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Carolyn Merchant writes:

"The female earth was central to organic cosmology that was undermined by the Scientific
Revolution and the rise of a market-oriented culture...for sixteenth-century Europeans the
root metaphor binding together the self, society and the cosmos was that of an
organism...organismic theory emphasized interdependence among the parts of the human
body, subordination of individual to communal purposes in family, community, and state,
and vital life permeate the cosmos to the lowliest stone."
(Merchant, The Death of Nature, 1980: 278)

Carolyn Merchant tells us that prior to the Enlightenment, Nature was

conceived of as the benevolent mother of all things, albeit sometimes

wild. This metaphor was to gradually be replaced by the 'dominion'

model as the Scientific Revolution rationalized and dissected nature to

show all her secrets. As nature revealed her secrets, so too she was able to

be controlled. Both this intention and the metaphor of 'nature unveiled' is

still prevalent in scientific language. Conceptions of the Earth as

nurturing bringer of life began slowly to change to one of a resource to be

exploited as science became more and more confident that human minds

could know all there was about the natural world and thereby effect

changes on it at will. Merchant cites Francis Bacon's use of female

metaphors to describe the exploitation of nature at this time was telling:

"she is either free,. . .or driven out of her ordinary course by the

perverseness, insolence and forwardness of matter and violence of

impediments.. .or she is put in constraint, molded and made as it were new

by art and the hand of man; as in things artificial. . .nature takes orders

from man and works under his authority" (Bacon in Merchant 1990: 282).

Nature must be "bound into service" and made a slave to the human ends

of regaining our dominion over nature lost in the 'fall from grace' in

Eden.











Selvom idéen om at behandle biologisk køn og kønsidentitet som

to separate faktorer kan være resultatet af et forsøg på at validere

og støtte transpersoners identiteter, så holder den reelt liv i

kulturelle opfattelser af validiteten af tildelt køn samt det

biologiske køns statiske natur, hvilket fjerner trans- og

interkønnede personers magt til at definere deres egne kroppe og

oplevelser. Den måde at tænke på gør intet for at bekæmpe,

(faktisk er den ofte med til at fremme), sygeliggørelse,

fremmedgørelse og eksklusion af transpersoner, specielt

transkvinder, på baggrund af deres tilsyneladende uforanderlige

”biologiske køn”. Sandheden er, at idéen om “biologisk køn” er

komplet socialt konstrueret. Ord som ”penis” og ”vagina” er

socialt konstruerede. Studiet i medicin er socialt konstrueret. De

kriterier der vilkårligt definerer ”normale” og ”unormale”

kønskarakteristika og skaber et modsætningsforhold mellem

”mandlig” og ”kvindelig” biologi, er social konstruerede.

Forventningerne, funktionerne og kønnene vi tildeler disse organer og

dette væv? Helt sikkert socialt konstruerede. Forestillingen om, at man

kan validere transpersoners kønsidentitet samtidig med at man placerer

deres kroppe i samme kategori som cispersoner med samme tildelte køn,

har været brugt til at retfærdiggøre eksklusion af, og vold mod

transkvinder, transpersoners udelukkelse fra kønsspecifikke spaces,

resulterer i fejlagtig medicinsk behandling, og er bare endnu et af

transfobiens og transmisogyniens værktøjer, der tillader folk at sige ting

som ”Jeg respekterer din ’identitet’, men du er dybest set bare en

_______.”

Den binære opfattelse af biologisk køn er ikke noget “naturligt”, det er

opfundet af mennesker der efterfølgende har fremstillet kunstige kriterier

for at underbygge den, hvilket så er blevet vævet ind i vores studie af

biologi, medicin og psykologi. Det “biologiske” binære kønssystem er en

konstruktion skabt af det hvide vest og har spredt sig til resten af verden

gennem kolonialismen.





I perioden fra 1400 til 1800-tallet

var temperaturerne verden over

meget lave (set i et større

geologisk tidsperspektiv) og

tiden blev kaldt den ”lille istid”.

Det har været svært for forskere

at forklare årsagen til denne

kolde periode, men blandt andet

har vulkanudbrud og lav

solaktivitet været brugt som

mulige årsager. Nyere forskning

peger på, at de europæiske

kolonimagter har haft den

største rolle i at påvirke klimaet

i perioden. Den

Europæiske

kolonisering fra

1492 og frem er

estimeret til at have

slået omkring 55

mio. oprindelige

befolkninger i det

“nuværende” ”Syd-,

Mellem- og

Nordamerika” ihjel. Dels skete dette

som direkte drab, men også ved

overførslen af epidemier fra Europa.

Denne enorme udryddelse af

mennesker medførte så stor en

affolkning af dyrkede landområder,

at de efterfølgende år medførte en

stigning i skovvækst. Denne ændring

i landanvendelse vil have været så

stor, at den har medført et øget CO2

optag fra atmosfæren, hvilket kan

forklare størstedelen af nedkølingen

under den lille istid.



