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6 Debat

61 %

af amerikanere mellem 18 og 29 år ser primært
tv via streamingtjenester på nettet

5%

af amerikanere over 65 år ser primært tv
via streamingtjenester på nettet

Kilde: Pew Research Center

OPVARMNING. Ser man foran sig afviklingen af den globale opvarmning som et smertefrit teknologisk fix, gør man regning uden vært, skriver analysens to forfattere. Arkivfoto: Thomas Borberg

CO2. Her er regningen til Danmarks unge
Håbet om at afværge den
globale opvarmning ved
et teknologisk fix er
behæftet med enorme
risici og udgifter.
Analyse
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iden 1950 har menneskeheden i accelererende omfang brugt atmosfæren som deponeringsrum for
CO2 og andre drivhusgasser. Regningen
for deponeringen har den skubbet foran
sig, for kun i ny og næ at afdrage en smule, når den er blevet presset til det.
Men sådan kan det ikke blive ved. Med
den globale opvarmning buldrende derudad og flere og flere klimakatastrofer i
sigte, der vil efterlade milliardregninger
til forsikringsselskaber, byer og stater, er
jagten på teknologiske løsninger for
længst gået ind.
Især blandt liberale politikere, me-

ningsdannere og erhvervsledere hersker
der en vis teknologi-optimisme. Men ser
de foran sig afviklingen af den globale
opvarmning som et smertefrit teknologisk fix, gør de regning uden vært.
Det er det klare budskab i en videnskabelig artikel, som klimaforskningens
grand old man James Hansen og kolleger
udgav tidligere i år. Artiklen udpeger tre
fundamentale problemer ved troen på,
at den globale opvarmning enten kan afbødes eller helt afværges med teknologi.
For det første eksisterer der for nuværende ikke nogen færdigudviklet teknologi, der kan klare opgaven. For det andet
vil det blive ubegribeligt dyrt at anvende
en sådan teknologi. Også selvom man
spreder udgiften over en hel menneskealder. Og endelig er der for det tredje absolut ingen garanti for, at teknologien vil
virke tilstrækkeligt. Uanset hvor mange
penge verdenssamfundet så propper i
den.
Hansen og hans kolleger konkluderer
derfor, at det er yderst uklogt at satse på
et teknologisk fix. Ganske enkelt fordi det
for nuværende svarer til at deponere alt
håb for fremtiden i en fantasiteknologi,
der formentlig ikke vil være så fantastisk
i virkeligheden.

Samtidig er der langtfra tale om en byrde, som vil hvile på alle med den samme
vægt. Hansen og co. fremhæver, hvordan
satsningen på et
teknologisk fix meget vel kan få en
særlig negativ betydning for klodens unge.
Det er nemlig ikke bare dem, der
primært vil skulle
leve med resultaterne af satsningen – og dermed
også med konsekvenserne af et
eventuelt fejlslagen fix. Det vil også
være dem, der vil
skulle dække størsteparten af satsningens helt enorme
økonomiske omkostninger.

ske kroner hvert eneste år. Umiddelbart
er det beløb så stort, at det kan være
svært at forstå. Men deler vi det op på den
danske del af verdensøkonomien,
bliver det mere
gennemskueligt.
Så svarer det nemlig til en fast årlig
offentlig udgift på
næsten 15 milliarder kr.
Til sammenligning ender udgiften for metroringen i København
på ca. 25 milliarder
efter byggeriet de
næste 10 år. Men i
modsætning til
metroen, som giver både transportløsninger og indtægter, så vil pengene til et teknologisk fix
kun gå til at udbedre skaden fra fortsat
CO2-udledning.
Et andet interessant sammenligningspunkt er forårets politiske aftale om at
genopbygge olieproduktionen i Tyra-feltet. Samtlige partier – med undtagelse af
Alternativet og Enhedslisten – stemte for

genopbygningen af Tyra og begrundede
det med en stor gevinst til statskassen,
men udgifterne til et teknologi fix slår dybe revner i det rationale.
Tilbage i foråret lød det således, at den
statslige gevinst ved at genopbygge Tyra
frem til 2042 ville være et samlet provenu
på 26 milliarder kroner. Men det er altså
nærmest peanuts sammenlignet med
det, som et teknologisk fix risikerer at koste Danmarks unge.

