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Leder
AIDS spredes ikke så hurtigt som forventet i den heteroseksuelle befolkning, og i USA vurderer sundheds-

myndighederne nu åbent, at sygdommen ikke vil
udvikle sig til en epidemi udenfor grupperne af bøsser
og stiknarkomaner.
Dette baseres på en række forskellige undersøgelser. De seneste statistikker viser færre tilfælde blandt
amerikansk fødte heteroseksuelle end forventet i de
epidemiologiske modeller. Mere omhyggelige granskninger af de tidligere vidt publiceredetilfælde af heteroseksuel smitte — f.eks. blandt militærpersonale — har
vist, at disse ikke var pålidelige. Mange haraffrygt for
repressalier skjult, at de var bøsser eller stofmisbrugere. I Afrika er heteroseksuel smitte nært knyttettil
veneriske sygdomme, hvor sår gør overførsel af blod
eller sæd til blodet mulig, men dette mønster findes
ikke i USA og Europa. Amerikanske studier viser
videre, at selv i Californien og New York, hvor AIDSforekomsten er høj blandt risikogrupperne, sker der
ikke nogen væsentlig smitteoverførsel til den heteroseksuelle del af befolkningen.
Der har i sundhedskredse i USA været en vis modvilje mod at skabe for megen offentlighed om disse
resultater, da de stred imod de almindelige politiske
holdninger. Samtidig har forskerne og behandlingssystemet af gode grunde været bange for at miste deres
bevillinger, hvis der ikke eksisterede en frygt for, at
AIDS skulle bredesig til hele befolkningen.
Umiddelbart kan det se ud som en fornuftig holdning hele tiden at pege på AIDS-risikoen i den heteroseksuelle befolkning. At bekæmpe AIDS kræver bevillingertil behandling, til oplysningogtil forskning. Og
man kan let tænkesig, at der ikke er mange stemmer
at hente for politikerei at give pengetil en sygdom, der
kun rammer bøsser og narkomaner. Men en sådan
strategi er dømttil at give bagslag. Man kan ikke narre
alle mennesker hele tiden. Som de amerikanske erfaringer viser, bliver det forsvindende antal heteroseksuelt smittede efterhåndensåsynligt, at strategien
mister sin troværdighed.
Ser man på handlingerne i de enkelte lande, kan
man også godt få en fornemmelseaf, at f.eks. politikerne ikke tager AIDS alvorligt. Bevillingernetil forebyggelse og forskning er små og inadækvate. Og der
fremsættes en lang række forslag om indgreb mod de
ramte og mod risikogrupperne, der i højere grad tjenertil at fremmepolitiske og moralske særinteresser
end til at bekæmpe AIDS.

Der er en reel men ringe sandsynlighed for, at AIDS
spredes til den heteroseksuelle befolkning, selv om
sygdommen næppehervil få epidemisk karakter. Inde
i bladet omtales hvorfor denne smitte i de nærmeste år
næsten udelukkendevil ske ved smitteoverførsel fra
risikogrupperne. Vil man derfor forhindre AIDSsmitte i den heteroseksuelle del af befolkningen, skal
den væsentligste indsats gøres i forhold til de nuværenderisikogrupper:
Frivillighedsprincippet i AIDS-behandlingen skal
sikres. Ingen registrering og ingen tvungen HIV-testning, der vil holde udsatte grupper væk fra sundhedssystemet.
Ingen diskriminering af bøsser. Bekæmpelsen af
AIDS kræver samfundets anerkendelse af homoseksualitet som en ligeværdig livsmåde og samfundets
medvirkentil at opbygge et åbent og trygt bøssemiljø.
Spredning af AIDS sker i dag fortrinsvis fra de smittede bøsser, der ikke er integreret i miljøet. Tvinger
man bøsserne under jorden, fjerner man ikke homoseksualitet. Men man baner vejen for en næsten ukontrolleret spredning af AIDS uden for bøssekredse.
Bøsserne har demonstreret, at den kollektive selvorganisering er den mest effektive mådetil at begrænse
spredningen af AIDS. Dekollektive aktioner er forudsætningen for individuelle adfærdsændringer.
Stofmisbrugernes muligheder for selvorganisering
er af indlysende grunde forsvindende, og smittespredningen er tilsvarende ukontrolleret i denne gruppe.
Skal man begrænse smittespredningen, må stofmisbrugerne derfortilbydes hjælp udefra i form af et varieret
udbud af for dem acceptable behandlingsmuligheder,
suppleret med en ubesværet, og helst gratis, adgangtil
sprøjter og kanyler.
På lidt længere sigt bør man desuden arbejde på at
fare lidt mindre undertrykkende frem mod denne
gruppe, for dermed at skabe de objektive muligheder
for en selvorganisering. Det er i denne forbindelse
karakteristisk, at de første ansatser til en selvorganisering blandt stofmisbrugerne ses i Holland, som noker
det land i verden, der fører den mindst repressive nar-

kotikapolitik.
Desværre synes den reelle interesse for at begrænse
smittespredningen blandt stofmisbrugerne at kunne
ligge på et megetlille sted. Alkohol- og narkotikarådet
har anbefalet en merbevilling til behandlingen afstof-

misbrugere på mindst 70 miokr. årligt, og Sundhedsstyrelsen har bakket op om dette. Indenrigsministeriet
har reageret med at anmode finansudvalget om at
oprette en AIDS-projektpulje på 2,5 mio kr. til »konkrete AIDS-aktiviteteri relationtil de frivillige organisationer (bøsser og blødere) og til projekter inden for
narkobehandlingen og rådgivnings- og plejefunktioner«.

IPS
Penis kan det
hele

vinduer

Khalid Mamood er i dag en

Et privat laboratorium i

lykkelig mand. Kinesiske

Lyngby forsker i, hvordan
holografien kan brugesi almindelige vinduesruder, så
lys, der ellers kun ville havne

kirurger har konstrueret en
ny penis til ham. Og mindre
end 14 dage efter operationen er Khalid Mamoods

nye penis i stand til at udføre en penis' normale funktioner”, skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.
Politiken, 9. aug. 1987

Firsernes
førere
En gruppe akademikere og
erhvervsledere er gået sammen for at opruste nationens ledere. Til det formål
har de besluttet at stifte
»Akademiet for Anvendt
Filosofi«. En af initiativtagerne, dr. phil. Ole Thyssen, siger til Politiken: »Lederen er rykket i centrum.
Det er fra ham, firsernesrevolution skal udgå. Hans

Holistiske

lige neden for vinduet, i stedet kan spejles op i luftet og
dermed oplyse hele rummet. Ideen om holografi-ruder kommer fra New York,
hvor arbejdere i de tætstående skyskrabererisikerer at leve uden at se dagens
lys, hvis ikke der laves den
slags fiduser” med vinduer:

ne.
Politiken, 9. aug. 1987.

Holistiske
arbejdsgivere
Det er godt at komme væk
fra, at psykoanalysen er noget fordækt. Alle har krav
på resultaterne af videnskabelig forskning. Og psykoanalysen er en videnskab,

opfindsomhed og dynamik

som erhvervslivet ikke bare

skal kalde de skjulte energier frem i samfundet. Han
skal styre den tekniske revolution og give den social

kan have glæde af, men som

man simpelthen harpligttil
at udnytte.

(.…) Detervigtigt for mig

form.«

at pointere, at et menneske,
som ikke passer ind i et job

»Akademiet for Anvendt
Filosofi« består foruden af
Ole Thyssen bl.a. af reklamemanden Thomas Bergsøe og Søren Brier fra tidsskriftet Paradigma.

det ene sted, kan være en

kapacitet af rang et andet

namiske kvinder, som vil tage aktivt del i den figurformende proces. Et revolutionerende, nyt slankeprodukttil punktbehandlding
af mave, hofter og lår, som virker takket være en helt nysammen-

sætning af forskellige vegetabilske udtræk, blandt andet Rosmarin, Ginseng og thermo dynamiske udtræk. FLUIDE THERMOAMINCISSANTvarmer huden op og virkersom en stimulerende
massage, der øger blodcirkulationen og giver huden et svagt rosa

skær og en behagelig varm fornemmelse.
Den mekaniske påvirkning mindsker fedtlagets tykkelseog bedrer hudens nobrede overflade.

Dette er blot et produkt, som Conair tilbyder i »Luftens største
udvalg til jordens billigste priser« (…) »Køb alle Deres toldfrie

varer ombord — detertil fordel for alle Conair/Spies-gæster, da
rejseprisen nedsættes medfortjenesten. « Side 3fra Conairs salgsbrochure fortoldfrie varer.

sted, hvor vedkommendes

»neurose« kan kanaliseres,
så den både er formålstjenlig for ham selv og samfun-

det. Tænk på en slagter, en
Aktuelt 20/7 1987.

JEANNE PIAUBERT
LES GYMNICS SLANKESPRAY
FLUIDE THERMO-AMINCISSANT
Et pust medspray-flasken og dine former forbedres.
FLUIDE THERMO-AMINCISSANTersvarettil de krævende og dy-

kirurg, en tandlæge, folk

der har så stærke aggressioner. Det er jo vidunderligt,
at vi kan få nogen til at skære og save og borei folk!

Klip i interviøw af Birgitte
Hesselaa med psykoanalytikerne Nina og Peter Thymark
i Information 6. aug. 1987.
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Kængurobørn
I Bogotå i Colombia og i Sønderborg i Danmark har man gode
erfaringer med, at moderen bærerdetfor tidligt fødte barn mod
sin hud døgnetrundt. Alternativet havde været kuvøsen.
Kængurumetoden giver barnettilbage til moderen.
Af Cecilia Virgin

Vi ved i dag, at tidlig adskillelse mellem mor og barn, når barnet bliver lagt
i kuvøse, kan være en stor belastning
for såvel mor som barn. Nærhed er af
særlig stor betydning for barnet i den
første tid af livet, og den tidlige kontakt har indflydelse på forholdet mellem mor og barn fremover.
Derfor er det vigtigt at støtte om-

sorgsmåder, der styrker moderens omsorg og fremmer den tidlige fysiske
kontakt og det følelsesmæssige samspil
mellem mor og barn. En mådeat styrke det tidlige samspil mellem mor og
barn er kængurumetoden, som jeg har
studeret i Bogotå, hovedstaden i Colombia.

Cecilia Virgin

Mor og barn »fortsætter
graviditeten sammen«

2830Virum.

Doktor Pierre Budin, der opfandt ku-

Åbrinken 267

vøsen, udtalte i 1907: »Man har reddet
babyen, men den har til gengæld mistet
sin mor.«
Kængurumetoden giver barnet tilbage til moderen. Det er en plejemetode,
som i al sin enkelhed går ud på, at det
raske, for tidligt fødte barn lægges på
moderens bryst. Og altså ikke kommer
i kuvøse, som praksis er herhjemme.
Moderen og barnet får på denne måde
mulighed for at »fortsætte graviditeten
sammen«.
Inden kuvøsen blev opfundet, er der

7 N

Dr. Martinez tager så få blodprøver som muligt, idet han mener, at de små har brug for hver en dråbe blod.
Foto: Gustav Mellentin.
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Kængurumorfra Bogotå medsit to dage gamle barn på 1100
gram. Personalet arbejder på at give moderenselvtillid og vise
hende de moderressourcer hun har. Foto: Gustav Mellentin.

mange eksempler på, hvordan mødre
over hele verden varmede de for tidligt
fødte børn med deres egen kropsvarme.
Jeg har fornylig interviewet en
dansk gartner: »Da jeg blev født, var
jeg ikke større, end at jeg kunne ligge i
en cigarkasse. Jeg var helt blå, så mor
tog mig op og varmede mig godt igennem. Jeg var den yngste af syv drenge,
men jeg blev større end alle de andre.«
Metoden er »nyudviklet« på et kæmpesygehus i Bogotå, hvor de manglede
penge til kuvøser til de mange børn,
der her bliver født for tidligt. Inden de
begyndte at praktisere kængurumetoden, døde samtlige børn med en fød-

selsvægt fra 500-1000 gram, og blandt
de børn, som vejede fra 1000-1500
gram, overlevede kun 27 procent. To af
hospitalets børnelæger, Dr. Rey og Dr.
Martinez, kom på den idé at råde mødrene til at lægge de små babyer ind til
brystet — hud mod hud — for på den
måde at holde børnene varme døgnet
rundt.
Metoden blev naturligt nok kaldt
kængurumetoden. En kængurumor
færdigudruger nemlig sin unge med sin
kropsvarme i en lomme på maven og
ammer den ved sit ene bryst med én
mælk, som er særlig rig på proteiner og
antistoffer — samtidig med at hun ammer en større unge ved et andet bryst —
med en mælk, der er specielt tilpasset
den store unges behov.
Vi har også evnen til at varme det for
tidligt fødte barn med vores egen
kropsvarme, og vi ved i dag, at den
mælk som en kvinde producerer, når
hun har født et barn for tidligt, er særlig tilpasset det for tidligt fødte barns
behov. Der er ca. 20 procent mere protein i denne mælk, end der normalt er
i modermælk. Mælken er også særlig
rig på antistoffer (1).

Resultaterne i Bogotå var så gode,
at UNICEFi 1979 besluttede at bevilge
pengetil et forsøgsprojekt. I dag har
over 3000 colombianske mødre været
»forsøgskænguruer«, og overlevelsestallene for en udvalgt gruppe raske
børn — som ikke har brug for ekstrailt
—er nu bemærkelsesværdige, (tabel 1).

net.

Jeg vil nu fortælle om mine oplevelser i Bogotå og redegøre for kænguru-

metodens principper.

September 1979 — september 1981
(Kænguruprojektet)
Fødselsvægt: 500-1000 g: Overlevelse
72.3%
Fødselsvægt: 1000-1500 g: Overlevelse
89.04%
Fødselsvægt: 1500-2000 g: Overlevelse
97.27%
Kilde 2a.

Når barnet bliver bedre til selv at regulere sin kropsvarme, vænnes det
gradvis til at få tøj på. Tidspunktet er

barnet berører moderens hud, grædereller giver andre signaler
barnet hjælpestil og lærersig at sutte
barnet mærker moderens bevægelser og stimulerestil at trække vejret
barnet får bakterier fra omgivelserne
barnet registrerer, at det bliver hørt
barnetfår livslyst og tillid til egen kompetence

Hud mod hud
Lige så snart mor og barn er kommet til
kræfter, sættes barnet på moderens
bryst. Den fysiske kontakt har en beroligende virkning på barnet, og moderens moderfølelse udvikles, når hun
mærker barnet på sin egen krop.
Det har vist sig, at mor og barn sammen producerer den ideelle temperatur og fugtighed for barnet. Barnet bliver trygt ved at lugte og høre sin mor,
ved at mærke hendes rytmiske bevægelser og høre hendes hjerteslag. Moderens hud og tøj giver barnet beskyttelse og grænser, som minder om liv-

TABELI

hele tiden mærker sin mor, ses åndedrætsbesvær sjældent. Moderens bevægelser og vejrtrækning husker hele tiden barnet på, at det skal trække vejret. Behandlingen — når et barn i kuvøsen glemmer at trække vejret — er netop berøring. Sygeplejersken stikker
sin hånd ind i kuvøsen og rører ved bar-

moderen. Med den nære kropskontakt
giver moderen barnet en ekstra beskyttelse mod infektioner. Når hun modtager barnets bakterier, danner hendes

krop antistoffer netop mod disse bakterier (4). Et barn i kuvøse kan bruge megen energi på at fare sammen eller
spjætte nervøst ud med arme og ben.
Hvorimod et barn, som er hos sin mor,
er mereroligt.
Det fortidligt fødte barn glemmer
ind imellem at trække vejret, når det
ligger i en kuvøse. Hos et barn, der

individuelt, og barnet kan veje omkring 1500 gram. Barnet får dog stadigvæk ofte kropsvarme, da det er almindeligt, at det vandrer fra favn til favn i
familien. Når det vil sove bliver det
pakket godt ind.

Hjem hurtigst muligt
Lige så snart moderen kan stå op fra
barselsengen, bliver hun og barnet
sendt hjem til resten af familien. Faderen og den øvrige familie får dermed
mulighed for tidligt at knytte sig til barnet.

