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Charles Darwin er på jordomseiling om bord på skipet ”Beagle” i 1830-årene. På kysten av
Patagonia i Argentina, ankrer det opp utenfor en liten landsby, og mannskapet ror i land for å
skaffe vann og mat. Med hjelp av tolken de har med, spør landsbyens høvding hvordan i all
verden de har greid å komme over havet i en liten robåt! Mannskapet peker på seilskipet som
ligger lenger ute. Men høvdingen kan ikke se noe skip… Heller ikke de andre innfødte kan se
skipet. Etter en del rådvillhet får imidlertid medisinmannen øye på skipet, og etter en stund ser
også høvdingen det. Og dagen etter får stadig flere av landsbybeboerne øye på skipet som
ligger noen hundre meter fra land.

Det er et kjent fenomen at vi ikke kan se noe vi ikke allerede har en forestilling om, enten i
vår fantasi eller i vår begrepsverden. Slik legger vi også stort sett bare merke til det vi er
opptatt av. Om vi har fokus på problemer og kriser, da er det disse vi ser og gir vår energi til.
Er det løsningene og det positive som tross alt skjer som har vårt fokus, er det dette som får
vår oppmerksomhet.

Noah bygde en ark da syndfloden skulle komme. På 1970-tallet begynte vi å bygge et skip
som vi håper skal ta oss over til neste fase i menneskehetens historie på Jorden. Vi venter ikke
nødvendigvis en ny syndflod, men vi har allerede lenge snakket om at menneskeheten nærmer
seg et ”stup”. Hva dette innebærer, vet vi ikke helt, men vi vet det må en gjennomgripende
endring til, om vi skal ha en framtid på planeten.

Albert Einstein hevdet at den tenkemåten som har skapt problemene ikke kan løse dem. Det
kreves en ny tenkemåte. Og skipet vi har bygd i løpet av de siste 30-40 årene er heller ikke av
vanlige materialer, men er skapt av nye tanker om og holdninger til menneskene og alt annet
liv på planeten.  Sakte brer det seg en erkjennelse om at menneske, miljø og planeten Jorden
representerer en helhet som er overordnet profitt og økonomisk vekst. Naturen – både rundt
oss og i oss – er en og samme organisme. Hver minste del avhenger av og virker inn på resten.

Skipet blir mer og mer synlig. Det befinner seg midt i blant oss, og materialiserer seg bl.a.
gjennom likestilling mellom kjønn og raser, menneskerettigheter, økologisk forståelse av
økonomi, landbruk, bosetting, energi og ressursbruk og en ny helhetlig forståelse av biologi
og medisin. Dette er den nye arken som kan bringe oss over i en ny og bedre verden.

Det som holder skipet sammen, selve bindemiddelet, er også av immateriell karakter. Det er
laget av evnen til å forstå, respektere og ha omsorg for Livet selv.  Med andre ord, evnen til
kjærlighet. Eller som Erich Fromm sa det på 1960-tallet: ”Kjærlighet er det eneste
bindemiddel som kan holde et samfunn sammen over tid på en produktiv og positiv måte”.
Menneskets plass i den økologiske veven er ikke som hersker, men som tjener. Bare på den
måten kan vi finne gleden, freden og framtiden på Jorden.

Den nye arken ”Framtiden” befinner seg inne i hver og en av oss – du er velkommen om
bord.



Om denne boken
Det som på 1970-tallet startet blant idealister som alternativer på siden av samfunnet, er i dag
langt på vei akseptert og etablert. Eksemplene vi har med er noen få utvalgte blant de mange
som arbeider med tilsvarende prosesser i Norge. Det samme skjer i våre naboland og overalt
på kloden.

Å kunne akseptere og forsone oss med hvorfor vi skapte det paradigmet vi nå forlater, er en
forutsetning for å kunne frambringe det nye vi trenger. Svært mange leter i dag etter ny
forståelse, en ny sammenheng som ikke er en fortsettelse på vår eksisterende tiltro til at bare
teknologi og økonomi skal løse problemene.

Ervin Laszlo, en av våre fremste systemteoretikere, hevder at menneskeheten faktisk står
framfor et nytt kulturelt evolusjonssprang mot et globalt samfunn i balanse med økosystemet.
Han får støtte bl.a. fra Michail Gorbatsjov og The Club of Budapest. Og dette er en utvikling
som ikke vil komme ovenfra, fra politikere og styresmakter, men må vokse nedenfra, fra
grasrotplan og innenfra i hvert enkelt menneske. Og dette er hva som er i ferd med å skje og
som denne boken handler om.

Vi ønsker at det blir knyttet kontakter mellom fag og områder i samfunnet som i altfor lang tid
har vært opptatt med seg selv. Vi trenger tverrfaglig samarbeid for å få samfunnet til å fungere
som den enhetlige organismen det er. Vi trenger et økonomisk system som forstår og virker til
at dette skjer. Vi trenger en medisin og et helsevesen som ser hele mennesket og samfunnet
som en helhet.

Alt dette er på gang, vi trenger bare flere til å se det, forstå det og gjøre noe med det.


