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styre virkelig innebar.”  Terje Svabø, Aftenposten
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Den franske antro-
pologen Bruno 
Latour vil tenke 
nytt i klimadebat-
ten og mener vi må 
bli mer sensitive 
overfor trusselen 
klimautfordringene 
representerer. 

AKADEMIA
Av Dag Eivind Undheim Larsen 
(tekst) og  
Christopher Olssøn (foto)

– Den økologiske krisa hand-
ler ikke først og fremst om 
vitenskap, men om hva slags 
verden vi vil leve i, sier Bruno 
Latour, professor i antropolo-
gi ved Sciences Po i Paris.

Torsdag ettermiddag den-
ne uka var et auditorium på 
Blindern fylt til randen. Årsa-
ken var at den akademiske 
superstjerna, Bruno Latour, 
gjestet Universitetet i Oslo 
for å holde den årlige Eilert 
Sundt-forelesningen som går 
av stabelen på Det samfunns-
vitenskapelig fakultetet.  

Bruno Latour er både filo-
sof og antropolog, og han er 
blant verdens mest siterte 
forskere innen fagområder 
som humaniora og samfunns-
vitenskap. Latour er særlig 
kjent for sine arbeider innen-
for vitenskapsteori, og han er 
kjent for å ha utviklet den så-
kalte aktør-nettverk-teorien 
som er mye brukt innenfor 
samfunnsvitenskapene.

De siste årene har Latour 
viet mye av sin tid til å se på 
økologiske problemstillinger 
og menneskets forhold til na-
turen. 

Politisk strid    
Han viser til at selv om vi er 
godt kjent med med konse-
kvensene av klimaendringe-

ne, så klarer vi likevel ikke å 
handle politisk overfor miljø-
krisa. Latour mener vi må 
slutte å bruke naturbegrepet i 
klimadebatten:

– Naturen som begrep er 
nå blitt en del av politikken, 
og det er noe nytt. Tidligere 
har den bare vært noe vi har 
tatt for gitt, noe som er der 

ute. Men etter hvert som na-
turen er blitt gjenstand for 
politisk debatt, har det også 
blitt klart at vi mangler en 
felles grunn å diskutere på. 
Det fører til en rekke strider 
mellom vitenskapsmenn, po-
litikere og vanlige folk, sier 
Latour.

– Jeg mener vi må finne et 
alternativ til forestillingen 
om naturen. Det er rett og 
slett for stort. Vi trenger en 
felles plattform å diskutere 
klimaspørsmålene på, og der-
for vil jeg foreslå at vi samler 
oss om Gaia, sier Latour, som 
også brukte mye tid på begre-
pet under torsdagens foreles-
ning.

Moder jord
– Gaia er ikke gjenstand for 
de samme politiske og viten-
skapelige stridigheter som 
naturen som begrep er. Gaia 
er mulig å forstå som en lokal 
størrelse, men det tar samti-
dig høyde for at det er en 
kamp mellom mennesker i 

deres forsøk på å forholde seg 
til de andre levende organis-
mene på jorda. 

Gaia er et velkjent begrep i 
klimadebatten, og betegner 
jorda som et komplekst og 
selvregulerende system. 

For øvrig et synspunkt som 
er utviklet av den britiske kli-
maforskeren James Lovelock. 
Latour mener på sin side at 
begrepet Gaia kan gjøre oss 
bedre i stand til å handle poli-
tisk, enn det 
begrepet «na-
tur» er i stand 
til: 

– Dette er 
en kosmopoli-
tisk kamp, og 
nå må vi rede-
finere den po-
litiske arena-
en. Det betyr 
at både vitenskapsmenn, po-
litikere og kunstnere må job-
be sammen. Vi kan ikke len-
ger snakke om forskjellige 
områder, her er det bare 
snakk om ulike ferdigheter.

– Jeg vil gjerne føre disku-
sjonen et skritt videre, og 
derfor har jeg interessert meg 
mer og mer for estetikk, sier 
han, og nevner at han nå sit-
ter og skriver på et skuespill.

– Hvordan kan kunst og lit-
teratur spille en rolle i å løse 
klimautfordringene?

– Fordi det kan være med 
på å skape politisk handling. 
Man trenger også vitenskap 
selvsagt, men det er ikke nok. 

Vi er for lite 
sensitive 
overfor den 
reelle trusse-
len som miljø-
krisa faktisk 
utgjør. Et 
skuespill kan 
være med på 
å vekke følel-
ser i oss som 

gjør oss i stand til å gjøre noe 
med klimautfordringene, 
samtidig er teatret en god 
måte å samle forskjellige folk 
på, sier han.
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Filosofen Bruno Latour mener naturbegrepet er utilstrekkelig:

Vil snakke om Gaia

UTFORDRING: Den franske antropologen og filosofen Bruno Latour mener forskere, kunstnere og politikere må jobbe sammen for å løse 
miljøkrisa.

FAKTA

Bruno Latour:
n Fransk antropolog og filosof, 
født 1947.
n Har arbeidet mye med 
vitenskapsteoretiske spørsmål, 
og er kjent for å ha utviklet 
aktør-nettverk-teorien som er 
mye brukt innen samfunnsvi-
tenskapene.
n Er også kjent for bøkene «Vi 
har aldri vært moderne» (1991) 
og «Politics of Nature» (2004).
n Var denne uka i Norge for å 
holde den årlige Eilert 
Sundt-forelesningen ved 
Universitetet i Oslo.

«Vi trenger en 
felles plattform å 
diskutere klima-
spørsmålene på»

BRUNO LATOUR