Lægerne i Bogotå anser hjemmet
som det mest kendte og trygge — her er
en rytme, som også barneter fortrolig
med fra graviditeten. Samtidig undgår
barnet hospitalsinfektioner og de smertefulde oplevelser, der følger med alle
blodprøver og injektioner af antibiotika-som også i sig selv medfører en risiko for infektion. Lægerne er tilbageholdende med at tage blodprøver, da
de mener, at de små børn har brug for
hver dråbe blod (3). Moderens mælk
beskytter barnet mod de hjemlige bakterier og virus.
Naturkampen nr. 45 1987

Amning efter behov

Amning kan læres

Amningen er betydningsfuld for udvikling af såvel moderens som barnets
selvfølelse og er med til at udvikle det
tætte forhold mellem mor og barn. Og

En norsk ernæringsfysiolog hævder,at
alle, der én gang har ammet, kan
ammeigen. Derskal dog en stærk motivation og intensiv stimulering til.
Men det kan læres. Betydningen af en
stærk motivation ses af en undersøgelse omfattende 50 adoptivmødre, der aldrig selv havde født. 25 af dem vari

FEEDBACKMEKANISMER
MELLEM MOR OG BARN
VED BRUG AF
KÆNGURUMETODEN.

stand til at amme, fordi de havde lært

sig måder til stimulering, samtidig med
at de virkelig ønskede at give børnene

som er gule i længere tid. På klinikken
var der store vinduer, som gav meget
lys, og undersøgelsesbord og puslebord var placeret sådan, at børnene fik
mest muligt dagslys.

Naturens produkteri stedet
for modermælkserstatninger
Mange sydamerikanske kvinder køber
sig fattige i modermælkserstatninger.
De bliver påvirkede af intense rekla-

moderens hormonproduktion påvirkes og mælkenrindertil
moderen producerer mere mælk
moderen trækker vejret og bliver mere opmærksom på sine bevægelser

moderen producerer antistoffer specifikt rettet mod barnet
moderenbliver stadig bedretil at lytte til sit barns signaler
moderen får selvtillid og udvikler indlevelsesevne

Tegning:
Dea Trier Mørk.

DEN MÆNGDE OMSORG
VI FÅR SVARER TIL DEN
MÆNGDE OMSORG
VI KAN GIVE
børnelægerne i Bogotå lægger stor
vægt på, at barnet skal have sin mors
mælk. Denne mælk — som er særlig antistof- og proteinrig — kompenserer for
barnets uudviklede forsvarssystem.
Det er mindst energikrævende for det
lille barn at fordøje sin mors mælk (4).
Den er inden for rækkevidde, og barnet kan selv være med til at bestemme,
hvor tit og hvar megetdet vil spise.
Personalet støtter det naturlige ammemønster, og mødrene til de allermindste børn instrueres særlig nøje i at
ammeefter princippet »lidt men tit«.
De mindste børns mavesæk kan være
så lille som en valnød, og børnene har

ikke så mange kræfter. De kan derfor
bedre overkomme de korte og hyppige
måltider, som også har den fordel, at
barnet får mere protein (2b).

deres egen mælk (5). Det er med modermælk som med kærlighed — jo mere
man giver, jo mere kommer der.. (2b).
Da jeg i Bogotå så mødrene amme
nogle af de små børn på 900 gram og
opefter, var jeg lige ved ikke at tro
mine egne øjne. Lægerne fortalte, at
børn helt ned til 5-600 gram blev ammede. Disse børn var dog født forholdsvis sent i svangerskabet. Hvis der
var problemer med at få børnene til at
sutte, malkede moderen enten ud direkte i barnets mund eller gav mælken
med en ske. Samtidig stimulerede man
barnettil at sutte ved forsigtigt at massere det i, på og omkring munden.
Praktisk talt alle børn fik deres mors

mælk de første to måneder — og defleste fortsætter med at ammei langtid.

mekampagner med strålende farvebilleder af en tilfreds mor medet struttende barn, som er opflasket på kunstig
mælk.
I ambulatoriet fraråder man kvinder
at bruge nogen form for modermælkserstatning. Hvis moderen ikke har
mælk nok, anbefales en lokal C-vitaminrig frugtjuice og en tynd grønsagspuré. Mødrene lærer, hvordan dettetilberedes, ogfår at vide at dette supplement har næsten samme næringsværdi
som modermælken. Lægernes erfaring
var, at børnene trivedes bedre med dette supplement.

Barnetskal værei oprejst

stilling

Vi ved, at dagslys fremmer nedbrydningen af det gule farvestof bilirubin.

Barnet skal hele tiden være i oprejst
stilling for at undgå at få gylp i luftrøret. Lægerne mener, at den oprejste
stilling giver den bedste funktion af
lunger og fordøjelsesorganer, samtidig
med'at moderens bevægelser stimule-

(Bilirubin er det farvestof, der frem-

rer barnets tarmfunktion og balanceev-

Dagslys giver færre »gule
børn«

kommer ved nedbrydning af hæmoglobin fra de røde blodlegemer). I projektet er der bemærkelsesværdigt få børn,

ne. Stillingen fremmer også en normal
udvikling af barnets hovedform (2c).
De mindste børn har ofte en strikket
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hue på for at forebygge varmetab fra
hovedet.
Det er almindeligt, at enten faderen
eller en anden nærtstående bærer barnet på brystet, så moderen kan få aflastning. Om natten sover den, der bærer barnet, i ca. 45 graders halvliggende stilling, da barnet også om natten
skal være i oprejst stilling (3).

Tæt kontakt mellem mødrene
indbyrdes
Mødrene talte meget sammen og delte
fælles erfaringer. Luften sitrede af
gode råd og »ammestuesnak«. Det
mindede lidt om basisgrupper. De
mødre, hvis børn var blevet lidt større,
viste dem stolt frem for de mødre, som
bar bittesmå børn. Og at nogle afkvinderne var gode til at sanse, fik jeg bevis
for, da jeg så nogle børn på kroppen
uden ble på. Kvinderne fortalte, at de
kunne mærke når tarmene bevægede
sig, eller at barnet blev lidt uroligt, og
at de så vidste, når barnet skulle holdes
frem.

Moderen lærerat stole på sig
selv
I Bogotå oplevede jeg en samlet personalegruppe, der foruden at være professionelle også var medmennesker og
pædagoger. Der var en optimistisk atmosfære med interesse i at samarbejde
for at skabe de bedste betingelser for at
støtte mor og barn — og en god kommunikation personalet imellem.
Personalet fik moderen til at føle, at
ingen er bedre end hende selv til at tolke barnets signaler, forstå dets behov
og trøste det. De arbejdede påat give
moderen selvtillid og vise hende de moderressourcer hun har, samtidig medat

de fortalte hende om barnets medfødte
evne til at modtage indtryk ogtil at signalere sine behov.
At dette arbejde lykkedes, kunne
ses i den selvtillid og ro, som mødrene
udstrålede. Engagementet hos personalet sås tydeligt, når de genså mødrene, der kom medderes børn til børneundersøgelse.

Naturkamp og træning til
livslyst
I Bogotå er man klar over, at sanseindtryk og livslyst hænger nøje sammen.
Det for tidligt fødte barn skal have
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Kængurumødrene kan i Sønderborg bevægesig frit rundt på afdelingen og være
sammen medandre mødre. Efter børnene har oplevet at være kængurubørn, ser
det udtil, at de er mereutilfredse medkuvøsen.
mod til at kæmpefor livet.
Når sygeplejersker og læger fortalte
moderen om barnets udvikling, talte
de om, hvordan hun kunne tilskynde
barnet til at bruge alle sine sanser, og
personalet fortalte, at brug af sanserne
var fremmende for udvikling af hjernens funktion. Smagssansen og barnets
appetit — livsappetit — blev stimuleret
ved at give barnet en dråbe frisk frugtjuice på tungen. Lugtesansen ved at
lade barnet lugte til naturens dufte —
grønsager, frugter og blomster. Høresansen ved at lade familiemedlemmerne tale og navnlig synge blidt for barnet. Følesansen ved at instruere moderen i spædbarnsmassage, hvor den berøring, som barnet havde af huden i fo-

stertilstanden, kunne fortsættes. Hele
kroppen blev masseret. Berøring og
passive bevægelser hjælper med til, at
barnet hurtigere tager på i vægt (7). Og
ikke mindst vigtigt — man lod de små
være i dagslyset og i den friske luft.

Sønderborg viser vej
Dajeg kom hjemfra Colombia, varjeg
meget optaget af, hvad jeg havde set og
ønskede derfor at være medtil at sprede kendskabtil metoden i Danmark. I
Forældre og Fødsels blad havde jeg

læst om Sønderborg sygehus, og det
var tydeligt, at personalet her har muligheder for at skabe nogle ideelle rammerfor en tidlig kontakt mellem mor
og barn.
Jeg kontaktede derfor overlæge
Niels Christian Christensen for at fortælle ham om mine erfaringer med
kængurumetoden og sendte hamde artikler, jeg havde skrevet. Sønderborg
sygehus er nu begyndt at praktisere
Naturkampen nr. 45 1987
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få flere børn og forældre til at blive
mere glade for at leve.
Dog kræves der megen støtte og omtanke, hvis en mor skal kunne tagesit
barn til sig på denne måde — og gå fra
en passiv patientrolle til en aktiv moderrolle. Moderen har ofte en ubearbejdet nederlagsfølelse efter den for
tidlige fødsel, og det er svært — i en afmagtssituation — at tro mere på sig selv
end på et system, som er teknisk uangribeligt og for mange forældre også
helt ubegribeligt.
Det barn, moderen bærer hossig,

starter livet med en basis af kærlighed
og med en oplevelse af, at det er værd
at elske. For forældrene er det en stor
opgave — og gave — at give barnet så megen tid og opmærksomhed. Forældrene opøver deres evne til at sanse barnets behov ogtil at være indfølende —
det er barnets gave til dem. Det kan blive en værdifuld ballast senere i livet,

for både forældrene og barnet.

Tro på menneskets medfødte
evner

I Sønderborg er det erfaringen, at kængurubørnene er mere vågne og sutteivrige.
Barnet her vejer 1450 gram.
metoden. Selv meget små kuvøsebørn
— helt ned til 780 gram — og også børn,
der skal haveilt tilført, har fået lov til at
ligge mellem deres mors bryster — hud
mod hud.
Erfaringerne fra Sønderborg er i
dag, at den tidlige og nære kropskontakt har stor betydning for moderen.
Nærheden til moderen har en positiv
indvirkning på barnets vejrtrækning,
puls og temperatur. Børnene er mere

vågne og kontaktsøgende, og det ser
ud til, at børnene — efter at de har prø-

vet at være »kængurubørn« — er mere
utilfredse med at være i kuvøsen. Omkring amning har man erfaring for,at
»kængurubørn«er mere sutteivrige.
Det er en stor fordel, at mor og barn
har mulighed for at være indlagt på
samme afdeling. Moderen kan — mens
hun selv bærer sit barn — bevæge sig
Naturkampen nr. 45 1987

rundt på afdelingen, hvilket gør, at barnets balanceevne og vejrtrækning bliver ekstra stimuleret.
Moderen kan nemmere få opfyldt
nogle af de behov hun selv har, når hun
har mulighed for at gå rundt på hele afdelingen. Hun kan visesit barn frem og
samtidig få motion, når hun går rundt
med barnet. Hun kan i dagligstuen
dele erfaringer med andre mødre, der
er i samme situation, eller hun kan
trækkesig tilbage og siddei fred og ro
med sit barn.

Visioner for fremtiden i
Danmark
Jeg tror, at det ville være en stor gevinst
for såvel mor som barn, om vi kunne
fortsætte med at tillempe metoden til
danske forhold. Hver time, forældrene
magter at bære deres barn, vil være et
gode for et kuvøsebarn. Hosos er der
jo ikke tale om at få flere børn til at
overleve, men først og fremmest at
give barnet en bedrestart pålivet, ogat

For at indføre kængurumetoden kræves en fortsættelse af den holdningsændring, der allerede har været igang en
del år.
Vi må alle, både professionelle og
vordende forældre forandre nogle vante tankebaner,så vi igen fårtiltrotil og
tør satse på de medfødte evner og ressourcer vi har som mennesker.
Kænguruprojektet i Bogotå er et
stærkt bevis på, at selv under de dårligste sociale forhold kan varme, kærlig-

hed og moders mælk få hele menneskebarnettil at leve.
Referencer:
1. Pedersen, J. K.: Amning af for tidligt fødte
børn. Månedsskrift for praktisk lægegerning. Nr. 2. 1987.
2. Interview ved Cecilia Virgin med a) H.

Martinez, børnelæge, Bogotå. 1986. b)
Helga Wolf, læge, Glostrup. 1987. c) Vivian Wahlberg, jordemoder, dr. med. Stockholm. 1987. d) A. Whitelaw, børnelæge.

London. 1987.
3. Bellman (WHO) et al: Preliminary report
of a joint consultation. Bogotå. 1985.
4. Fasting, Ulla: Kuvøsebørn. Klinisk sygep-

leje. Nr. 1. Munksgaard. 1987.
5. Helsing, Elisabet et al: Breastfeeding in
practise. Oxford University Press. Nairobi. 1982.
6. Klaus & Kennel: Parent — infant bonding.
Mosby Company. St. Louis. 1982.

7. Tiffany et al: Tactile/Kinesthetic Stimulation. Effects on Preterm Neonates. Paediatrics. No. 5. 1986.
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Den naturlige kuvøse
Interview ved Lena Lindenskov

KUVØSE
MODERMÆLK
HJEMMEHJÆLP

På københavnske hospitaler er der efterhånden flere mødre, der har ønsket
at tage deresfortidligt fødte børn ud af
kuvøsen for at fremme kontakten.
Naturkampen har interviewet en af
dem, socialrådgiver Ursula Lange,
Roskilde. Da Ursula var i 6. måned, i
26. graviditetsuge, fødte hun en datter
på 895 gram. Fødslen foregik på Rigshospitalet. Barnet er født for 12 år siden, vejer nu 5,1 kg og har det meget
fint.
LL: Hvad var grunden til, at du ville
bruge kængurumetoden?
UL: Jeg har to piger på 9 og 4 år i forvejen, og jeg ved, at den nære kontakt,
jeg havde til dem efter fødslen, har betydet meget for mit forhold til dem.
Derfor var det naturligt for mig at bede
om at få Maria ud af kuvøsen såtidligt
som muligt.
LL: Hvortidligt var det?
UL: Da Maria var fem dage, gav personalet mig lov til at sidde med hende
et kvarters tid. Da vejede hun kun 805
gr., og det var en utrolig dejlig oplevelse at mærke hende på min krop. Jeg fik
lov til at sidde i længere og længeretid
med Maria, og der var flere fra personalet, der fortalte, at de kunne mærke
hun var mere rolig, når hun var hos
mig. Da hun var 14 dage gammel, sad
jeg op til 9 timer om dagen med hende.
LL: Endnu harjeg ikke hørt om nogen i Danmark, derhar siddet i så mange

timer med så lille et barn. Var det ikke anstrengende for dig?
UL: Jeg var meget træt i forvejen
Naturkampen nr. 45 1987

ovenpå den for tidlige fødsel og den
forskrækkelse det var for mig at føde
312 måned før tiden. Jeg fik også foretaget kejsersnit, da fødslen var godt
igang, så det toglidt tid, inden jeg kom
til mig selv igen. Det var også trættende at sidde på en hård træstol i 28” varme. Det kunne være dejligtat få tilbudt
en gyngestol.
LL: Det lyder som lidt afen præstation
oven på de strabadser, du selv havde væ-