Note: Denne tekst er udarbejdet

uden samarbejde eller

konsultation med oprindelige

befolkninger fra de omtalte

områder. Ligeledes er den

forskning der omtales udført af

fire hvide forskere fra London

University College. Det vides ikke i

hvilken grad der er udvekslet viden

med andre vidensinstitutioner. I en

dominerende hvid og ”vestlig”

forskningsverden er dette lige nu

anset for at være “ny” forskning.

På dyrkede landområder bliver

meget af varmen fra solen

reflekteret tilbage i atmosfæren.

Når landet bliver forladt begynder større bevoksning at

springe frem. Mere CO2 bliver lagret i bevoksningen

og mindre varme reflekteres tilbage ud i atmosfæren.



















Joanna Macy is an american thinker who observed that there is a lot of

depression and discouragement among the environmental activists,

because of the challenges and bad news they have to face in their everyday

life. She also noted that in our societies, there is no space for sorrows

nor any kind of pain. On the radio, they talk about the extinction

of the animals, the acidification of the oceans or the death of

thousand of people… and they end the news with the score of the

Football World Cup. When you lose someone you love, you can

have 3 days off, but is your sadness gone after these 3 days?

Joanna Macy thought that we needed to create a space to

acknowledge our despair in order to empower

ourselves; because this is in the darkest place that

you can find the brighter sun. She

created a spiral process of four stages :

“The Work That Reconnects”. This

helps us to reconnect with our

emotions, our nature, ourselves.

These four stages support one another, and

work best when experienced in sequence.

They help us experience first hand that we

are larger, stronger, deeper, and more creative

than we have been brought up to believe.

The spiral is fractal in nature. The sequence can

repeat itself in ever new ways, and even within a

particular stage of the spiral. The spiral can be

discerned over the span of a lifetime or a project, and it

can also happen in a day or several times a day. We come

back to it again and again as a source of strength and

fresh perspectives.



The spiral begins with gratitude, because that quiets the frantic mind and

brings us back to source, stimulating our empathy and confidence. It helps

us to be more fully present and opens psychic space for acknowledging the

pain we carry for our world.

In owning and honoring our pain, and daring

to experience it, we learn the true meaning of

compassion: to “suffer with”. We begin to

know the immensity of our heart-mind.

What had isolated us in private anguish now

opens outward and delivers us into the wider

reaches of our inter-existence.

Experiencing the reality of our inter-existence

helps us see with new eyes. We can sense how

intimately and inextricably we are related to all that is.

We can taste our own power to change, and feel the texture of

our living connections with past and future generations, and with

our brother/sister species.

Then, ever again, we go forth into the actions that call each

of us, according to our situation, gifts, and limitations.

With others whenever and wherever possible, we set a

target, lay a plan, step out. We don’t wait for a

blueprint or fail-proof scheme, for each step will be

our teacher, bringing new perspectives and

opportunities. Even when we don’t succeed in a

given venture, we can be grateful for the chance

we took and the lessons we learned.





Hvad har ukrudt og hekse tilfælles?
Kroppe der bliver forfulgt, tæmmet og brændt. Når planter anses for “at

vokse de forkerte steder”, er det ikke så meget fordi, at de er forkerte, men

istedet fordi at omgivelserne ikke kan rumme dem. I tider hvor alt bliver

tæmmet med sprøjtegift og ukrudtsmiddel, med katastrofale konsekvenser

for insektliv og grundvand, kan jeg ikke lade være med at tænke på

heksene: de kvindelige magikere og healere i kontakt med jorden, der blev

kaldt dyriske bæster, tæmmet og brændt på bål. Jeg kan ikke undgå at

tænke på hvordan min krop er blevet domesticeret, tæmmet og

disciplineret gennem generationer af hadefuld tvungen normativisering.

Det antifascistiske heksekollektiv Yerbamala (som desuden betyder

ukrudt på spansk) skriver i deres manifest, at ukrudt aldrig dør: “Yerba

mala er den slags ukrudt du dræber & som stadig kommer tilbage

tidobbelt fuckers”(1). Hvad hvis vores vildskab kan være en

modstandskraft?