religionerne, men
man fornemmer
også, at det i tidens
løb er blevet en beNogle steder i
verden straffer kvem herskerteknik helt generelt at
man stadig
fratage kvinder
kvinder, som
muligheder og reter blevet
tigheder på grund
af deres seksualivoldtaget
tet. Deres køn.
Da Nielsine Nielsen, som blev Danmarks første kvindelige læge, søgte optagelse på universitetet, skrev professor
Matthias Saxtorph således i en rasende
udtalelse, at en sådan ’usømmelighed’ og
’uanstændighed’, som kunne få en kvinde til at ønske sig at beskæftige sig med
syge og eventuelt nøgne mænd, alene
kunne sammenlignes med prostitution.
Og mens »prostitution måtte anses som
et nødvendigt onde«, var kvindelige læger et »aldeles unødvendigt onde«, skrev
han.
Han omtalte Nielsine Nielsen som en
»kvinde, der i den grad kan tilsidesætte
enhver følelse af anstændighed og blufærdighed«, og fik også lige generelt
fastslået, at »kvindens bestemmelse kun
opfyldes som mandens hustru, og hendes kald er i hjemmet«.
Fra at have et religiøst udspring synes
fordømmelsen af kvinders seksualitet at
udvikle sig til en herskerteknik – påførelse af skyld og skam, som berettiger til undertrykkelse, udelukkelse, kontrolforanstaltninger og straf. Samt fastholdelse af
kvinder i en menneskelig og økonomisk
underordnet position. Det skinner ganske tydeligt igennem i Saxtorphs modvilje mod kvindelige læger, at han gerne vil

holde husslaverne på plads. Selv om jeg
ikke altid forstår kampmidlerne, sympatiserer jeg fuldt og helt med fjerdebølgens kamp for frigørelse af den kvindelige seksualitet.
Den har vi selv været igennem.
Samtidig synes jeg dog, at det er meget
vigtigt, at man holder fokus på, hvordan
kvinders seksuelle undertrykkelse er
sammenfiltret med andre former for
kvindeundertrykkelse.

Hansen og
hans kolleger
konkluderer, at
det er yderst
uklogt at satse på
et teknologisk fix

I ARTIKLEN vurderes den globale pris for
et teknologisk fix at kunne lande på helt
op til 6,7 billioner dollars om året frem til
år 2100. Det svarer til, at verdens lande
over de næste 80 år vil modtage en astronomisk regning på ca. 42 billioner dan-

DER ER SELVFØLGELIG enorm usikkerhed
forbundet med at beregne, hvad den globale opvarmning kommer til at koste i
fremtiden. Vi må derfor forstå, hvorfor
velansete forskere som Hansen og co. alligevel gør forsøget.
Én ting er nemlig usikkerhed omkring
konkrete omkostningsforhold. Noget andet er grundlaget for at vurdere disse omkostningsforholds sandsynlige proportioner.
Sagt på en anden måde har Hansen og
hans kolleger et klart indblik i, hvilke forandringer verden går i møde. Vi bør derfor også tage dem yderst seriøst, når de
advarer om risikoen ved yderligere global opvarmning. For det er en risiko, der
ikke bare handler om enorme penge-