ret igennem.
UL: Det var hårdt, men det var som

om, jeg fik tilgang til nogle særlige
kræfter, som jeg kunne bruge på Maria. Jeg skulle dog selv sørge for at få
mad på hospitalet, og det havde jeg
ikke rigtig overskud til. Jeg spiste faktisk ikke ret sundt og fik heller ikke
nok mad, og det havde jeg dårlig samvittighed over.I starten blev Maria madet via en sonde, — men det var vigtigt
for mig at give hende min mælk. Det,
at jeg ikke fik ordentlig mad, tror jeg
havde indflydelse på, at jeg i en periode ikke havde tilstrækkelig mælk til
Maria.
LL: Var det ikke sværtfor dig at være
så meget vækfra de store piger?
UL: Jo, i starten havde jeg dårlig
samvittighed over ikke at kunne være
to steder på een gang. Efterhånden —
da jeg var begyndt at sidde meget med
Maria — fandt jeg ud af, at det var Maria, der havde mest brug for mig. Jeg
kunne mærke, at jeg kunne gøre hende
rolig og give hende mod pålivet.
LL: Hvordan klarede familien det
hjemme?
UL: Min mand havde noget free-lance arbejde ved siden af, som han holdt
op med, og sammen fik han og pigerne
det til at fungere. Det sværeste for mig
var, at pigerne kunfik lov at se deres lillesøster to gange i løbet af den første
måned. Jeg kunne mærke, det varvigtigt, at de så os sammen, så de helt kun-

ne forstå, hvorfor deres morvar så meget væk.
LL: Hvornår blev du overflyttet til
Roskilde sygehus?
UL: Da Maria vejede 1480 gram. Inden hun blev overført, sikrede jeg mig,
at jeg kunnefå lov til at tage hende ud
af kuvøsen og sidde med hende hele
dagen. På Roskilde sygehus var det en
stor lettelse for mig, at jeg også kunne
have mine store piger med på afdelingen. Der blev endda sørget for, at de
kunnelege på sygehuset.
LL: Hvornår begyndte du at amme
Maria?
UL: Det er almindeligtførst at få lov
til at ammei 34. uge, men jeg fik lov i
33. uge. Jeg havde selv bemærket, at
hun havdevist tegn påat ville sutte længe inden da. Det gav mig en stor tryghed at få lov til at amme Maria, men
der var nogle problemer, fordi hun ikke
altid var sulten, når hun skulle ammes.
Men jeg fik besøg af en ammerådgiver,
som gav mig nogle gode råd, — og det
hjalp. I øvrigt har jeg været glad for
den støtte, jeg fik på afdelingen og for
den interesse, som personalet har vist
for kængurumetoden.
LL: Hvordan har det væretfor dig at
komme hjem?
UL: Jeg var utrolig glad for at kommehjem til familien. Maria vejede kun
2160 gram ogskulle slet ikke have været
født på det tidspunkt, så det har været
et kæmpearbejde for mig at passe hende. Når man kommer hjem, er der jo
alle de sædvanlige pligter med at passe
hus og familie. Det ville være en stor
hjælp at få tilbudt hjemmehjælp, så
man kunne få overskud til at passesit
for tidligt fødte barn hjemme. Når de
er så små, som Maria var, har de brug

for megen omsorg og tryghed, og hvis
moderen skal kunne give det, — og det
tror jeg er alle mødres inderste behov —
så må hun selv aflastes og få omsorg.
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Mellem himmel og jord
Bidrag til den fortsatte debat om holisme.

Mensvi venter på det store paradigmeskift.
Af Claus Heinberg

Johannes evangeliet begynder således:
»I begyndelsen var ordet, og ordet var
hos Gud, og ordet var Gud.«
Det kan man jo fundere en del over,
og heller ikke dengang lod alle sig nøje
med det. Senere i teksten møder vi den
vantro Thomas, som ville have en finger i naglegabene, før han troede. Det
fik han lov til. Og troede. Troede han
ihvertfald. Han blev klogere. »Salige
er de, som ikke har set og som dog
tror« var den besked han fik. Og det er
jo det, det handler om.
Det er muligt jeg gør vold på teksten, men i al min ugudelighed opfatter
jeg ordet »tro« som »satsning«. Som
det personlige element af valg og irreducerbarhed som udgør det menneskelige. Overhovedet.
Det er der megen europæisk tradition i, men traditionen er kommet under ild. Thomas er vendt mangefold tilbage, og kravet om facitlister synes
overvældende. Det er videnskaben,
man vil have fingeren i. Naturvidenskaben. Den nyealtså.

Nyt, nyt, nyt
I de kommendeår vil antallet afølsorter falde inden for EF. Samtidig vil antallet af mærker stige. Det vil i stigende
tempo være muligt at købe »nyt«, og
det er vigtigt, for »nyt« er blevet en
kvalitet i sig selv. Så meget at indholdet
kan fortyndes uden nogen opdager
det.
Om den »nye naturvidenskab« er
tyndt øl, skal jeg vogte mig for at afgøre, men den vedholdende brug af ordet
»nyt« antyder, at det mere handler om

Claus Heinberg,
Brumleby, B 29,
2100 København Ø.
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mærkater end procenter. Nye tider

(new age), ny æra, nyt verdensbillede,
nyt paradigme.
Med tidsskriftet »Paradigma« (anmeldt i de to sidste numre af Naturkampen) har denne »nye«tidsånd fået
kvalificeret mæle, og det er emnet for
denne skitse til en kritik. Ikke nogen
let opgave, for »Paradigma«er en kompleks sag (hvilket vil glæde redaktionen) og ikke gansketil at få hold på.
Det er ikke kritikkens mål, men derimod den fornyede helliggørelse af fysikken som i hvert fald bladets redaktion lægger optil, samt den mildt sagt
besynderlige historieopfattelse som
ligger bag.

Æbletfalder ikke langtfra
stammen
Newton er den store synder. Siden han
så lovmæssighed bag æblets fald er det
gået skævt. Videnskaben har opfattet
verden som en maskine og har ikke levnet plads for kunst, poesi, mystik, intuition osv. Men nu skal det være anderledes. Naturvidenskaben er ikke
den eneste indgang til virkeligheden,
og virkeligheden er kompliceret.
Kompleksitetsparadigmet hedder det
nye verdensbillede, i modsætning til
det simplifikationsparadigme som verden hidtil har våndet sig under.
Det er en af vanskelighederne ved
Paradigmas budskab. De mest pompøse selvfølgeligheder serveres som revolutionerende ny erkendelse, og efterlader alle, der ikke har set kompleksitetsparadigmetslys, som lallende ignoranter. Når man med fremhævede typer
som en nyhed kan fremføre, at »Videnskaben afdækkes som værende i bund
og grund human, dvs. forankret i en historie, i en kultur«, så er der enten no-

get man har glemt, eller også fupper
man.

Bevisets element
Hvorfra kommer så kompleksiteten?
Ja hidtil har vi jo gået rundt ogtroet, at
det hele var ren mekanik. I kosmos, og
derfor også på jorden og blandt mennesker. Det var Newtons skyld. Han
gjordealt til fysik og matematik. Ogvi
troede ham, for hvem kan sætte sig op
mod matematikken? Ja hvem, andre
end en matematiker? I Paradigma (Nr.
I side 4) står at læse: »I dag har den tyske matematiker og logiker Kurt G6del ved et matematisk bevis kunnet
godtgøre at .… virkeligheden er større
end matematikken, — og dermed også
større end den matematisk-fysisk baserede naturvidenskab.« Her må jeg sige
sgu og for fanden. Virkeligheden er
større end matematikken, det er der
matematisk bevis for!
G6édel forekommer at være en ren
Thomas, og manfristestil at tilføje, en
tysk Thomas. Men tak alligevel. Nu tør
vi tro, at der er mere mellem himmel
og jord. En fri vilje måske?

Verden før »Paradigma«
Efter Newton troede man, at verden
var en maskine. Man troede på et simplifikationsparadigme. Det var fysikkens skyld. Efter kvantemekanikken
og Godel og Paradigma gar vi over til
et kompleksitetsparadigme. Det er
også fysikkens skyld. Den mageløsefysik. Fysikken former vore tanker, og
tankerne former verden. Med en ny fysik kommer nye tanker. Den ene verdensanskuelse afløser den anden. Det
er Kuhns paradigme-model, om end i
karikeret form. Men sådan finder den
anvendelse i Paradigma.
Naturkampen nr. 45 1987
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PARADIGME 2

PARADIGME 1

Historien er ingen lagkage
Paradigma, og det nye verdensbillede,
laner sin originalitet fra et grotesk forsimplet historiesyn, som en sand dyrker af kompleksiteten skulle holde sig
for god til. Princippet er følgende (sefiguren): Før mente man sådan (paradigme 1), og nu ved vi sådan (paradigme 2). Overgangen, pilen, mellem de
to kasser er central. Den er betinget af
bevægelser indenfor fysikken og matematikken. Det er kvantemekanikken,
Aspects berømte forsøg (1) og GOdel,
som har bragt os fra forsimplingens paradigme til kompleksitetens. Fysikkens ontologiske status synes uantastet. Ja snarere stærkere end nogen sinde.
Men andre har jo tænkt komplekse
tanker før fysikerne. Ja sågar under
Newtons mekanistiske domæne. Det
giver en anden historiemodel (se figur
2). Paradigmerne (lad os så kalde dem

det) eksisterer stadig. Side om side. De
varierer i betydning, men et dominerer
afgørende, mens det andet (der er sik-

kert flere) ligger på fløjen. Ændringerne i den relative betydning af de forskellige paradigmer skyldes måske relationerne dem imellem. Det er der
megen akademisk lyrik i. Snarere er
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Fig. 1.

rialisme i. Og det er ikke godt, ifølge
Paradigma.

Hvad sagdevi?
Men den komplekse tanke eksisterede
nu alligevel før både kvantemekanik
og Godel. Og Paradigmas redaktion
ma vide det, deres alder taget i betragtning. I hvert fald ved kompleksitetens
guru, den franske sociolog Edgar Morin det. Dialektikken har en lang historie i Europa. Bade den idealistiske og
den materialistiske, og påpegningen af
videnskaben som kulturelt forbundet
er en dybt integreret del af den marxistiske kritik af positivismen, reduktionismen og det mekanistiske verdensbillede. For nu at sige det megetstilfærdigt. En kritik som ikke henter sin autoritet hos fysikken, men i den menneskelige praksis. Som tør tro.
70'ernes positivismekritik gik dybt.
Så dybt at naturen til sidst næsten ikke
eksisterede. Som selvstændig kategori.
Kun gennem vort stofskifte med naturen fik den væren. Det var for meget,
men tilsyneladende en omvendt analog
til paradigmatikernes afhængighed af
de tunge fysikeres forsøgsresultater.

det samspillet mellem paradigmerne

Praksis

og den bagved og omkring liggende
fælles virkelighed som betinger foranderligheden. Det er der megen mate-

Kompleksitetsfolkene henter deres
metaforer i den kvantemekaniske formalisme. Dialektikerne har valgt den
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PARADIGME 2

menneskelige samtale, ifølge Grundtvig åndens sæde, som deres forståelsesmæssige afsæt. Og her synes grundlaget for en frugtbar uenighed at tegne
sig. Det er i den sociale praksis, at
sandt skilles fra falsk, og det leder man
forgæves efter i Paradigma, — men ikke
i Naturkampen. Paradigmas emner er
tunge. Himmelrummet, kosmos, tiden, livets oprindelse osv. Ordene er
mange. Måske for mange.Ikke hvis vi
taler om naturvidenskab som selvstændig disciplin, men nok hvis samme disciplin skal trænge ud oversit gyldighedshedsområdeforat blandesig i det, som er
det suverænt menneskelige. Vores vælgen, af hinanden ogos selv.
Da Grundtvig hørte om Darwin, var
hans reaktion, at mennesket ikke er
nogen avekat. Og det er jo det. Kun tåber vil begynde at argumentere for og
imod en naturvidenskabelig opfattelse
af menneskelivet. (Det være hermed

gjort).

Dåd
I begyndelsen var ordet. Her og hos Johannes. Det bør erindres, at al fortidens forsimpling til trods, så var Dr.
Faust af en anden mening. Efter at
have dvælet ved den idealistiske mulighed at tanken gik forud (Paradigmas paradigmer), når han til fysikken. Først
var kraft. Men han stopper ikke i den
blindgyde: i begyndelsen var dåd.
Værd at notere sig før man i den naturvidenskabelige holismes navn rekvirerer sit næste computerudskrevne horoskop. Hos Grundtvig hedder det gerning, hos Marx praksis og hos Sartre
handlen. Hos Grundtvig er det foreningen af følelsen og tanken til fornuft,
hos Marx kriteriet på sandt og falsk, og
hos Sartre vores simple væren.
Og lad så Gud få hvad Guds er, men
placer ham ikke mellem Aspects fotoner, sådan som Søren Vinterberg forsøger i tidstypisk tryghedsmani (2), eller
i astrologiens fascistoide kosmologi.
Vi kan nemlig noget mere end vægtløse fotoner eller centnertunge planeter i en newtonsk dødedans.
Men det kræver, at vi får fingeren
ud.
Af naglegabene.
Litteratur:
1. Tor Nørretranders: Det udelelige. Gyldendal 1985.

2. Information 18-19/4 1987.
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Bogkampen
Der kommer
en tid
Socialisterne kritiserer de
grønne New Age-holismefolk, som har en varm utopi

til trods for post-modernisternes påstand om de store
fortællingers endelige død.
Det er som om de alle —
mere eller mindre — venter
på det store kapitalistiske
opsving, der akkompagneret af det ny-liberalistiske
heppekor skal bane vejen
for den store renselsesproces. Og ovenover det hele
svæver det store paradigmeskift.
På meget sammentrængt
form er det, hvad der svøm-

mer ovenpå efter læsning af
et halvt hundrede artikler
fra dagbladet Information
fra de sidste cirka to år. Nedenfor uddybes iagttagelserne for om muligt at placere Naturkampen i dette
frådende opgør. Det er

de teknologier. Jo — Naturkampen har flirtet med
både holisme og informationssamfund. De nye sundhedsbevægelser med terapier og meditation har det
ligget tungere med. Disses
religiøse overbygninger af
forskellig slags har ikke fået
mange ben til jorden i Naturkampen. Paradigmeskiftere har rask væk skreveti
Naturkampen.
Alligevel
har bladet holdt sig lidt på
distance fra denne samtidige tilbedelse af naturvidenskab og østlig tænkning.
Ved at kikke indenfori
debåtten i Information er
det måske muligt at hive et
par ubesvarede spørgsmål
frem i lyset — spørgsmål som
trænger sig på, og som måske kan tages op i Naturkampen fremover.

New Age

folkene

rapierne opleves af deltagerne som momenti en kulturrevolution, der i første
omgang ændrer paradigme
og livsform for den enkelte.
(21.-22.12.85)
Selvom
New Age og de østlige filosofier på gængs elitemaner
overser ritualernes betydning må dialogen tillægges
værdi. Denne værdi ligger
først og fremmest i den ny
kosmologi, som kan findes

både i taoismen og den moderne fysik (24.12.85).
Her er virkelig tale om
»stor«, alternativ tænkning
til såvel marxisme som liberalisme. I første omgang ligner det et kulturradikalt
individualistisk oprør. Et
ubesvaret spørgsmål er i
hvert fald: Hvordan skal terapi og meditation nogensinde kunne bringes frem på det
kollektive-politiske plan —
og vil det da væreetkritisk,
dvs. antikapitalistisk oprør?
På det materielle plan rejser

I dansk og i nordisk sam-

spørgsmålet sig: Hvordan

værd at minde om, at Natur-

menhæng

kampen har været holistisk i
den økologiske forstand
meget længe, samtidig med
at belastningerne på mennesker og miljø forårsaget

Midteroprøret, Nordisk Al-

vil samfundet af lokalsamfund egentlig komme til at se
ud og fungere? Hvordan arbejder
lokalsamfundene
sammen til et »helt« samfund? Eller som svenskeren
Matz Franzén slår fast i In-

af den anarkiske, kapitalistiske
produktionsmåde
har været diskuteret og endevendt. De snilde teknologier, dvs. data- og biotekno-

logierne, har fået stor opmærksomhed. Deres mulige potentialer i retning af
det bedre liv er blevet prøvet af. Det førte til kraftig
kritik fra sædvanlig venstrefløjsside: Alt er som det plejer at være, hed det for nogle år siden, da bladet holdt
nogle døre åbne for de snilNaturkampen nr. 45 1987

repræsenterer

ternativ
Kampagne
og
Fremtiden i vore hænder
New Agefilosofien. Kultursociologen Jean Fisher har
været pennefører for disse
utopier. Han formulerer
nogle af de centrale opfattesler sådan her: »Bevægelsesutopien taler netop om
sociale netværk, uformel
økonomi, lokal identitet,
livsformer... (6.-7.4.85) og
videre: Terapi, meditation
og nyreligigsitet er vigtige
led i ændringen af den enkelte og af samfund og kultur. Terapier er ikke psykoanalyse og er ikke blot en
mådeat få det bedre på. Te-

mens påstand om, at de store fortællinger om en bedre
fremtid med frigjorte mennesker og samfund ikke
merelader sig gøre.