Jeg er ikke bare inspireret af Hiromi Itō’s Vildgræs ved Flodlejet, jeg er

vildgræs ved flodlejet (2). Jeg er en græsagtig plante. Jeg er et flodleje,

hvorigennem livet strømmer. Vi er alle oversvømmet (forskelligt) af

verdens fortællinger og materialiteter. Planeten fungerer som arkiv for alle

fortider, og kølvandet af disse fortider, lærer jeg af Christina Sharpe(3),

manifesterer sig stadig i vores kroppe; vores kroppe, der mest af alt er

vand: kroppe af vand (4). At fortiden spøger, er egentlig ret konkret: hvad

der hældes ud i verden, forbliver i verden. Det betyder noget, hvilke

historier, der skaber verdener, hvilke verdener, der skaber historier (5). Vi

er udløseligt forbundet på tværs af kroppe. Vi kan ikke længere fortsætte

med myter omkring autonome individer, der er selvforsynende og

afgrænsede. Vi har brug for hinanden, både mennesker og mere-end-

mennesker; ledsagerarter som geofysiske kroppe. Vi er ikke bare i

verdenen, vi er af verdenen. Som sådan er vi også med til at forme

verdenen. Det indebærer et etisk ansvar for den verden vi skaber, gennem



forestillinger, fortællinger som handlinger og ord. Disse tider inviterer os

til at nære og opbygge måder at leve sammen på som muliggør fælles

jordlig overlevelse. Vi må anderkende vores slægtskaber på tværs af arter,

og udføre omsorg, som går udover hvad kapitalismen tror det er. Det

kræver alliancer mellem kampe for miljøet, for indfødtes rettigheder, for

sortes liv, for flygtninges asyl, for kvinders frigørelse, og for græs, biers og

sommerfugles eksistens. Vores overlevelse er betinget af solidariteter. Vilde

slægtskaber og solidariteter på tværs af forskelligheder er nødvendigt:

forskelligheder som alle er nødvendige og sande.

Jeg besluttede mig for ikke længere at barbere mine ben. Jeg behøver ikke

længere føle mig tvunget til at skære en del af mig selv fra, som om det er

forkert, som om det er ukrudt. Mit hår på kroppen er del af mig, som jeg

nægter at føle mig forkert af. Jeg behøver ikke længere skamme mig over

min krop. Jeg behøver ikke længere bekæmpe vildskaben i min krop eller

at fjerne ukrudt i min have. Hvordan jeg forholder mig til min egen krops-

politik står i kontinuitet med min natur-politik. Jeg allierer mig med

græsarter der af eksistens bliver gjort illegitime, dem der vokser vildt i alle

de forkerte steder. Lad os alle vokse vildt i krogene, og omfavne det som vi

har fået at vide er mærkeligt eller ved siden af eller på nogen måde gjort

forkert. Alle kroppe er smukke. Vores selvkærlighed er et våben, det er

vores oprør. Lad os føde nye kosmologier hvori ingen er illegal. Vores hele

væsen og sande natur er opstået i kosmos af supernovaer og sorte huller.

Du er en del af jordens magi, du er glitter og galakser, ufattelig og

ubegribelig. Du er endeløs. Du har været her siden big bang skabte det her

multivers. Lad ikke en syg verden diktere hvem du er.



Begrebet økofeminisme blev formuleret af den franske forfatter Françoise

d’Eubonne, der i forelæsninger i 1974 gjorde de første forsøg på at forene

feminisme med miljøfunderet kulturkritik. Økofeminismen ønsker at

erstatte de bestående systemer med feministiske politiske strategier

indenfor økologien: At opnå et varigt skift væk fra den konkurrencelogik,

der ses som den dominerende motivationsfaktor i de patriarkalske

samfund, og som en af hovedårsagerne til de kolonialistiske og

kapitalistiske strukturer i Vesten, der har bidraget til den globale

opvarmning.

Økofeminismen overtager forestillinger fra James Lovelocks Gaia-

hypotese og den norske dybdeøkologi. Dvs. forestillinger om jorden som

en kompleks, selvregulerende helhed og ikke-menneskeskabt balance, der

bør værnes om. Hvad økofeminister imidlertid tager afstand fra i

dybdeøkologien, er dens manglende interesse for menneskeheden. Den

følger nemlig til en manglende opmærksomhed på, hvordan natur- og

økologispørgsmålet stadig skaber samfundsmæssig ulighed. Den sociale

bevidsthed er central i økofeminismen. Økofeministerne leder ligesom

dybdeøkologerne efter en reevaluering af traditionelle dominansforhold,

men den skal netop findes ved undersøge, hvordan natur og kultur

hænger sammen, og ikke ved at overtage et traditionelt kultur-natur-

hierarki og vende det på hovedet.

Det er for økofeminismen et problem, at dybdeøkologer fastholder

problematikkerne i generaliserende abstraktioner og taler om

‘menneskehedens’ ødelæggelse af miljøet. Samfundsdannelse i bred

forstand kan ifølge økofeminismen ikke kaldes et fællesmenneskeligt

projekt. I menneskehedens bevægelse fra naturtilstand til organisering i

bysamfund er adskillige grupperinger af mennesker blevet bremset for at

gøre plads til en eksklusiv elites forspring. Degraderingen af kulturer,

befolkningsgrupper, køn og seksualiteter er ofte foregået ved at knytte

dem symbolsk til naturen og dermed give dem status af ”den anden”.