mængder, men om menneskers, dyrearters og samfunds overlevelse.
Faktisk har Hansen på grund af denne
risiko valgt at tage et ret utraditionelt
skridt for en forsker. Siden 2015 har han
sammen med en gruppe unge forsøgt at
sagsøge den amerikanske stat for ikke at
føre en tilstrækkelig klimapolitik. Gruppen hedder Earth Guardians og har for
nylig fremprovokeret reaktioner fra
Trumps administration, der nu aktivt forsøger at stoppe søgsmålet.
Gruppens udgangspunkt er, at der
som minimum er brug for en global årlig
CO2-nedskæring på 3 pct. Dét ud fra devisen, at jo længere verden venter med at
skære ned på CO2-udledningen, des større vil procentsatsen blive.
Til sammenligning er CO2-udslippet i
Danmark for nylig vendt fra at være faldende til en let stigning. Også i Danmark
må de unge altså se til, mens deres demokratisk valgte repræsentanter lader regningen for den globale opvarmning hobe sig op.
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Fra sædelighedsfejde til ludermanifest
Kvinder kom (for mændene) til at symbolisere synden og det urene, og der udviklede sig i mange samfund regler om,
hvordan kvindernes skulle være isolerede, holde sig inden for hjemmets fire
vægge eller være skjult og dække sig til
for ikke at friste mændene til synd.
Der opstod hos mange teologer,
præster, kirkefædre og munke et sandt
kvindehad og en dyb seksualangst.
I Heksehammeren, et teologisk skrift
fra 1446, som blev heksejagtens grundbog, fortæller de to munkeforfattere,
hvorfor det i særlig grad er kvinder, som
indgår en pagt med djævelen:
»Den helt indlysende grund til, at kvinder indgår en pagt med djævelen, er den,
at kvinder er mere kødelige, hvilket også
kommer til udtryk i deres forføreriske
holdning over for mænd.
I virkeligheden kommer alt hekseri af
den kødelige lyst, som er umættelig hos
kvinden. Kvinden er jo også blot skabt af
et bøjet ribben, og da hun som følge af
denne mangel er et ufuldkomment dyr,
er hun altid bedragerisk«, mente de to
forfattere.
Kirkens fordømmelse af kvinder som
generelt syndige og urene har holdt sig
helt op i nyere historisk tid. Forfatteren
Thit Jensen mindedes således, hvordan
hun blev vakt for kvindesagen, fordi hun
oplevede, at hendes egen mor blev fornærmet og ydmyget i kirken.
»Endnu i min barndom var det kirkeskik, at en, kvinde første gang hun søgte
kirken efter en barnefødsel, skulle blive
stående uden for kirkedøren, indtil præsten gik ned til hende og bad en indgangsbøn, hvorved hun blev ’renset’ og
kunne komme ind i Guds hus«, skrev

hun. Religionernes
og mændenes
angst for synden
i skikkelse af kvinLøsagtige
der har gennem
kvinder og
årtusinder medenlige mødre
ført talrige religiøer blevet jaget, se og juridiske
pint og straffet kontrolforanstaltninger. Det findes
en lang og omfattende historie om kontrol med kvinders kroppe, kvinders adfærd og kvinders påklædning.
NOGLE STEDER i verden straffer man stadig kvinder, som er blevet voldtaget, og
herhjemme har mange kvinder helt op i
vor tid berettet om, hvordan de har følt
sig anklaget og opfattet som skyldige,
når de har anmeldt seksuelle overgreb.
Løsagtige kvinder og enlige mødre er
blevet jaget, pint og straffet. Det samme
gælder prostituerede kvinder. De mænd,
som i sagens natur har været part i løjerne, har ingen rettet fingeren mod.
I slutningen af 1800-tallet rasede den
store sædelighedsfejde, som engagerede
mange af Nordens intellektuelle. Man
kan sige, at det var Girl Squads tipoldeforældre, som diskuterede akkurat samme emne: kvinders fordømte seksualitet
over for mænds frie seksuelle adfærd.
Også dengang var dobbeltmoralen
iøjnefaldende, og redaktøren af Dansk
Kvindesamfunds blad, Elisabeth Grundtvig, fremførte i sin pjece ’Nutiden sædelige lighedskrav’ (1887), at man i ligestillingens navn måtte kræve samme seksuelle
tilbageholdenhed af mænd som af kvinder. Derved ville man forebygge mange
sociale ulykker med fattige enlige mødre,