Postmodernismen
Postmodernismen er et andet stort tema i Information
i den betragtede periode. Et
kort og sammentrængt signalement kan det af gode
grunde kun blive til her.
Jean Francois Lyotard er en
af »de store« bag postmodernismen. Gengivet i Frederik Stjernfelt og Poul
Erik Tøjners opsætning kan
det lyde sådan her: »Disse
store historier er ikke længere troværdige. Socialismen har fået sine diktaturer, videnskaben sin truende teknologi, psykoanalysen sin dogmatik, terapien
sin religiøsitet — tilbage er
troen på det store kapitalistiske påsving… Der hvor
myten ikke længere binder
samfundets forskellige fortællinger sammen, dér lever

Fælles-

en mangfoldighed af små historier, der for længslen for
en helhedsbetragtning ligneret farligt rod, etildevarslende kaos... Enigheden
om, hvad der er friggrende,
udviklende,
progressivt,
brugbart, meningsfyldt har
ikke længere fast grund under fødderne. Det er opgivelsen af denne systematiske og kvalificerende sammenkædning af historie og

skabet eller solidariteten
må omfatte den fremmede«.
Jean Fisher opfatter New
Age som en mulig utopitil
trods for post-modernis-

det postmodernes særkende« (28.2.85).
Det postmoderneer altså
ikke en tidsepoke, der følger efter det moderne. Det

formation, juni 85: »Verden

er mere end nogensinde én
verden. Fællesskabeti lokalsamfunds-utopien bygger
på den begrænsede gruppe.
Alle de andre bliver fremmede, bærere af det, der
truer

stabiliteten.

kultur, af tid og ånd, der er
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er snarere en nu-situation,

fyldt med kaos og orienteringssvigt. Det er samtidig
en fristilling, der tillader
sammenstilling af alt muligt. I arkitekturen pejler
Allan de Waal sig ind på
postmodernismen
sådan
her: »Den postmoderne arkitektur er en genbrugsarkitektur i discountklasse, og

det hvad enten det gælder
klassiske søjler eller jazzmodernestriber eller bølgeplader fra en tørvemuldsfabrik og vindueskarnapper
fra en provinsgade. Det er
slet ikke funktionalismens
gennemslag i byggeriet, der
er bygningskunstens problem. Snarere end en reaktion på rationaliteten er
postmodernismen en kapitallogisk følge af standardiseringen; det er det mest beklemmende...«. (4.9.85).
For Allan de Waal er postmodernismen
kapitalprogressiv. Nu er postmodernismen ikke nogen sammenhængende
fremtidstænkning. Den påstår jo, at sådanne fremtidsfortællinger
er slidt op. I en kommentar
til en udstilling i Paris, som

Kunstig
intelligens
Der kommer en lind strøm
af bøger om kunstig intelligens — nu også på dansk.
Ole Fogh Kirkeby behandler i »Ekspertsystemer og
kunstig intelligens« spørgsmålet om, hvor langt vi kan
nå i bestræbelserne på at få
en datamaskine til at fungere som den menneskeligeerfarings-, indlærings- og tænkeevne. Hans svar er af erkendelsesteoretisk og kognitionspsykologisk
karakter. Bogen lanceres som en
introduktion til fænomenet
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Lyotard designede, karakteriserer Jan Scheel postmodernismen sådan her: »Postmodernismen er lig de totale sammenbrud af sandheden, for de logiske spørgsmål kan ikke mere stilles
som før. Hos Postmodernisterne vandrer individet
rundt i fortællinger, der er
påbegyndt for længe siden
og fortsætter i det uendelige… I postmodernismen er
indholdet af en meddelelse
ikke den eller den begivenhed. Materien viskes ud og
begivenheden er selve mediet....«. (22.5.85).
Fortællingen er opløst
som en uendelig strøm af
data, der flintrer afsted i telenettet og behandles af datamaskinerne. Sandt nok,
men er det tilstrækkeligt til
at påstå, at de logiske
spørgsmål ikke længere kan
stilles?? Det er som om
postmodernismen er et snedigt forsøg påat sætte kritik
af den herskende orden udenfor dagsordenen. Detbliver som at finde rundt i det
kaotiske markeds tilbud og
udbud. Postmodernismen
ligger parat til at være infor-

ekspertsystem, men introduktion for hvem?
OFKvier en stor del af
bogen til beskrivelse af,
hvordan han selv har udviklet et ekspertsystem med
det formål at vise, hvad der
kan lade sig gøre, og hvad
der ikke kan ladesig gøre at
repræsentere i en datamaskine. Bogen indeholder
desuden en beskrivelse af
nogle af de værktøjer, man
bruger til udvikling af ekspertsystemer, samt en oversigt over de mest kendte systemer.
Den skiftende dybde i begrebsafklaringen afspejler
områdets, men tilsynela-

mationssamfundets
»nonideologiske« ideologi. De
store »tænkere« i det system
kan meget vel være »the

yuppies«, der af Uffe Østergaard karakteriseres således: »De er typisk mæglere
på børsen, juniorpartnerei
store sagførerfirmaer, læger, ansatte i storbankerne,
ireklameindustrien og især
de nye high-tech computerindustrier. De typiske yuppies — af begge køn — er ikke
gift, eller hvis gift/samlevende, da uden børn og uden
større ønske om at sætte kar-

rieren på spil for at få nogle.« (27.-28.7.85).
Yuppierne er storbyfolk
med joggingsko, smart tøj
og levevis tæt på alle kulturudbuddene. New Age folkene ligner til sammenligning
bønder; de dyrker jorden,
bor i kollektiv, mediterer
osv. Socialister lige fra socialdemokrater til 68-er folkene forekommer at være
gumpetunge i sammenligning med de nye smarte
folk.
Blandt de spørgsmål, der
trænger sig på, er, hvordan
socialister forener det kol-

dende også OFKs afklaringsniveau. Bogen vinder
dog ved OFKs smittende
fascination af emnet.
Oluf Danielsen har valgt
debattørens indfaldsvinkel.
Han rejser mange interessante spørgsmål og giver og
argumenterer for sine egne
svar. OD tager sit udgangspunkt i samspillet mellem
den teknologiske udvikling
og jobbene.
En af de gennemgående
pointer er, at kontrollen

flyttes fra »de mange«til
»de få«. Der sættes således
et stort spørgsmålstegn ved
teknologioptimisternes
snak om det frigørende po-

lektive med det individuelle,
det lokale med det internationale. De nye smartes projekter er kun udtænkt for de
få. For socialister gælder
det at udtænke og gennemføre projekter for de mange. Men rigtigt er det, at
den rasende tekniske fornuft har nået nogle grænser.
Den truer ganske enkelt naturen og dermed menneskene.
Naturkampen må fortsat
være opgøret med den reduktionistiske fornuft og
kampen for i det mindste de
økologiske helheder. Det er
en sej kamp i tider, hvor
smarte ord om paradigmeskift flyver omkring, en tid
hvor fællesskab står i lav
kurs, og hvor den enkelte
køber sig et nyt liv eller i det
mindste en ny livsstil i tøjbutikken og hos frisøren,
suppleret
med
diverse
weekendkurser hos terapeuten. Det må være en Naturkampopgave at forbinde
det lokale med det globale,
det individuelle med det
kollektive — det væresig i
politik og i videnskab.
OD

tentiale i den teknologiske
udvikling. Hvor OFK er interesseret i de tekniske og
erkendelsesteoretiske
forklaringer, søger OD de samfundsmæssige.
OD slutter sin bog »Mennesket i maskinen« med en
fingeret diskussion mellem
en af de vildeste teknologioptimister og en række
mere forbeholdne lægfolk.
Det er en god illustration af
centrale problemer i kunstig intelligens forskningen.
Svend Andersen vil med
»Den kunstige virkelighed«
bidrage til debatten om
sammenhængen
mellem
teknologi og etik. SA sigter
Naturkampen nr. 45 1987

mod religions- og datalæreundervisningen i gymnasiet
og på HF Det centrale
spørgsmål for SA er at undersøge, hvordan den teknologiske udvikling påvirker vores måde at reagere
på i forhold til andre mennesker, samfundet og naturen.

lidsjeele og
fremtidsdesign
Et af de »hotte emner« netop nu hedder permakultur.
Det er af mange udlagt som
den konsekvente gkologiske livsførelse. Logisk nok
er det Organisationen for
Vedvarende Energi, der
med størst engagement markedsfører disse i virkeligheden urdamle tanker og traditioner. »Et økologisk ligevægtssamfund — økotopia —
der bygger på et fantasifuldt
lavteknologisk og forståeligt
produktionsapparat
med naturen som partner
og ikke blot som en ressource. Det er den fremtidsvision, vi ønsker at planlægge
henimod«, som der stod i
bladet »VEDVARENDE
ENERGI«nr. 28 allerede i
november 1980.
Den nuværende ildsjæl
inden for dette emne er australieren Bill Morrison.
Han har skrevet bøgerne
»Permaculture One« og
»Permaculture Two«.
Grundlæggende
drejer
permakultur sig om design.
Hvordan kan man udforme
en sammenhængende selvforsyning med føde, råstofmaterialer og energi — uden
at forurene?
Det overordnede ledemotiv for byplanlægning og
landskabsplanlægning skal
Naturkampen nr. 45 1987

SA er, i modsætning til OD,
meget forsigtig med at skrive sin egen mening: »—, at
informations-teknologisk
kommunikation næppe kan
erstatte mennesket samvær«.

Hanne Josephsen har ud
fra bogens tema valgt en

derfor være at skabe/genetablere cirkulationen af
stoffer mellem land og by. I
Danmark har Hamish Stewart taget opgaven op for
Folkecentret for Vedvarende Energi i Hurup i Thy,
bl.a. i publikationen »Sustainable Agriculture for Urban Areas«.
En af de enkleste måder
at få indblik i fremtids-design for byhuse er at besøge
Baggesensgade 5 i København. Her kan man få syn
for sagn. Passiv solvarme
betyder, at man i videst muligt omfang udnytter det sollys, der alligevel strømmer
ind i huset. Udnytter gennem design, at der dels
kommer mest muligt sollys
ind, samtidig med at isoleringen af huset opretholdes
og at energien gemmesi så
lang tid som muligt i byggeriets tunge materialer. Kort
sagt: holder hus med energi-

række tekster og illustrationer, der kan understøtte
den undervisningssammenhæng bogen er skrevet til.
Ole Fogh Kirkeby: Ekspertsystemer og kunstig intelligens. Borgen 1987. 216 sider.
Kr. 178,-.

en. Det er Byggeriets Udviklingsråd der står for facadeprojektet i Baggesensgade med arkitekten Ffloyd
Stein som ildsjæl.
I miljøministeriets skriftserie har Ole Miinster udarbejdet en debatbog om »Byøkologi«. Det er sket fordi
over 80% af Danmarks befolkning bor i byer og fordi
det hovedsageligt er i byerne, at folk skaber deres syn
på naturen. Bogen indeholder forslag til, hvordan man
kan genskabeet rigere dyreog planteliv i byerne ved at
lægge åer tilbage i deres rette leje, genoprette søer, moser m.v.
Ulla Falck og Russ Njust: Et
økologisk institut: VEDVA-

Oluf Danielsen: Mennesketi
maskinen. Teknisk forlag

1987. 121 sider. Kr. 139,-.
Svend Andersen: Den kunstige virkelighed. Gjellerup og
Gad 1987. 187 sider. Kr. 115,-.
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ESSAY-REVIEW

EDB - arkitektur
EDB maskine årgang 50
nærmer sig. I de første år
var der langt mellem de enkelte modeller. I dag er det
modsat. Adskillige modeller vælter frem hvert år.
EDB er i dag ikke kun enkeltstående
maskiner.
EDB-baserede systemer er
bygget ind i organisatoriske
strukturer i industri og serviceerhverv.
Systemudvikling er de aktiviteter, der udføres i tilknytning til en virksomhed
med henblik på at forandre
arbejdsprocesserne og arbejdsorganisationen
gennem udvikling og indførelse
af EDB systemer. Sådan definerer datalogen Jørgen
Bansler systemudvikling i
sin bog, »Systemudvikling —
teori og metode i skandinavisk perspektiv, (1). Bogen
rummer en videnskabs- og
teknologihistorisk oversigt
og analyse af systemudviklingen, som den er blevet
udviklet af systemudviklerne.
Systemudviklerne
er
EDB verdenens arkitekter.
De arbejder overordnet i
EDB branchen med analyse
af eksisterende arbejdsprocesser for at kunne designe
komplette databehandlingssystemer med de dertil hørende rutiner og arbejdsgange. EDB verdenens bygningsarbejdere er programmørerne. De arbejder med
de konkrete programmers
design, kodning, afprøvning og dokumentation.
Virkelighedens
systemudviklere har udviklet sig
ud af en særlig slags ingeniø-
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rer. I takt med at EDB-baserede systemer er blevet større, mere komplekse og dybere integreret i organisationer, har systemudviklerne udviklet et større og større sæt af metoder i det konkrete systemarbejde. Derfor sammenligningen med
arkitekten, som udover at
skitsere bygningsværkerne
arbejder med æstetiske, bolig- og planlægningspolitiske problemstillinger. Arkitekten reflekterer over,
hvordan livet i bebyggelsen,
i byen osv. vil blive. Arkitekturfaglige krav skal dog
udspille sig i de økonomiske
og øvrige samfundsatte
rammer, der eksisterer. Arkitekten er udviklings- og
forandringsorienteret. I og
med at familiestrukturen er
blevet anderledes med enlige med og uden børn, par
med egne og/eller sammenbragte børn osv., så har arkitekten været nødt til at udvikle helt nye boligstrukturer. Far, mor og to børn i
parcelhuset slår ikketil længere. Rammerne om det
faglige
arkitekturarbejde
udvider sig. Samfundsmæssige modsætninger spiller
ind OSV.
EDB verdenens arkitekter — systemudviklerne —
har ogsåforandret såvel teoretiske som metodiske tilgange i arbejdet. Bansler
opdeler systemudviklingsarbejdet i tre forskellige kategorier, nemlig 1) den informationsteoretiske
tradition, 2) den socio-tekniske
tradition og 3) den fagpolitiske tradition. På det teoreti-

ske plan beskrives forholdet
mellem de tre traditioner/
skoler sådan her: »Der findes tre forskellige traditioner/skoler, der lever side
om side. Og der er intet, der
tyder på, at de skulle bevæge sig mod en fælles forståelse, uden at nogen af skolerne skulle være i stand til at
udkonkurrere de andre.«
Bogen handler om at beskrive og analysere positionerne i de tre systemudviklings-»skoler«.

Den informationsteoretiske skole
Den informationsteoretiske
skoles centrale opfattelse af
systemudviklingsarbejdet
er »...at EDB teknologien
betragtes som en styringsteknologi, dvs. som en teknologi, hvis primare potentiale er, at den kan anvendes
til at styre — ikke alene maskiner men ogsa organisationer. Hovedideen er at betragte en virksomhed eller
en organisation som et cybernetisk system — eller som
en maskine — om man vil —
for derefter at overføre
principperne for styring af
tekniske systemer til styring
af virksomhed og organisation… en følge af denne betragtningsmåde er, at også
de i virksomheden arbejdende mennesker opfattes
som »komponenter«i systemet — på linie med råvarer
og maskiner«.
Bansler ser den informationsteoretiske skole som
en variant af Taylorismen
med et menneskesyn, der

gør, at EDB systemerne
indrettes sådan, at de arbejdende nedslides både fysisk
og psykisk. Videre at teorien overser, at mennesker
kan handle i uforudsete arbejdssituationer — nemlig
der, hvor det automatiske
system ikke fungerer efter
forskrifterne. Den situation
kræver menneskelig indsats. Den informationsteoretiske tradition er helt og
holdent en arbejdsgiverfikseret tilgang til udvikling af
EDB systemer.

