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Hur ska vi förbereda oss, samhället, på att det ekonomiska
systemet sviktar?
Oscar Kjellberg
Oljan håller på att lämna oss och banksystemet sviktar pga att den globala tillväxten går mot
noll. Vad får det för konsekvenser för den egna familjen? Vad kan man göra? Vad är första
steget? Handlar det om en lokal valuta, om matförsörjning och energi, om tillitsfulla
relationer och samarbete – eller vad?”
Vårt samhälle är mycket kapitalintensivt (maskiner, fabriker, städer, transportsystem). Det har
krävts mycket olja för att byggas upp och det fortsätter att kräva mycket olja för att drivas,
underhållas och förnyas. Energisektorns energinetto fortsätter dock att minska och det
kommer att minska mycket mer när effekten av oljeföretagens minskade satsning på att hitta
och exploatera nya fyndigheter blir märkbar om några år. Tillväxten kommer att sjunka
ytterligare och leda till en skulddeflation som slår mot (de skuldsatta) företagen och indirekt
mot bankernas kreditverksamhet. Risken för depression, livsmedelsbrist och mer krig är stor.
Hur hanterar man som familj en sådan risk? Kan Omställningsrörelsen leda till att en
omställning till ett fossilfritt samhälle kan klaras utan ett stort lidande?
Ett tips från Omställningsrörelsen är att man (1) börjar med sig själv, (2) fortsätter med några
som finns i närheten och (3) skapar något nytt som bryter med det gamla och skapar ett nytt
mönster för vad du gör eller hur du är och som bidrar till att skapa det nya, som håller på att
växa fram.
I sambruken i mellersta Skåne organiseras en mer generell förberedelse som inte förutsätter
att politiker, myndigheter eller ”någon annan” gör det. Man skapar en allmänning och
”gemenskapar” inom sambruken och man försöker integrera det man gör i sambruket med det
som andra i den lokala ekonomin gör. En familj eller en grupp kan inte ställa om för sig själv
- det måste ske i en mer omfattande lokal skala.
Alla kan inte lämna stan och alla kan inte bli matproducenter. Samhället bygger på en
arbetsfördelning och specialisering. Var och en får fundera över vad som passar den egna
familjen bäst. Alla kan göra den enkla scenarioövning som vi jobbade med under kvällen.
Den går ut på att man utgår från sina tillgångar och skulder och ser vad som händer i ett
omställningsperspektiv.
Som stöd för sitt scenario kan man använda sig av de två teckningarna: The Industrial Cup of
Tea och The Permaculture Cup of Tea. De visar hur vi försörjer oss i det kapitalintensiva,
energislösande, globaliserade industrisamhället och hur det skulle kunna gå till i ett
permakulturdesignat samhälle som klarar sig med flödande energikällor.

[Figurerna]

Om energiförutsättningarna för dagens samhälle förändras så att de globaliserade systemen
blir olönsamma/kollapsar kommer värdet av vissa av familjens tillgångar att förlora i värde
medan värdet av andra kommer att öka. Ett näraliggande scenario är att en eller båda
föräldrarna i en barnfamilj som bor i en lånefinansierad bostadsrätt i staden, förlorar sitt arbete
i ett av de många företag som utgör en del av det globaliserade systemet. Företaget har många
anställda och det är många företag som måste överge sin affärsidé när krisen överraskar. På
samma sätt som i Aten och andra städer under den globala finanskrisen tvingades många att
lämna städerna eftersom de inte längre kunde försörja sig där utan tvingades ut på landet där
det åtminstone fanns resurser att falla tillbaka på.
De framsynta som inte vill stanna kvar i staden kommer att kunna sälja sina bostadsrätter och
lösa sina lån så att de kan lämna staden som skuldfria men om det blir många som försöker
sälja samtidigt kommer priserna att falla och många fastnar i en skuldfälla.
De framsynta som vill stanna kvar i staden kanske kan hitta ett sätt att göra sig mindre
beroende av anställning i ett företag i det globala systemet och även minska sin skuldsättning
så att de inte fastnar i skuldfällan. Dessa familjer kanske också blir medlemmar i ett sambruk
där de, om det värsta skulle inträffa, har möjlighet att falla tillbaka på resurser på landsbygden
som de varit med om att bygga upp.