Dertil er ansvaret for den menneskelige påvirkning af planeten ikke jævnt



Jeg er vokset op lige ved skoven. En skov, hvor de tynde træer står på lige

rækker og man mellem stammerne kan skimte marker og en hovedvej .

Hvis man er heldig kan man se en ravn eller et egern.

Jeg har sidenhen lært at 60% af Danmarks areal er opdyrket og pløjet i

stykker, vandløb har fået nogle meters rand på hver side at sno sig i, og

størstedelen af vores skove er produktionsskove. Hvad jeg nu ser, når jeg

går en tur i skoven, er at der ikke er meget vi har ladet stå urørt i vores del

af verden. Samtidigt har EU og USA søsat det ene naturbeskyttelseprojekt

efter det andet i det globale syd, lande som i forvejen mangler land på

grund af produktion af eksportvarer som fx palmeolie og bananer, tilbage

til EU og USA.

Landarealet i det globale syd er altså presset af mange andre udviklinger,

end blot lokale befolkningers brug af naturressourcer - men det er ofte

marginaliserede lokale folk, der betaler prisen for at det internationale

samfund kan leve op til FN konventioner om biodiversitet og klima. Det

globale nord finder værdi i eksistensen af en sjælden abe og får lagret CO2,

fordelt udover kloden, ligesom konsekvenserne af den påvirkning heller

ikke vil ramme jævnt. Nogle er mere udsatte end andre. Den indiske

økofeminist Vandana Shiva skriver polemisk, at det ikke er

dybdeøkologerne der rammes først af klimaforandringerne. Det er

kvinderne i det globale syd, de fattigste af de fattige.

Økofeminister er derfor intersektionalistiske og sociocentriske. De

insisterer på, at økologi ikke drejer sig om, at fokusere eksklusivt

økocentrisk på ”naturen” fremfor kulturen ud fra en på forhånd given

forestilling om de to sfærers karakter og adskilthed. Tværtimod fastholder

de, at man ikke kan beskæftige sig med økologiske problemstillinger uden

at medtænke, de sociale aspekter, der fletter sig ind i de miljømæssige.

Problematikker omkring køn, klasse og race er vigtige i en økologisk

sammenhæng, historisk og aktuelt, og deres relevans kan komme til syne

via økofeministiske perspektiver.



mens lokale befolkninger mister en del af deres levegrundlag, når de

hverken må jage, samle eller dyrke landet i beskyttede områder.

Der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at bevare naturområder, og især

skov, verden over. Både for klimaets, dyrs, planters, og menneskers

sundhed. Men jeg begynder at indse, at naturbeskyttelse reelt er et

symptom på et samfund ude af balance, og hvor problematisk det er, at det

globale nord gør krav på beskyttelse af natur og biodiversitet i det globale

syd - uden samtidig at indse at vores forbrug af småkager, makeup,

‘eksotisk’ frugt og bildæk har været med til at udradere det selv samme

naturgrundlag, vi ønsker at bevare.



Vi er efterladte i et system, som er grundlæggende nedbrydende, men vi

ønsker ikke at være underlagt dette system længere, for hverken vi, resten

af vores generation eller de økologiske systemer på Jorden kan klare

presset.

Det skal erkendes, at kampen for at minimere konsekvenserne af den

økologiske krise er en grundlæggende kamp imod en verden styret af

konkurrence, overforbrug og fremmedgørelse. For denne erkendelse gør

samtidig kampen for en bæredygtig omstilling til en kamp for friheden til

at kunne leve et liv baseret på fællesskab, omsorg og respekt. Vi vil

opbygge hinanden, naturen og verden, i stedet for at nedbryde. Vi skal tro

på, at vi fortsat må drømme, selvom det er blevet et vilkår, at vi resten af

vores liv skal rydde op efter overforbrug.

Der sker noget for tiden: Vi rykker sammen, vi laver klimaaktivisme, og

vi stiller spørgsmål ved om den måde, de fleste lever livet på, virkelig er

meningsfyldt. Dét, at insistere på at vores eksistens kan være baseret på

solidariske principper, er udgangspunktet for vores politiske kamp. Vi

forlanger muligheden for at forme vores eksistens på en måde hvor vi ikke

systematisk bidrager til at udrydde de, der ingen stemme har. Vi skaber en

modstandsbevægelse hvor vi insisterer på at møde og sanse verden med

omsorg. Det er en kamp for, at vi kan skabe en fremtid, hvor vores

eksistens ikke er baseret på konkurrence mellem menneske og natur, men

hvor slægtskab og fællesskab i stedet er omdrejningspunktet.
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