Den socio-tekniske
skole
I den socio-tekniske skole
spiller mennesket en central
rolle. Menneskene skal ses
om aktive aktører sammen
med de EDB-baserede systemer. Hos Bansler hedder
det: »I den socio-tekniske
teori opfattes en virksomhed som en helhed afflere
delsystemer, der gensidigt
påvirker hinanden og som
skal passe sammen, forat
helheden kan fungere optimalt. En ændrding i en del
af virksomheden, f.eks.
gennem indførelse af et nyt
EDB system, får derfor
konsekvenser for andre
dele af virksomheden… systemudvikling bør derfor
ikke betragtes som en teknisk konstruktionsproces,
den bør snarere anskues
som en proces, der som sit
endemål har en organisationsforandring«.
Teorien er grundlæggende en harmoni eller konsensusteori. De ansatte og leNaturkampen nr. 45 1987

delsen har fælles interesse i
at få produktionen til at forløbe så effektivt og gnidningsløst som muligt. Gennem deltagelse i systemudviklingen
skal
medarbejderne motiveres til det
fremtidige arbejde med systemet.

Socioteknikerne ved, at
der er langt hen til den situation, hvor medarbejderne

aktivt indgår i systemudviklingsarbejdet. Det er ikke
kun ledelsen, der skal overbevises om det hensigtsmæssige i at inddrage medarbejderne. Systemudviklerne skal lære at inddrage
psykologiske og sociale
aspekter i systemudviklingsarbejdet. Systemudviklerne
skal kort og godt uddannes
bredere.

Den fagpolitiske
skole
Endelig er der den fagpolitiske skole. Den er noget særligt skandinavisk i modsætning til de to andre skoler,
der fungerer internationalt.
»Den fagpolitiske tradition
lægger stor vægt på de politiske aspekter ved systemarbejdet, og på de faglige organisationers rolle i systemudviklingen«.
Den fagpolitiske skoles
grundlæggende syn er, at
der eksisterer et konfliktperspektiv og dermed interessemodsætninger mellem
ansatte og ledelse. Modsætningerne viser sig aktivti systemudviklingen. Den fagpolitiske skole tager udgangspunkt i en marxistisk
teknologianalyse, der ser
kapitalens akkumulationstvang som central drivkraft.
Videre at kontrol og overvågning er en følge af de måder, ledelsen ønsker EDB

systemerne udviklet på.
I nogle projekter i de
skandinaviske lande er den
fagpolitiske tradition udviklet. Den har arbejdet sammen med et partsforskNaturkampen nr. 45 1987

ningsperspektiv, hvor uddannelse af de ansatte, for-

mulering og indgåelse af 10kale teknologiaftaler er centrale bestanddele af arbejdet. I UTOPIA projektet —
et dansk-svensk systemudviklingsprojekt i den grafiske branche gik perspektivet videre til at udvikle alternativ teknologi. Om
UTOPIA projektet hedder
det: »Formålet med projektet var at demonstrere, at
det teknisk er muligt at udvikle alternativer til den eksisterende teknologi — alternativer, der lægger vægt på
produktkvalitet, på at udnytte og udvikle arbejdernes faglige kvalifikationer
og på demokratisering og
lighed i arbejdet«.
I stedet for at overflødiggøre de grafiske arbejdere
ved at bygge deres kvalifikationer ind i teknologien satsede man i UTOPIA projektet på at udnytte deres
kvalifikationer bedre og
mere effektivt ved at udvikle avancerede EDB-baserede værktøjer til grafisk
tekst- og billedbehandling.
Den bærende idé var at betragte det EDB-baserede
system som et værktøj for
den grafiske arbejder — et
værktøj, der skulle gøre det
muligt for ham at udnytte
sine færdigheder og sin viden om grafisk design..«.
Et værktøj i hænderne på
en selvstændig fagmand.
Det er UTOPIA projektets
og en af den fagpolitiske
skoles centrale ideer som
ledide teoretiske overvejelser. Bansler er i tvivl om,
hvorvidt UTOPIA projektet er en enlig svale eller
dele af en ny selvstændig
faglig strategi. Hans tvivl er
begrundet i samarbejdsrelationerne med den centralistisk opbyggede fagbevægelse. Den fagpolitiske skole
søger at arbejde sammen
med folk på gulvet. Det er
nedefra og i modstrid med

fagbevægelsens tænkning
om samarbejde med forskningsprojekter — konstaterer Bansler.
Sammenlignes de tre systemudviklingsskoler kan
forskellen beskrives som et
skred fra en automattænkning i den informationsteoretiske skole til en værktøjstænkning i den fagpolitiske skole.

Professionel
Systemudvikling
Værktøjsperspektivet
på
EDB-baserede systemer er
altså ét af den fagpolitiske
skoles centrale begreber.
Bansler hævder, at de tre
skoler er uforenelige på det
teoretiske plan. Han antyder dogtil slut i sin bog, at
på det praktisk-metodiske
pian kan der findes overlap
mellem de tre tilgange.
»Professionel
Systemud-

vikling« (2) er skrevet af en
række dataloger med dybe
rødder i den fagpolitiske
tradition. De har været med
til overhovedet at formulere
og praktisere den i Danmarki forskellige systemudviklingsprojekter som DUE
(Demokrati,
Udvikling,
EDB) og MARS (Metodiske ARbejdsformer i Systemudvikling) siden midten af 1970-erne.
I bogen formulerer de tilgangen til det at være professionel systemudvikler sådan, at de i allerhøjeste
grad trækker metoder fra
både den informationsteoretiske og den socio-tekniske tilgang ind i systemarbejdet.
På det metodiske plan er
situationen nærmest den, at
den fagpolitiske skole — her
kaldt professionel systemudvikling — star i et korrespondensforhold til de to
andre systemudviklingsmetoder. Det betyder, at den
professionelle systemudvikling rummer de to andre me-

todisk set — men i visse henseender går den pro fessionelle systemudvikling videre.
Det gør bogen, både i
dens mange detaljerede anvisninger på processerne i
og ledelsen af det projektarbejde, der skal føre til, at
EDB-baserede
systemer
udvikles, men også i selve
analysearbejdet og i designarbejdet supplerer de professionelle systemudviklere
de to andre traditioner.

Brugere og interessemodsætninger
Eftersom den fagpolitiske
tradition er den, der mest
omfattende tager de ansatte
alvorligt i systemudviklingsarbejdet, så tiltrækker be-

skrivelsen af samarbejdet
med brugerne sig særlig opmærksomhed,
eftersom
hele bogen er skrevet i et
meget neutralt sprog. Bogen er en slags værktøjsbog,
der henvender sig til andre,
der er professionelle systemudviklere — eller sådanne, der ønsker at blive det.
Om forholdet til brugerne —
der i sig selv er et af EDB
verdenens meget neutrale
ord — skriver forfatterne, til
Professionelt
Systemarbejde, »Systemudviklere
skalikke forvente, at brugere hverken kaneller vil spille en aktiv rolle i et traditionelt tilrettelagt projekt,
hvor tekniske spørgsmål eri
centrum. Hvis brugerne
skal spille en aktiv rolle, må
de tekniske problemstillinger konsekventses i relation
til brugernes arbejde og den
organisation, de indgår i«.
Eksperimentel systemudvikling med brug af prototyper er et af de metodisketiltag, der er vokset ud af den
fagpolitiske
tradition
i
f.eks. UTOPIA projektet.
Den metode peges der også
på i bogen uden dog at gøres
til SELVE NØGLEN for
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brugerinvolverende systemudvikling. Tværtimod foreslås det metodisk at inddrage flere delmetoder, som
f.eks. materiale- og informationsflow, som er metoder fra den informationsteoretiske tradition.
Opmærksomheden
pa
uenigheder og modsætninger er til stede mange steder
i bogen. Nu kan uenighed
være udtryk for flere forskellige ting. Derom skriver
forfatterne: »Hvis uenigheden skyldes forskelle i selektion, er det muligt at overkomme uenigheden ved, at
parterne forklarer og beskriver for hinanden, hvorledes de opfatter sagen.
Hvis uenigheden derimod
skyldes forskelle i fortolkning, kan det være svært el-

ler umuligt at nå frem til
enighed. Forskelle i fortolkning hænger ofte sammen
med forskellige interesser
eller forskellige grundlæggende opfattelser. Her kan

man forsøge at forhandle
sig frem til et kompromis«.
Det her præsenterede citat er et af de steder i bogen,
hvor interessekonflikter i
systemarbejdet behandles.
Der fremlægges ikke et
klart partssynspunkt, men
anbefales en forhandling.
Kompromis'et er en central
del af dansk centrumsøgende politisk virksomhed. Det
er en tradition, dansk fagbevægelse har arbejdet indenfor i mange år. Grundlæggende er der modstridende
interesser, men forhandlinger for at nå et kompromis
er vel harmonisering af de
forskellige interesser? Med
andre ord: Forfatterne er
tæt på den socio-tekniske
systemudviklings ståsted!!
Det betyder ikke, at den er
identisk med socio-teknikkens egentlige harmonisynspunkt — men de er tæt
på!!
Banslers bog fastslog, at
de tre skoler i systemudvik-

ling teoretisk set er uforenelige. I bogen »Professionel
Systemudvikling« er der så
stort et overlap mellem de
tre skoler på det metodiske
plan, at man i længden kan
spørge om, der ikke alligevel er en konvergensudvikling i gang? Sådan ser det i
hvert fald ud, når »Professionel Systemudvikling« er
målestok for lighederne og
forskellighederne mellem
de tre systemudviklingstraditioner. Fagpolitikerne er
ved at blive socio-teknikere
eller er det omvendt informationsteoretikerne og socio-teknikerne, der udvikler sig i fagpolitisk retning??
Det spørgsmål kan ikke afgøres på grundlag af de to
her behandlede bøger om
systemudvikling.
Konstateres kan det, at
der i disse år på universiteterne udvikles nye kombinationsuddannelser i humanistisk datalogi. Der
dukker således systemud-

viklere op med en mere omfattende tilgang omfattende
psykologiske, sprogvidenskabelige, organisationsteoretiske og datalogiske indsigter. Men selv med den
faglighed som basis skal systemudviklerne arbejde indenfor rammerneaf et kapitalistisk samfund. Det åbner det samme råderum og
de samme begrænsninger
som f.eks. arkitekter kender til, men jo bredere og
bedre fagfolk systemudviklerne bliver, jo mere udholdelige
værktøjssystemer
kan det forhåbentligt lykkes
for dem at udvikle.
OD
Litteratur:
1. Jørgen Bansler: Systemudvik-
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visk perspektiv, Studenterlitteratur, Lund 1987, 242 sider.
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Systemudvikling,
Teknisk Forlag, København
1987, 271 sider, 386 kroner.

Læserbrev
Skærp hukommelsen!
Der foregår for tiden et omfattende opgør med 68 og
alle dens gerninger. Specielt
dens marxistiske gerningeri
70'erne kan hidse kulturdebattører op. Hvis man blot
får sit syn drejet lidt ind på
det, kan man hver dag hente den mest utrolige underholdning i aviserne. Intet
mindre end hukommelsestab skaltil for at de forskellige påstande skal holde.
Det underholdende består selvsagt i, at det ikke er
venstrefløjsfolk, der fører
sig frem med autoritative
udtalelser om alle vores
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ugerninger. Knapt så underholdende bliver det, når hukommelsestabet breder sig
ind på venstrefløjen. Man
kan således i nr. 44 af Naturkampen læse følgende i en
anmeldelse af Oluf Danielsen: »Da marxismen var på
sit højdepunkt i midten af
1970-erne afledte kapitallogikerne ved hjælp af begreber som relativ merværdi,
kapitalens subsumtionsproces osv. de naturvidenskabelige lovmæssigheder. Naturvidenskaberne var et særligt underområde af marxismen!« Herfra går han så

over til en sammenligning
med sovjetmarxismen.
Hvis der var nogen skole
indenfor marxismen, som i
70'erne understregede teoriernes bundethed til sit objekt, dens omfangslogiske
status, så var det kapitallogikken i den schanzske
form. Jeg er sikker på, at
Oluf Danielsen godt ved
det, hvis han tænker tilba-

ge. Kapitallogikerne afledte aldrig naturvidenskaberne af kapitalens begreb.
Det kunne til nød have
gået, hvis talen kun havde
været om sovjetmarxismen
eller maoismen, hvori hvert

fald tendenser i retning af at
lade den dialektiske materialisme gælde naturen også
har været stærke. Men kapitallogikken — aldrig!
Jeg tror Oluf Danielsen
tænker på, at naturvidenskabslærerne på RUC og
især deres studenter i midten af 70'erne var utroligt
optagede af samfundsvidenskab og fyldte deres projektrapporter med den.
Men det er jo etwas anderes.

Med venlig hilsen
Morten Thing
Naturkampen nr. 45 1987

Om arternes

udryddelse

Af Peder Agger

Udryddelsen af dyre- og plantearter
udgør en særlig alvorlig side af miljøkrisen,
fordi den er uafvendelig og uomgørlig.

Men forsøgene på at dæmmeop
for udryddelsen lider af det samme
som den øvrige miljøbeskyttelse:
Utilstrækkelige lapperier som gennemføres

mere for kapitalens end for befolkningens
eller naturens skyld.
At diskutere, hvor mange dyre- og
plantearter der udryddes, er i nogen
grad som at diskutere, hvor mange engle der kan stå på spidsen af en knappenål—en skolastisk øvelse. Mange kendte og især ukendte arter forsvinder og
vil forsvinde på grund af årsager, hvis
omfang kun i ringe grad kan gøres
kvantitativt op.
Når diskussionen alligevel er interessant, er det, fordi en forarmning af klodens flora- og faunarigdom er igang og
foregår med stigende hast. De spage
forsøg på at dæmme opfor artsudryddelsen viser, hvilket dilemma vi står i

med hensyn til beskyttelsen af miljøet
og dermed menneskelige levevilkår,
som artsbeskyttelsen ikke kan ses adskilt fra. Dette er også påpeget i den
nyligt fremlagte Brundtlandrapport
(5).
I det følgende skal først problemets
karakter indkredses. Derefter gøres
der status over situationen, inden de
politiske implikationer af denne naturkampdiskuteres.

Artsbegrebet
Begrebet »en art« er på en gang velkendt og subtilt. Der er næppe mange,
Peder Agger
Amaliegade 32, 4.

1256 København K.
Naturkampen nr. 45 1987

Dronten uddøde

omkring 1680
der har problemer med at skelne en
myg fra en kronhjort. Distinktionen
opfylder til fulde det klassiske artsbegreb: At to individer tilhører sammeart,
når de kan danne fuldt frugtbart afkom.
Traditionelt har biologernes forsøg
på at skabe overblik over naturens

mangfoldighed været baseret på omhyggelige beskrivelser af anatomien på
konserverede planter og dyr.
Efterhånden er de botaniske og zoologiske museers samlinger blevet suppleret bl.a. med eksempler fra et bredere geografisk område. Undersøgelsesteknikkerne er blevet mere forfinede, så de omfatter også andet end den
grovere anatomi. Derved er der fundet
mange nye arter, og arter, der hidtil er
blevet beskrevet som een, har ofte kunnet splittes op i flere. Det modsatte er
også sket. Endelig er man i flere sammenhænge rendt ind i dyre- og plantegrupper, hvor der synes at forekomme

flere arter, uden at det er muligt at holde dem skarpt adskilte.
På denne mådeharvifået øget viden
om naturens mangfoldighed. Men artsbegrebet er samtidigt blevet mere flydende. Således karakteriserer den
amerikanske biolog E. Wallace begrebet om arterne som vage kendemærker
i et biologisk kontinuum af livsformer.
Derfor, og fordi det klassiske artsbegreb var meget upraktisk (ved i princippet at forudsætte at man foretog
krydsningsforsøg), er artsbegrebeti
dag transformeret til, at en art er, hvad
enhver velrenommeret biologisk systematiker med baggrund i en velbevaret
og velbeskrevet typesamling i et museum har beskrevet som værende en
art.

