Påstanden om, at en levende entitets etiske betydning afhænger af i hvor høj
grad det er muligt at identificere sig med det, har den store svaghed, at det fra
etisk agent til etisk agent vil være forskelligt, i hvor høj grad han eller hun kan
identificere sig med en given entitet. Med mindre der kan opstilles nogle intersu-
bjektive kriterier for, hvilke træk ved de enkelte entiteter som det etisk set giver
mening at identificere sig med, så synes etikken at ende i den rene subjektivisme
og vilkårlighed. Et er altså, om der af det levendes konstaterbare sårbarhed ud-
springer en etisk fordring om at tage vare på det levende, noget andet er, om
denne erfaring giver mulighed for at differentiere mellem de levende entiteter?

Med hensyn til det første spørgsmål er problemet, at argumentationen synes
at bryde det, der kan kaldes Humes lov, der blev omtalt tidligere. Denne “lov”,
der spiller en stor rolle i den etiske debat siger, at man ikke kan gå direkte fra en
beskrivelse af faktiske forhold til en vurdering af disse. Kort udtrykt, så gives der
ikke en direkte vej fra er til bør.40Uden her at kunne gå i dybden med denne dis-
kussion,41 skal det bemærkes, at en lang række miljøetikere på hver deres måde
nægter, at Humes lov er relevant for dette spørgsmål.42 Logisk set har Hume ret
i, at man ikke kan udlede noget af nogle præmisser, der ikke er til stede i præmis-
serne selv, men denne logiske fejlslutning rammer kun slutningen fra sårbarhed
til etisk fordring, hvis det sårbare i sig selv ikke har en etisk betydning. Vælger
man nu at fastholde, at den etiske forskel på liv og død ligger i det levende selv
og ikke er en etisk dom, som mennesket konstruerer, så er slutningen fra sårbar-
hed til fordring ikke en overtrædelse af Humes lov. Med andre ord, hvis etikken
er funderet i det værende selv (med Løgstrup kan man sige, at etikken er ontolo-
gisk funderet), så er etikken ikke noget mennesket opfinder, men noget menne-
sket opdager. Så er den etiske forskel på liv og død lagt ned i universet som et
krav til etiske agenter og ikke et krav som de etiske agenter selv skaber.43

Med hensyn til det andet spørgsmål må jeg indrømme, at på dette punkt
gives der ikke et klart og entydigt system, der kan bruges til at placere de for-
skellige etiske subjekter i en etisk pyramide. Som endelige, sansende og følen-
de væsener kommer vi ikke uden om, at vores domme fældes på en subjektiv
baggrund. Men samtidig er dommene dog ikke mere subjektive, end at man
kan skabe en form for “grovsortering” mellem de levende væsener og deres
forskellige etiske betydningsfuldhed. Med basis i den umiddelbare erfaring af
det levendes sårbarhed, som vi kan identificere os med qua vores sårbarhed,
vil jeg hævde, at der findes et almentmenneskeligt grundlag ud fra hvilken eti-
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