hjemløse børn og prostitution, mente
hun.
Elisabeth Grundtvig repræsenterede
den ene fløj i fejden.
Den anden fløj, som blandt andet var
repræsenteret af Georg Brandes, mente
modsat, at den seksuelle ligestilling skulle opnås ved, at kvinder fik samme seksuelle frihed som mænd.
Historisk set vandt Brandes’ synspunkt
– i hvert fald formelt. Men skal man tro
Girl Squad – og det skal man nok – har det
endnu ikke vundet reelt.
Selv blev jeg i 1950’erne opdraget med
følgende moralforelæsning:
»Den smukkeste gave, du kan give din
tilkommende på bryllupsnatten, er dit
eget uberørte legeme. Hvis du inden da
går i seng med en mand, vil han miste respekten for dig. Og du bliver almindeligt
berygtet. Du bliver muligvis også gravid,
hvorefter du ender som en fattig og skandaliseret enlig mor, en billig tøjte, som
ingen ordentlig mand nogensinde vil
gifte sig med«.
Se det var jo et skrækscenarie for en
14-årig, men det var også et indlysende
udgangspunkt for et seksuelt oprør nogle få år senere.
DET MEST ONDSINDEDE er naturligvis at
hæfte kvinders seksualitet sammen med
sociale, økonomiske og politiske rettigheder, som Hugo Høring gjorde det. Eller
at lade kvinders seksualitet retfærdiggøre indgreb i kvinders frihedsrettigheder,
som det stadig bliver gjort mange steder
i verden, hvor kvinders bevægelsesfrihed
er indskrænket.
Det er klart, at fordømmelsen af og
angsten for kvinders seksualitet har rod i

DETTE, AT KVINDER alene har måttet udleve en legal seksualitet i ægteskabet, har
været en effektiv måde at genne dem ind
i institutionen på. En institution, der så
har været hæftet op med love og regler,
som fratog kvinder myndighed og ejendomsret og pålagde dem at arbejde ulønnet – eller til gengæld for forsørgelse. Det
kan man også kalde en form for prostitution, og opfattelsen af kvinder som en
slags varer, der kan købes for kontanter
eller forsørgelse, hænger ved.
Der ligger eksempelvis stadig en underlig prostitutionstankegang bag forskellige regler om støtte til enlige mødre:
De får i nogle tilfælde forhøjede børnetilskud og ekstra boligstøtte, men disse
tilskud bortfalder, hvis de går hen og får
sig en fast elsker eller kæreste. Reglerne,
som har givet anledning til en del dyneløfteri, har altid undret mig.
Børn bliver jo ikke billigere af, at moderen får en elsker, så det offentlige må gå
ud fra, at moderen til gengæld for sin seksuelle ydelse stikker elskeren en regning
på udgifterne til hendes børn – eller
hvad?
Tilsvarende ligger der bag vor tids
manglende ligeløn et kønsopdelt ar-

bejdsmarked, hvor kvinder overvejende
udfører det arbejde, som tidligere blev
udført gratis i hjemmet. I henhold til den
indre logik kan noget, som tidligere blev
udført gratis, vel ikke koste alverden?
Kvinders synd, skyld og skam (seksualitet) har moralsk placeret dem under
mænd, som derfor har haft retten (og
pligten!) til at kontrollere og straffe. På
den måde har man fra tid til anden legitimeret både vold mod kvinder og voldtægt.
De gode og rene kvinder har mænd
haft pligt til at beskytte, og de slette og
usømmelig kvinder har de tilsvarende
haft ret og pligt til at straffe.
Grænsen mellem beskyttelse og undertrykkelse kan være hårfin, som det vil
være velkendt fra de politiske betegnelser værnemagt og protektorat .
Det er fint nok, at Girl Squad ifører sig
netstrømper og ryster røven i kampen
for kvinders ret til egen og fri seksualitet.
Så længe de blot ikke glemmer, at kvinders seksuelle undertrykkelse er tæt sammenfiltret med undertrykkelse på en
række andre områder.
Den seksuelle frigørelseskamp kan
ikke stå alene. Vi må også ryste røven i
kampen for ligeløn og for kvinders politiske og økonomiske indflydelse. Og – ikke
mindst – for at protestere mod vold mod
kvinder, som ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er en verdensomspændende epidemi, der koster flere
mennesker liv og helbred end malaria,
krig og trafikulykker tilsammen.
På med netstrømperne, og ryst så røven – eller brug andre kampmidler, sompasser bedre til dit temperament.
GRETELISE HOLM