Den biologiske systematik
Arter samles i slægter og slægter i familier, der igen samles i ordner, klasser og
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riger på en måde, så det systematiske
hierarki afspejler de reelle slægtskabsforhold (og ikke overfladiske ligheder).

Arter kan ofte underopdeles i racer
og racer i populationer. Populationer-

ne er sammensat af individer, der, medmindre de alle er opstået ved ukønnet
formering udfra en enkelt moderorganisme, altid vil afvige lidt fra hverandre mht. udseende og evner. Variationen er udtryk for variation i arv og

Derføres kampagnerforat bevare de iøjnefaldende fugle og pattedyr? Hvem forsvarer jordbundens nødvendige smådyr?

miljø. Den arvemæssige del heraf udspringer af de informationer, gener,
der er bundet i individernes arvemateriale. Den samlede sum afinformationer i en population betegnes som dens
genpulje.

Om tabetaf informationer
Denne omvej ad den biologiske syste
matik blev gjort for at problematisere
focuseringen påarten. Når der i det følgende opregnes antal af arter, kunne
regnestykket i princippet lige såvel
have været gjort op i familier, slægter,
racereller gener.
Rent informationsøkonomisk betragtet vil udryddelsen af et enkelt gen
kunne betragtes som værende mindre
afgørende end tabet af en art. I første
tilfælde ville der stadig være gener nok
tilbage til at kunne fortsætte arten omend i en lidt forsimplet udgave. Og udryddelse af en slægt, for slet ikkeat tale
omen familie eller orden, ville indebære et langt alvorligere tab, end hvis det
»blot« var en enkelt art indenfor en
slægt med mangearter.
Artsudryddelse er udtryk for et tab
af informationer, der er indhøstet og
bundet under evolutionens forløb. Bag
denne artsudryddelse skjuler sig en
måske længe forinden foregået erosion
af hele artens genpulje. Står en art på
kanten af udryddelse, er det således
»sidste udkald«. Og det er så meget des
mere alvorligt, desto færre arter der
findes indenfor samme slægt, familie
eller orden. Dette er værd at huske,
når vi i det følgende af praktiske årsager vender os mod arten som genstand
for overvågning og beskyttelse.

1.5 til 30 millionerarter
I dag er der beskrevet 1.5 millioner
plante- og dyrearter. Men ser man på
den hastighed, hvormed der gøres nye
opdagelser, og skeler mantil, hvor store og varierede naturområderder endnu mangler at blive ordentligt undersøgt, er det muligt at gætte sig til størrelsesordenen af, hvor mange arter der
(endnu) eksisterer på kloden. Disse
gæt varierer fra3 til 10, ja helt op til 30
millioner.
Størrelsen og måske især usikkerheden vil formentlig forbløffe de fleste læsere. Det skal da også siges, at alle større dyr, bl.a. pattedyr, formodentlig alNaturkampen nr. 45 1987

lerede har været kendt længe. For dem
er det helt usandsynligt, at der skulle

ligge 2-20 gange så mange opdagelser
og vente på at blive gjort. Usikkerheden ligger især på alle de mere undseelige skabninger.
Det er først for nyligt, at udforskningen af naturen i troperne for alvor er
kommet i gang. Især den tropiske
regnskov, der skønnes at huse op imod
halvdelen af klodensarter, er af betydning i denne forbindelse. Denne ekstreme artsrigdom er bl.a. betinget af
den meget lange stabile tilstand, som
dette økosystem har befundet sigi. Det
har givet evolutionen tid til at udvikle
en høj grad af tilpasning og dermed
strukturel og artsmæssig diversitet.
Tilsvarende når man betragter havet. Selv om artsrigdommen her er
langt lavere end på land, ses samme
tendens til, at den i troperne — på koralrevene ikke mindst — er langt større,

end hvad vi kender fra tempererede zoner.
Opsummerende kan vi konstatere,
at en optælling i arter er een mådeat
opregne den information som er ophobet i den biologiske verden gennem
evolutionen. Selv om artsbegrebet er
mere flydende, end vi kunne ønske, er
det dog for indeværende en af de mest
overskuelige måder at få et overblik
over den endnu i vidt omfang ukendte
mangfoldighed af dyr og planter.
Mangfoldigheden er størst i troperne,
dermed er også de væsentligste trusler
mod verdens samlede artsrigdom lokaliseret her. Men hverken en forståelse
af årsagerne eller perspektiverne for
fremtiden behøver dog af den grund
alene at være et exotisk anliggende.

Arternes tilbagegang
I 1965 kunne den franske zoolog, Jean
Dorst (1), opregne, at ikke mindre end
120 pattedyrformer og omkring 150
fuglearter var forsvundet i historisk
tid. Og han kunne konstatere, at for-

svindingen foregik med stigende hast.
Siden er intensiveringen af arealudnyttelsen taget til overalt på kloden. I
vor del af verden har det betydetet stigendepres på de i forvejen stærkt reducerede naturressourcer, og i den tredie
verden har befolkningsvækst og imperialisme betydet katastrofale indhug i
de tilbageværende endnu uudnyttede
naturområder.
Naturkampen nr. 45 1987

Dette har også sat sig spor i de efterfølgende forsøg på at gøre status over
artsrigdommen. Udfra den engelske
biolog, Norman Myers (2), kan følgende stilles op:
1600-1900 forsvandt 1 art hvert fjerde
år.
1900-1950 forsvandt 1 art om året.
1950-1960 forsvandt 1 art om måneden.

1960-1970 forsvandt 1 art om dagen.
1974
forsvandt 3 arter om dagen.
1989
2000

forsvinder I art i timen.
forsvinder 2-4 arteritimen.

levant. Det er korrekt, at der til stadighed afsig selv indvandrer ogisær indføres eller indslæbes arter, i et omfang
der gør, at f.eks. den samlede danske
floraliste er hastigt voksende. På den
måde øges den samlede biologiske information der er bundet i den i Danmark værendeflora år for år. Men der
er dog ikke dermed tale om, at den globale artsliste dermed er vokset. Faktisk er det overvejende de sammearter, der indslæbes overalt — de til menneskesamfundet knyttede globale opportunister. Da det ikke sjældent sker
på de lokale hjemmehørendearters bekostning, er dette lokale fænomen ikke

Ehrlich & Erlich (3) og Norton (4) når
til lignende resultater. Med denne hastighed kan det forventes, at en fjerdedel til opimod halvdelen af de arter der
eksisterer i dag vil gå tabt (4).

Falske forhåbninger
Som det er fremgået, hviler kalkulationerne på et meget løst grundlag. Derfor er derplads til, at dommedagsvisioner såvel som fromme forhåbninger får
lov at stå relativt uantastede i den offentlige debat. Da dette kan være blokerende for den politiske mobilisering,
skal der i det følgende gøres op med
nogle af de mest umiddelbare argumenter, der kan give anledning til falske forhåbninger.
Uddøen af arter er altid foregået, og
evolutionen haraltid skabt nye og bedre
tilpassede arter. Denne konstatering er
på en gang korrekt og irrelevant. Det
er rigtigt, at talrige arter (ca. /2 mia.)
er uddøde i løbet af jordens historie.
Set med geologisk målestok har der
ofte været både perioder med katastrofisk bortdøen og perioder med eksplosiv artsdannelse. Men det, der i denne
forbindelse kan betegnes som »pludselige« forandringer, har udviklet sig
over årmillioner eller i hvert fald årtusinder, altså inden for en tidshorisont
der er helt usammenlignelig med den,
der er vores liv og naturforvaltning til
del. Derfor er tanken om, at den fortsatte evolution vil være i stand til at
kompensere for den artsudryddelse,
som vores kultur forårsager, stærkt

vildledende og i bedste fald ligegyldig.
Det artstab, der sker lokalt (f.eks. i

Danmark), opvejes af, at der samtidigt
indvandrer eller indføres nye arter. Også
dette er på en gang båderigtigt og irre-

et udtryk for en stigende artsrigdom,
men årsagtil en faldende tendens i det
globale artsregnskab.
Menneskets udnyttelse af naturgrundlaget betyder ofte, at artsrigdommen i
landskabetøgesi forholdtil den vilde natur, der ellers ville forekommepåstedet.
Dette er rigtigt i mange situationer,
men i øvrigt ikke relevant. Det er helt
afhængigt af, hvilket skalaniveau man
taler om. Lokalt kan der f.eks. i det
danske agerland konstateres en stor
artsrigdom i tilknytning til bestemte
»halvkulturer« (f.eks. enge og overdrev) og i agerlandets mosaiklandskab
som sådan. Men det, der reelt er tale
om, er, at forholdet mellem de forskellige arter blot er blevet forskudt, således at arter, der tidligere (før opdyrkningen) havde en meget tilbagetrukken tilværelse, nu får lejlighed til at
brede sig. Om nogen ny artsdannelse
er der ikke tale.
»Når derer flere millioner arter, betyder det så noget at nogle forsvinder?« —
Næppe meget. Men der er for det
første ikke blot tale om nogle få. For
det andet foregår processen ustyret.
Den amerikanske økonom, A. Randall (6), beskriver at artsbeskyttelsen
kan være styret ud fra forskellige værdihensyn: A) Anvendelsen f.eks. som råstof, medicin, æstetisk nydelse eller an-

den personlig oplevelse. B) Valgmuligheden (option value), der giver plads
for, at vi i fremtiden kan anvende natu-

ren på andre måder end vi gør i dag. C)
Eksistensværdien, d.v.s. den værdi det
kan have at noget blot eksisterer til
gavn og glæde for kommende generationer, eller fordi naturen tillægges en
eksistensberettigelse i sig selv. (Om
denne natursynsdiskussion se endvidere (7)). Alle disse hensyn vil blive an-
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Den blinde økonomi og den
voksende befolkning
Den 10. juli 1987 passerede jordens befolkning 5 mia., med udsigttil at de næste 5 vil være nået omkring år 2050.
Omvendt lå antallet af arter den dag på
lad os sige 10 mio., med udsigt til at op
imod halvdelen vil være forsvundet til
den tid.
Sammenkædningen af disse to fænomenerhar ofte ført til, at befolkningseksplosionen ses som årsagen til artsudryddelsen i en simpel kamp om
plads. Verden er ikke så enkel. Befolk-
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mærksom på, at kommissionen med
omhu har baseret sine anbefalinger på
de eksisterende institutioners virkelighed, på hvad man kan og bør udrette i
dag. Samtidigt gør den opmærksom
på, at den nyorientering, der er nødvendig for at tackle det problemkompleks, som artsudryddelsen er en del
af, ligger udenfor rækkevidde af de nuværende beslutningsstrukturer og institutionelle systemer, både nationalt og
internationalt.
Der skal mere til, men hvad. Herom
har man utvivlsomt været vildt uenigei
Brundtlandkommissionen, hvilket dog
har haft svært ved at komme frem gennem kommissionsrapportens urbane
penneføring. Men som formanden tørt
og sagtmodigt bemærker i sit forord:
»Eftersom svarene på grundlæggende
og alvorlige bekymringer ikke er for
hånden, er der ikke noget alternativ til
at fortsætte med at finde dem.«
Litteratur:
Dorst, J. (1966): Før naturen dør. GAD.
. Myers, N. (1985), AMBIO vol. 9 nr. 5.

. Ehrlich & Ehrlich (1982): Extinction. V.
Gollancz Ltd. London.
. Norton B. G. (ed.) (1986): The preserva-

tion of species. Princeton Univ. Press.
. »Vores fælles fremtid«, FN-Forbundet og
Mellemfolkeligt Samvirke 1987 (her også
kaldet »Brundtlandrapporten«).
6. Randall: Human preferences, economics
and preservation, i Norton op. cit.
7. »Naturen stopper ikke ved bygrænsen —
om naturen og naturforvaltning«. Miljø-

skrift nr. 5, 1987.
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Derer områder der skal bevares, hvis det er dyre- og planteressourcerne det gælder. Helst i større sammenhængendeeller nærliggende naturarealer. Foto: Ole Malling.

har svært ved at lykkes og da kun i et
ubetydeligt antal tilfælde, er en udbredt misforståelse. Genbankerne er
endnu få. De rummer kun en brøkdel
af generne af en brøkdel af arterne
(især slægtninge til de mest udbredte
nytteplanter). Det samme kan siges
om de zoologiske haver, der kun rummer de særligt store bemærkelsesværdige arter og ikke den overvældende majoritet, som udgøres af alverdens kravl
og kryb.
Hvor langt skal vi gå i forsøgene på
at holde naturen på benene? Hvor
langt skal vi anvende krykker, kuvøser,
kirurgiske indgreb og andre økotekniske fix? Hvor lang skal det — og kan det
— lade sig gøre ved hjælp af mere forebyggende metoder? Hvor langt kan det
overhovedet nytte?

WND

andet end nødløsninger, som iøvrigt

skere forudser, at den genetiske revolution vil føre til flere nye fremskridt i de
sidste to årtier af dette århundrede,
end der er sket i løbet af de foregående
200år.
Hvad er det da vi ser, når f.eks. det
stærkt forgældede Bolivia får eftergivet en del af sin gæld til amerikanske
banker mod at afsætte en del af sit landområde til naturreservat. Er det en på
en gang nødvendig og acceptabel løsning på to kedelige problemer, eller er
det et gammelkendt imperialistisk
mønster, hvor ressourcen blot ikke længere er råstoffer men informationer?
Dermed være ikke sagt, at oprettelse
af reservater ikke er en nødvendighed,
men hvis de realiseres med økonomisk
tvang i vores interesse og uafhængigt af
om det kan løse også de kortsigtede
problemer for bolivianerne, tror jeg
ikke meget på deres langsigtede effekt.
Brundtlandkommissionen gør op-
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Dertil kommer, at det er praktisk

vanskeligt at skelne unyttigefra nyttige
arter. De nyttige bevares bedst, hvis arten bevares i hele sin genetiske bredde,
og den bevares bedst ved, at dens levesteder beskyttes. Derfor bliver det levestedet og ikke arten, der bliver det
umiddelbare objekt for beskyttelse.
Hvad enten en art er umiddelbart nyttig eller ej, bliver dens forsvinden et
tegn — en indikator — på, at levestedet
for også andre er udsatforstress.
Vi er i dag i høj grad opmærksomme
på problemet. Ved hjælp af reservater,
fredninger, genbanker og zoologiske haver er vi godt påvej til at løse problemet.
At dette synspunkt er noget sludder
turde allerede være fremgået af det foregående. At opbevaring og eventuel
genudsætning i forbindelse med genbanker og zoologiske haver kan være

ningens fødevareforsyning, bosætning,
energiforbrug, industriudvikling ogtabet af plante- og dyrearter og genetiske
ressourcer hænger sammen. Som påpeget i Brundtlandrapporten (5) må befolkningsproblemet dels angribes gennem bestræbelser på at udrydde massefattigdommen, for at sikre en mereligelig adgang til ressourcerne, og dels
gennem uddannelse så man forbedrer
menneskenes muligheder for at styre
disse ressourcer.
Snarere end befolkningsvæksten
som sådan er det derimod det vækstsamfund, der styres af en økonomi, der
er blind for de økologiske problemer,
som er artsudryddelsens primære årsag. Således fremstilles der i dag 7 gange så mange varer som i 1950, og alene
industriproduktionen er 40-doblet siden dengang (5).
Når denne sammenhæng eksisterer,
kan et problem som artsudryddelsen
heller ikke afgrænses og løses isoleret.
Men det er ikke desto mindre, hvad
der fra flere sider forsøges på. Som vi
har oplevet det i flere andre tilfælde,
gøres der med henvisning til en fælles
menneskelig interesse i at opretholde
leveværdige tilstande på kloden — »bevare voresfælles arv« — forsøg på at løfte artsbeskyttelsen ud af den almindelige politiske kamp.
Artsudryddelsen er et så åbenlyst
angreb på kommende generationers
eksistensmuligheder, og behovet for at
modvirke den er af samme grund så
indlysende nødvendig, at det kan være
svært at skelne sort fra hvidt i den sammenhæng. Men påfaldende er det
imidlertid at se den store interesse, der
i de senere år er vist artsspørgsmålet
fra de industrialiserede rige landes
side, i sammenligning med den ringe
interesse man fra samme side har ofret
på andre i og forsig lige så alvorlige
langsigtede miljøproblemer såsom ørkenspredningen og drivhuseffekten.
En mulig forklaring er at findei forbindelse med den genteknologiske udvikling. Efterhånden som dette område er blevet udviklet, og mulighederne
for f.eks. at kunne patentere genteknologisk udviklede organismer er industrien blevet afhængig af den fortsatte
eksistens af et varieret udbud af genetiske ressourcer. F.eks. nævner Brundtlandrapporten, at halvdelen af alle recepter, der udskrives, har deres oprindelse i vilde organismer, og medicinfor-
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fægtet af den massive artstilbagegang,
der i dag er udsigttil.

AIDSbliver ikke 80'ernes sorte død
I Europa og i USA erAIDS ikke udbredt i den heteroseksuelle del afbefolkningen.
Skal man forhindre, atAIDS spredes blandt heteroseksuelle,
kræver det øget hjælp til risikogrupperne.

Den største fare for videre spredning afAIDS er de politiske og moralske særintereser,
der kræver tvangstiltag over for AIDS- ramte.
Af Inge Henningsen
På verdensplan er AIDS en alvorlig
trussel. Så alvorlig, at alle kræfter
burde sættes ind på at bekæmpe den.
Det kræver bl.a. at de midler der afsættes, anvendes på den mest hensigtsmæssige måde, og at de kampagner
der føres sigter på at bekæmpe AIDS
og ikke på at fremme politiske og
moralske særinteresser.
AIDS kan begrænses, men det kræver vanskelige og politisk upopulære
beslutninger, der først og fremmest
handler om at beskytte risikogrupperne. Foreløbig har de danske sundhedsmyndigheder holdt stand, men hvor
længe klarer de at modstå kravene om
registrering, tvungen testning og andre
tvangsforanstaltninger, der fører til det
modsatte af det de angiveligt sigter
imod?

Ikke 80'ernes sorte død
AIDS vokser stadig ikke ind i himlen
(se NK 40). I USA og Europa, hvor der
er nogenlunde pålidelige statistikker,
og hvor smittevejene er rimeligt velkendte, er det mest karakteristiske
træk, at væksten i antallet af tilfælde
hos homoseksuelle er aftagende, mens
antallet af tilfælde blandt stiknarkomaner vokser voldsomt. Ingen afdisseforhold er dog blevet slået stort op i pressen. I stedet fokuserer medierne nu på
AIDS hos heteroseksuelle, hvor man
uden at sige det direkte antyder, at
AIDS kan få et forløb, som det man nu
ser hos de hårdest ramte risikogrupper: »AIDS — 80'ernes sorte død«.
Opfattelsen af, at AIDS nu på uventet og foruroligende måde har bredtsig
Inge Henningsen,
Institut for Matematisk Statistik,
Universitetsparken 5,

2100 København Ø.
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blandt heteroseksuelle, er blevet godt
understøttet af den pressedækning den
nyligt afholdte verdenskongres om
AIDS har fået. Nyhederne har i høj
grad koncentreret sig om AIDS hos
heteroseksuelle, og kun hvis man læste
nøje mellem linierne på det pressen
videregav, så man, at en stor del af de
nye tilfælde stammede fra de traditionelle risikogrupper. Det var enten
heteroseksuelle stiknarkomaner, eller
det var disses partnere og partnere til
blødere og transfusionspatienter, der
blev lanceret som heteroseksuelle
AIDS-tilfælde.
Kan det nu ikke være ligegyldigt?
Det er selvfølgelig ligegyldigt for den
enkelte, hvor smitten kommer fra.
Men skal man vurdere epidemiens
fremtidige udbredelse er sådanne
oplysninger afgørende. AIDS har
endnu ikke tag uden for risikogrupperne, men denkan få det. Sundhedsstyrelsen fremhæver i sin AIDS-redegørelse »at smitten overvejende findes
blandt homo- og biseksuelle mænd og
stofmisbrugere, men at muligheden for
spredning i den heteroseksuelle befolkning er reel, omendringe i øjeblikket«.
Hvad skal der til for at realisere muligheden?

Heteroseksuel smitte
Angsten for, at AIDS skal brede sig i
den heteroseksuelle del af befolkningen stammer i høj grad fra situationen
i Afrika, hvor AIDS er udbredt blandt
heteroseksuelle, og hvor de smittede
har en anden kønsfordeling end i Europa og USA. AIDS har imidlertid haft
et andet forløb i de vestlige lande af
grunde, som knaper forstået.
I det følgende vil vi derfor koncentrere os om udviklingen i Europa, hvor
der pr. 31.3.87 var konstateret 5687 tilfælde af AIDS. Af disse var 5525 voks-

ne og blandt disse var der 236 heteroseksuelt smittede. Heraf var dog kun
129 smittet i Europa, og dette antal indbefatter partnere til personer i risikogrupperne.
Skal man vurdere, hvordan AIDS
udbredes seksuelt i den heteroseksuelle del af befolkningen er det nyttigt at
skelne mellem 1. og 2. generations
smittede, hvor 1. generations smitte
går fra risikogrupperne (homo- og biseksuelle mænd, stiknarkomaner og
blødere) ind i den heteroseksuelle befolkning, mens 2. generations smitte er
smitte inden for gruppen. Vi skal senere se, at blandt heteroseksuelle vil epidemiens forløb i den første fase være
bestemt af tilfælde, der kommer udefra, mens det senere forløb vil være bestemt af, hvordan 2. generations smitten breder sig.

Simple epidemiologiske
modeller
I dag har vi kendskab til smitteintensiteten i risikogrupperne, hvor antallet
af tilfælde i Europa for tiden fordobles
i løbet af et år, mens væksten i USA er
noget langsommere. Det er derimod
ikke muligt at give noget realistisk
skøn over smitteintensiteten i den heteroseksuelle del af befolkningen, fordi
der er så få tilfælde.
Det er imidlertid muligt at give nogle kvalitative skøn over AIDS udvikling blandt heteroseksuelle ved hjælp
af nogle simple epidemiologiske modeller, og viden om, at seksuelt overført AIDS i hvert fald smitter langsommere blandt heteroseksuelle.
I de allerenkleste (og helt urealistiske) epidemimodeller vil antalletaftilfælde vokse eksponentielt (se f.eks.
NK 40). Med en fordoblingstid på 1 år
vil ét tilfælde på 10år voksetil 1024tilfælde, nemlig blive fordoblet 10 gange.
Naturkampen nr. 45 1987

‘Var fordoblingstiden ikke I år, men 3
år, ville ét tilfælde i det sammetidsrum
kun udvikle sig til 10 nye tilfælde. Generelt ville et forhold på 3:1 i smitteintensitet medføre, at forholdet mellem
antallet af smittede i to grupper, der i
udgangspunktet havde lige mange
smittede, udviklede sig som visti figur

1.
Forestillede man sig således en befolkning, der bestod af to isolerede
grupper, hvor den ene havde en 3 gange så høj smitteintensitet som den anden, ville de smittede fra lavrisikogruppen i begyndelsen af epidemien udgøre
en stadig faldende del af de smittede. I
en senerefase ville væksten i højrisikogruppen ikke længere kunne tilnærmes
ved en eksponentiel kurve, og det oprindelige størrelsesforhold mellem de
to grupperville få betydning. Situationen med de to isolerede befolkninger
svarertil en situation, hvor der kun var

tale om 2. generations smitte.

Konstant forhold
At smitteintensiteten er mindre blandt
heteroseksuelle end blandt højrisikogrupperne følger både af den kliniske
viden om AIDS smitteveje og af den
aktuelle fordeling af AIDS på risikogrupper. Ingen ved hvor meget mindre
smitteintensiteten er, men 3 gange er
sikkert ikke overdrevet. Var seksuelt
overført smitte fra andre heteroseksuelle således den vigtigste smittekilde, skulle andelen af heteroseksuel-

le smittede falde med tiden. Heteroseksuelle har imidlertid til stadighed
udgjort ca. 5% af de smittede i Europa
og USA. Dette skyldes hovedsageligt
to forhold:
1. En vis procentdel af tilfældene er
fejlklassificerede, dvs. smittevejen
er i virkeligheden ikke heteroseksuel kontakt.
2. Smittekilden kommerfra en afrisikogrupperne, dvs. der er tale om 1.
generations smitte.
At det forholdersig sådan understøttes bl.a. af kønsfordelingen blandt de
angiveligt heteroseksuelt smittede,
hvor der er en overvægt af mænd. Da
AIDS smitter langtlettere fra mændtil
kvinder end fra kvinder til mænd (man
har stadig kun megetfå verificeredetilfælde af seksuelt overført smitte fra
kvinde til mand), skulle der være flere

kvinder end mænd blandt de heteroNaturkampen nr. 45 1987

seksuelt smittede, hvis der overvejende var tale om 2. generations smittede.

Udviklingen i Danmark

det om 10 år give 81 tilfælde. Disse ville
kun udgøre en forsvindende del af de
AIDS-tilfælde, man måtte formodesat
have på det tidspunkt. Detville betyde, at der reelt ikke var nogenfare for,

Også i Danmark kommer udviklingen
af AIDS blandt heteroseksuelle først
og fremmesttil at være bestemtaf udviklingen i risikogrupperne. Der var
pr. 1.7.87 anmeldt 176 AIDS-tilfælde i
Danmark. Heraf var 8 registreret som
heteroseksuelle. Kønsfordelingen var
1 kvinde og 7 mænd. 3 af mændene var

at AIDS ville brede sig til den heteroseksuelle del af befolkningen.
Sådan vil det imidlertid ikke gå, fordi der også sker en overførsel af smitte
fra risikogrupperne. Størrelsesordenen af denne smitte vil vokse i takt med
antallet af smittede i risikogrupperne,

smittede i Afrika. Kønsfordelingen un-

ste 10-15 år vil bestemmeantallet af
AIDS-tilfælde i den heteroseksuelle
del af befolkningen. Overførslen vil i

derstøtter (jvf. ovenfor) at der først og
fremmest er tale om 1. generations
smittede.
Regnede man med, at der i fremtiden blandt heteroseksuelle kun ville
være tale om 2. generations smitte, og
satte man fordoblingstiden til 3 år, ville

og det er denne overførsel, der i de næ-

første række ske fra biseksuelle mænd,

fra gifte bøsser og fra stiknarkomaner
(herunder narkoprostituerede) til deres seksualpartnere. Derefter kan der
så ske en 2. generations spredning i den
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Fig. 2. Tegningen viser, hvordan antallet af 1. og 2. generations heteroseksuelle
smittede fordelersig i en tænkt situation. Udgangspunktet er en befolkning med
en højrisikogruppe(bøsser og stiknarkomaner: antal 50.000, antal smittede 168,
fordoblingstid 1 dr) og en lavrisikogruppe: antal 5 mio., antal smittede 8, fordoblingstid 3 år). Det antages, at der kan ske smittefra højrisikogruppentil lavrisikogruppen med en intensitet svarendetil, at20% afhøjrisikogruppen kan smitte lavrisikogruppen med sammesmitterisiko som i højrisikogruppen. Der ses bortfra
smitte den anden vej. Tegningenviser udviklingen i antal smittede, antallet afheteroseksuelle smittede og det antal herafder er 2. generations smittedei en periode
på 5 år. Detses, at i hele det betragtede tidsrum udgør 2. generations smittede
mindre end 30% afde heteroseksuelt smittede på grund afden langefordoblingstid for heteroseksuel smitte. Den væsentligste del af smitten i lavrisikogruppen
stammersåledesi den første fasefra højrisikogruppen.I en senerefasevil størrelsesforholdet mellem de to grupper få betydning. Detses endvidere, at antallet af
heteroseksuelt smittede er tilnærmet proportionalt med antallet i risikogruppen
svarendetil, at smitten i den første periode hovedsageligt stammerfra højrisikogruppen.

heteroseksuelle befolkning. I figur 2 er
vist, hvilken andel 2. generations
spredningen vil udgøre i en tænkt og
forenklet situation.
Det er derfor vigtigt at gøre sig klart,
når man skal prioritere indsatsen mod
AIDS, at i de nærmeste 10-15 år er antallet af AIDS-tilfælde også blandt heteroseksuelle helt bestemt af, hvor effektiv en indsats der gøres blandt risikogrupperne.

Hvad skal der gøres?
Der er ikke uendelige midler til AIDSbekæmpelse. Det er derfor vigtigt, at
de bruges effektivt. Vil man forhindre,
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at AIDS spredes til den heteroseksuelle del af befolkningen, skal den væsentligste indsats gøres i forhold til de nuværende risikogrupper. Man kan frygte, at en sådan strategi vil medføre øget
repression moddisse i forvejen udsatte
grupper. Om den kommer til det afhænger i sidste ende af, om samfundet
er parat til at tage AIDS-truslen alvorligt. Så alvorligt, at man vil holde op
med at bruge AIDS som påskud til at
moralisere og i stedet tage de upopulære beslutninger som situationen kræver. Hvis ikke, vil udviklingen alligevel
på et senere tidspunkt gøre det nødvendigt.
Hvad skal der så gøres?

1. Frivillighedsprincippet i AIDS-behandlingen skal sikres. Ingen registrering, ingen tvungen HIV-testning, heller ikke ved behandling på veneriske
klinikker. Netop her er det vigtigt, at
ingen skræmmes væk. Det er bl.a.
sandsynligt, at en del af smitten i Afrika skyldes åbne veneriske sår i forbindelse med ubehandlede kønssygdomme.
2. Ingen diskriminering af bøsser,
ansættelsesmæssigt,
forsikringsmæssigt eller på anden måde. Bekæmpelsen af AIDS kræver samfundets anerkendelse af homoseksualitet som en ligeværdig livsmåde og samfundets medvirken til at opbygge et åbent og trygt
bøssemiljø. Eksistensen af de amerikanske (og danske) bøsseghettoer betød i epidemiens tidlige fase en hurtig
udbredelse af AIDS. Men den skade er
sket. Til gengæld har disse miljøer nu i
høj grad formået internt at standse udbredelsen af AIDS ved oplysning, »sikker sex« osv. Spredning af AIDS sker i
dag fortrinsvis fra de smittede bøsser,
der ikke er integreret i miljøet. Tvinger
man bøsserne under jorden fjerner man
ikke homoseksualitet. Men man baner
vejen for en næsten ukontrolleret
spredning af AIDS uden for bøssekredse.
3. Bedre tilbud til stofmisbrugere. I
dag er kun mellem 20%og 30%afstofmisbrugere inde i et behandlingsforløb, og der er ikke afsat flere midler til
trods for, at 15% af stofmisbrugerne
skønnes at være HIV-positive. Undtagelsen er de gratis sprøjter, der trods
alt har sikret, at situationen blandt stofmisbrugere i Danmark ikke er så katastrofal som i Sydeuropa.
Hvis AIDS ikke skal blive en reel risiko for hele befolkningen, kræves der
tolerance over for og udstrakt hjælp til
de nuværende risikogrupper. Selv om
det ikke er lige populærtalle steder, er
det den eneste måde at begrænse epidemien på. AIDS er en så alvorlig sag,
at vi ikke har råd til at vurdere folk på
deres intentioner, men må vurdere
dem på konsekvenserne af deres handlinger.
Litteratur:
I. Inge Henningsen: AIDS vokser ikke ind i
himlen. Naturkampen40, s. 14-17.
2. Sundhedsstyrelsens redegørelse til Indenrigs-

ministeriet vedrørende initiativer i bekæmpelsen afAIDS. April 1987.
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De
triste

tanke
Naturens mangeforskellige
arter er grundlagetfor
fremtidens bioteknologi.
Naturfolkene besidder en
indsigt i naturen, som ervigtig
for den ekspanderende

bioteknologiske industri.
Denneindsigt skal nu på EDB.
Den levende natur trues med stigende
hastighed af udryddelse. Skovrydninger, øgede landbrugsarealer, overfiskning, forurening, forsuring, overbe-

folkning. I løbet af de næste 30 årvil
mindst 1/4 af jordens dyre-, plante- og
mikroorganismearter være forsvundne, fordi deres naturlige levesteder
ødelæggeseller fjernes totalt.
Men detskal være slut nu! Hvis bioteknologien skal udvikles, må denne
udvikling vendes. Bioindustrien har
brug for mangfoldighed, naturens diversitet er dens eksistensgrundlag. Det
er med den levende natur, fremtidens
bioteknologiske
produktionsformer
skal opbygges. Gensplejsning, forgæringsindustri, moderne genteknologisk planteforædling, farmaceutisk

Dansende troldmænd i Australien

industri.… alle behøver de adgangtil
naturens reservoir af genetisk mangfoldighed og forskellighed.

Genetisk erosion
På en 3-dages konference i foråret 87
gik EF-Kommissionen løs på denne
problematik. Under den biologiske del
af FAST-programmet (Forecasting and

Assessmentin the Field of Science and
Technology) afholdtes konferencen
»Biologisk diversitet — en udfordring
for videnskaben, økonomien og samAsger Meulengracht Olsen
Gl. Kalkbrænderivej 18, 5.,
2100 København Ø.
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fundet«. Naturvidenskabelige eksperter med viden om naturbeskyttelse og
bevarelse af vilde dyr og plantervar forsamlet med kommercielle planteforædlere, EF-parlamentarikere, nationale

embedsmænd, molekylærbiologer og
biotek-industrifolk. Alle var bekymrede for den genetiske erosion, den truede natur. Bevarelse af biologisk mangfoldighed er blevetet strategisk mål for
de industrialiserede lande og de overnationale organisationer og sammenslutninger. Et middel i den hårde internationale konkurrence.
P, H. Raven fra Missouri Botanisk
Have i USA understregede i sin keynote presentation, at mellem 3 og 25 milli-

oner planter, dyr og mikroorganismer
fortsat ikke er beskrevet eller blot
navngivet. Størsteparten af disse arter
findes i den subtropiske og tropiske del
af verden. Kun omkring 1,6 millioner
arter har fået navn af videnskaben, heraf kendes de fleste kun fra korte beskrivelser, i få eksemplarer fra nogle fa lokaliteter. De er ikke beskrevet på en
måde, som gør en videnskabelig vurdering eller kommerciel nyttiggørelse
mulig. Opgaven synes umulig. Raven
forklarer, at der er måske 7000 biolo-

ger i hele verden, der er uddannedetil
blot at varetage beskrivelsen af de arter,

som vil være udryddede inden for de
næste 30 år. Lunten er kort!
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Naturen er grundlaget
Selv om vi måske ikke umiddelbart er
opmærksomme på det, genfinder vi
hver eneste dag naturen i det virvar af
kemiindustrielle produkter, vi omgiver
os med og forbruger, uanset om vi har
bedt om dem eller ej. Vores levnedsmidler er nogle af de mere gennemskuelige. Medicinalprodukterne, ke-

arbejdskrævende og usikkert at produktudvikle på denne måde.
Og samtidig er andre farmaceutiske

produkter baseret på forsyninger af éksotiskeplanter, som hentes ud af junglen på Madagascar, Amazonas regnskove eller andre lignendesteder. Steder der er truet af ødelæggelse. Ligesom alle de endnu ikke opdagede planter ogdyr og mikroorganismerer det.
mikalierne, olier og fedtstoffer er må"Den industrialiserede verdens viden'ské mindre oplagte. Men ikke mindst
skab kommer uvægerligt til kort over
blandt de farmaceutiske produkter
for den hastende opgave, at sikre natugenfinder vi naturstoffer og forbindel- rens mangfoldighed og bevarelse af
ser. Folkelig viden, naturmedicinen, er
denne uerstattelige vilde råstofbank.
fortsat et meget vigtigt grundlag for
Genbanker, frøbanker, zoologiske og
den farmaceutiske industris mangfol- botaniske haver og fredninger rækker
dighed af præparater og mediciner. heller se lone
Den farmaceutiske industris kemikere

har ganskevist videreudviklet de biologisk aktive indholdsstoffer til moderne
mediciner, men mange af de virksomme grundbestanddele bærer fortsat
den folkelige viden videre. Lokale traditioner for levnedsmiddelfermentering eller andre måderat nyttiggøre naturens råstoffer på har stor betydning
for fødevareproduktion både i den industrialiserede og den 3. verden, Lev-

nedsmidler konserveres, eller rødder
og frugter, som i deres naturlige, uforarbejdede form er giftige eller utjenlige til menneskers fortæring, nydelse el- |
ler lindring af lidelser, omdannes. til
nyttige produkter.
Men det er kun et fatal af naturens
mange planter, dyr og mikroorganis-

mer, som rent faktisk er blevet tæmmet
og anvendt i industriens fremstillingsprocesser. Nogle af dem i levnedsmidler, andrei den farmaceutiske industri.
Men et vigtigt medikament som antibiotikaerne er for eksempel opdaget
ved et tilfælde. Og det er begrænset,

hvad industrien i dag kan lære af urtemedicinen og tilfældighederne, selv
om der gøres store indsatser for at finde farmakologisk aktive naturstoffer.
Mikroorganismer og svampe screenes

ogundersøges fra jordprøver over hele
verden. Deter et kolossalt arbejdskrævende og bekosteligt projekt, som
overvejende er baseret på trial-and-error metoden. Og først, når det aktive
stof er fundet, kan det karakteriseres

| kemisk. Og først da kan det måske
fremstilles ved kemisk syntese og gøres
til genstand for industriel massefremstilling. Hvis det passerer den omfattende be afprøvning. Det er dyrt,
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Etnobiologi
Et indlæg på konferencen påkalder
sig særlig opmærksomhed i denne forbindelse. Lænetind overforedragssto-

den om naturensvilde ressourcer.I primitive samfund findes en uvurderlig
kapitalaf naturgroeterfaring og kundskab. En erfaring, som aldrig er blevet
skrevet ned, somer overleveret gen-

nem, mundtlige beretninger, introduktioner og traditioner fra generation til
generation. Men også denne viden er
truet af udryddelse og degeneration.
Naturfolkene bliver også ofre for den

industrielle udvikling. Deres områder
lægges under plov, deres skovdistrikter
fældes og de forjagestil sstorbyernes
slumområder eller integreres i industrisamfundenes livsform. Den gamle vi-

den bliver unyttig, dør ud.
Gorinsky gav en række eksempler

på den viden, som disse naturfolk besidder om dennatur, de lever i og af.
Disse naturfolks levevis og kultur har
sat dem i stand til at kende,skelne og,
nyttiggøre et utal af planter, dyr og
mikroorganismer. Eller til at undvige

giftige og skadelige arter. Naturfolke-

len, hele tiden med et bredt smil over

ne eristandtilat skelneplanter fra hin-

det vejrbidte ansigt præsenterede C.
Gorinsky den undrende forsamling for
et indlæg, hvor de primitive samfunds
naturfolk og traditioner overtog den
moderne vestlige videnskabs opgave.
Naturfolkene eri dag en af de vigtigste
kilder til bevarelse af den levende vi-

anden, hvor den vestlige videnskab må

give op. Det kan være ved hjælp af en
særlig smag, lugt eller måskeet insekt,
som er knyttettil den ene af to ellers tilsyneladende ens planter. Deres metoder er ikke videnskabeligt baseret i
vestlig forstand. Ogderes tankeverden

»Hanun6o'erne inddeler den lokale fuglebestandi 75 kategorier … deskelner
mellem 12 slags slanger … 60 fisk … mere endet dusin saltvands- og ferskvandsskaldyr, lige så mangeslags edderkopper og myriapoder. Defleste tusinde former
forinsekterer inddelt i 108 navngivnekategorier, hvoraf13 aleneaf myrerog termitter … Deskelner mellem godt 60familier havbløddyrog over 25 familierlandog ferskvandsbløddyr … 4 typer blodsugendeigler … «:; ialt 461 registrerede zoologiske typer (Conklin ss. 67-70).

»Pygmæernes skarpeiagttagelsesevne, deresklare bevidsthed omforbindelserne
mellem plantevækst og dyreliv … illustreres slåendeafderes diskussioner om flagermuseneslevevis. Tididin'en lever på palmernestørre blade, dikidik'en under
den vilde palmes blade, litliven i bambuskrat, kolumb6y'en i hule træstammer,
bonanabå'eni løvrigetræer, og så fremdeles.
Pinatubo-negrito'erne har på denne måde et differentieret kendskabtil 15 flagermusearters levevis. Og alligevel beror deresklassificering afflagermusene,
samt afinsekter, fugle, pattedyr, fisk og planterførst og fremmest på fysiskeligheder og forskelle.
Næsten alle mændene opregner med den største lethed de beskrivendeog artsbetegnendenavne på mindst 450 planter, 75 fugle, næsten alle slanger, fisk, insekter og pattedyr, og endog på 20 myrearter … og mananåmbal'erne, medicinmændafbegge køn, som altid brugerplantertil deres kunst, haret aldeles forbløffendekendskabtil botanik.« (R. B. Fox, ss. 187-188).

Citeret efter Levi-Strauss: Den vilde tanke. DK udgave 1969, s. 14-15.
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og måde at skelne og kategorisereom- de og ugiftigt levnedsmiddel. Mikroorverdenenpå er ikke umiddelbart tilganismerne kan med moderne biologi| gængelig for en vestlig forskerellér in- ske og biokemiske metoder bestem-

en sådanelektronisk udrustet ekspedition respektfuldt skal indleygsig i et naturfolks hverdagsliv udenatfå støj på

dustriteknikers tankegang og metodik. || mes, karakteriseres og måske anvenHvis denne sjældne ogværdifuldevi- | des til levnedsmiddelproduktion, til
denskal gøres tilgængelig, er der kun. fremstilling af tekniske enzymer osv.

registreringerne.

Gorinsky arbejder i det engelske
»Bioresources Limited« i London. Firmaet er for tiden ved at forberede en

en vej. Vi må udvikle en etnobiologi.
… Etnobiologienbliver på denne måde
Enkulturel årvågenhed overfor den er- et redskab til screening af naturlige række ekspeditioner til etnobiologisk |
| faringsbaserede akkumulation af
planter, dyr eller mikroorganismer for Interessante folkeslag i fjerntbeliggenkundskaber om den levende natur, nyttige indholdsstoffer. I første om-. de egne af verden. Hvem ved, måske
| som den giversig udtryk i disse natur- gangblot et redskab til aflytning og af- vender de levendetilbagefra den dam- —
folks kultur ogtraditioner. Gorinsky
læsning af den eksisterende viden
pende regnmættede urskov medhidtil

i | understregede gang på gang ngdven- blandt naturfølkene. I næste omgang ukendte bakterier, planter og dyr. Med
digheden afrespekt for de primitive et redskab til selv at finde interessante. uvurderlige rester af verdens, arv. af |
samfundsegenart,for deres tænkemå- arter med egenskaben somikke kunne mundtligt formidlet kundskabogerfavære opdaget for eksempel med en
ring fastfrosset og udødeliggjort på det
de og deres særegne avancerethed.
Kunved inténs og intuitiv medleven i| "vestlig kemikers sammenligningaf ke- elektroniske lager i feltcomputeren.
disse folks kulturfår den vestlige viden- | miske grundtræk eller botanisk syste- | Uddødefolkeslag og forsvundennatur |
i
kan kaldes op fra en.fil og aflæses på |
skabsmand adgangtil denne.fond af Vis | matik.
displayet: Dr. Livingstone, I presume?
den. Denfondaf viden som erså vigtig

for den ae bioteknologi"ske industri.

Med en computers intuition

Maske kan der endda tages patenter pa

de hjembragte reddede organismer?

Menogså dette etnobiologiske projekt
haster. Naturfolkene far ikke lov at
være naturens kustoder ret længe | »Den vilde tanke«
mere. Denne registrering og optegning | 1 en samtale efter foredraget lægger|
kan kun ske ved, at der udrustes ekspe- | Gorinsky ikkeskjul pa, at han har hen-

Registrene i oe
Man kan ikke boi komme ondere

og optegneognedskrive og fotografere
ditioner, somrejserudtil og lever med
disse folks 1vaner, arbej dsredskaber og
rituåler, Deres viden kan ikkesådan re- disse naturfolk i en periode. Derertale
| gistreres. Manskal bag omdethele: til om intet mindre end en genoplivelse af
den måde, disse folk forstårderes ver-

den, til deres tankemåde, til strukturen

i deres verdensopfattelse. Man skal

'den imperialistiske epokes opdagelsesrejser til verdens ubeskrevne egne.
Men Gorinsky har flere anbefalinger

Claude Levi-Strauss, som medsin bog
»Denvilde tanke«fra 1962 tilkendte de
»primitive« folk en særegen erkendel-

sesstruktur eller -form af en anden,

men lige så »avanceret« kvalitet som

enddenrene intuition og indfølingsev- den vestlige erkendelse.

lære at se verden‘med samme »briller«,
samme paradigme, som disse folk selv.

ne til disse opdagelsesrejser. Imperietidens tropehjelme og geværer skal erRedskaberne, forklarede Gorinsky,
er den lære, som antropologerneog et- 'stattes med moderne avanceret eleknograferne kangiveos. Indfølelse og + tronisk udstyr, båndoptagere, video,
forståelsekommer først, når man har databasemanagement, " kommunikationsudstyr og felt-mikrocomputere.
levet med ogblandt disse folk. Deltaget i deres hverdags gøremål. Og ad. Den orale tradition skal indfanges af
den vej udviklet en følelse for deresle- retningsdirigerede mikrofoner. Den
vevis og deres kultur.Uden denne for- | moderne informationsteknologi skal
redde den uvurderlige viden og kundståelse vil man kun komme hjemmed
nogle få eksempler på planter eller | skab og de mundtligt overbragte tradi-

mikroorganismer, som mantilfældigvis tioner skalfastfryses 1 lageret på en

harset dem gørebrug af. Man har ikke

tet megen inspiration hos blandt andre

felt-mikrocomputer.

opnået et kendskab til den metode,

Naturfolk

dannersig også samlede verdensopfattelser, tænkeri abstrakter og benytter

begreber. Gorinsky anerkendte lige
som Levi-Strauss, at den primitive tanke ser verden med andre øjne, fanger

andre sammenhænge enddenvestlige |
tanke. Med sin egen indre struktur,

Netop denne struktur, dette paradig- — |
me, er det vigtige redskab, som gør det
muligt at opdage nye nyttige egenska-

ber ved naturen. Fordi denne struktur
kategoriserer verden på en helt anderledes måde.

Gorinsky afslørede ikke, hvorledes

den tankemåde, som kan gøre en i
| stand til selv at se ogbenyttedisse folks

evne til at findeFedt rigtige arter og benytte d em rigtigt. Først når»
manhar denne, kan man vende hjem

og underkaste defundnearter en vestlig videnskabeligbehandling. Nyttige

mikroorganismer kan nuisoleres frade |
jsærlige bladesomét folk benyttede til
at igangsætte en gæring i en formalet

masse af giftige rødder, som på den

Deegenskaber, derertilgængelige forden vilde tanke, erbestemt ikke de samme, som dem videnskabsmændene koncentrerersig om. I hvert enestetilfælde
angribesdenfysiske verden fra to ender: den eneyderst konkret, den andenyderst
abstrakt; og adto indfaldsvinkler: de sanseligekvaliteter og de formelle egenskaber. Men at disse to veje, i det mindste teoretisk og hvis pludselige forandringeri
perspektivet ikke var indtruffet, skulle have nået hinanden, forklarer at de begge
uafhængigt af hinandeni tid og rumville haveført til to adskilte skønt lige positive
formerforviden.
Citeret efter Levi-Strauss: Denvilde tanke. DK-udgave 1969, s. 270.
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Dronten uddøde omkring 1680

1600-1900 forsvandt 1 art hvert fjerde år
1900-1950 forsvandt 1 art om året
1950-1960 forsvandt 1 art om måneden
1960-1970 forsvandt 1 art om dagen
1974 forsvandt 3 arter om dagen
1989 forsvinder1 art i timen
2000 forsvinder 2-4 arter i timen
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