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Hva handler mastergradsoppgaven din om?
Masteroppgaven min i filosofi, som ble levert ved
Universitetet i Bergen vårsemesteret 2020, ble skrevet på engelsk og har tittelen «A Philosophy for the
Anthropocene: Climatic Virtue Ethics, or a Proposal for
a Virtue Ethical Account of Life in a World of Global,
Anthropogenic Climate Change» (norsk: «En filosofi for
Antropocen: klimatisk dygdetikk, eller et forslag for en
dygdetisk redegjørelse av menneskelivet i en verden av globale, menneskeskapte klimaendringer»).
Globale, menneskeskapte klimaendringer har
brakt jorden inn i en ny geologisk tidsalder og epoke,
Antropocen, hvor menneskeheten har gjort seg selv til en
geologisk kraft, hovedsakelig på grunn av uoverskuelige
mengder klimagassutslipp siden den industrielle revolusjon. Mennesket har dermed brutt løs fra passiv underkastelse til nå å bli en aktiv deltaker i det globale klima. For
første gang i historien er mennesket blitt en dominerende
påvirker på det globale klimaet på jorden.
Hva skal vi, som enkeltindivider, gjøre med denne nye
verdensordenen? Hva bør den enkelte gjøre i møte med
klimaendringene? Hvordan bør det enkelte menneske bestemme sin tilnærming til livet i denne verdenen av globale, menneskeskapte klimaendringer? Hvordan skal vi
forstå menneskets posisjon i henhold til globale, menneskeskapte klimaendringer i Antropocen? Og hvordan ville
et forslag til en redegjørelse av klimatisk dygdetikk se ut?
Hvilke dyder ville komme i forgrunnen? Dette er spørsmål
som oppstår i møte med oppgavens tema og problematikk. Masteroppgaven er altså et begrenset forslag til en
normativ dygdetikk i Antropocen, med fokus på klimaendringer og det individuelle menneske.
I tillegg til en introduksjon og en konklusjon, er masteroppgaven delt inn i fem hoveddeler, hvorav den første
delen tar for seg litteratur, metode og klarlegging. Andre
del tar for seg en vitenskapelig, filosofisk og konseptuell redegjørelse og forståelse av klima og klimaendringer. Tredje
del av oppgaven fortsetter den røde tråden om klima
fra andre del, men introduserer i tillegg en menneskelig
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komponent. Den fjerde del legger frem et forslag til en
normativ versjon av hva jeg kaller «klimatisk dygdetikk»
(Climatic Virtue Ethics, eller CVE). Femte og siste del tar
for seg hvilke utfordringer som gjenstår og hvordan man
kan tenke seg en videreutvikling av klimatisk dygdetikk,
også i relasjon til miljødygdetikk forøvrig (Environmental
Virtue Ethics, eller EVE).
Hva argumenterer du for/imot i oppgaven din?
I oppgaven argumenterer jeg for at Antropocen, i dette
tilfelle i form av globale, menneskeskapte, klimaendringer,
gir grunn for en revurdering av menneskets «form for liv»,
hvilket jeg i oppgaven differensierer fra «livsform», og hva
denne innebærer for en dygdetikk. Mens «livsform» baserer seg på en ny-aristotelisk forståelse av menneskets biologiske, genetiske og mer stabile artsuttrykk, så beskriver
«form for liv» en nødvendig plassering i en historisk uavvendelig situasjon hvilket er det nye menneske–klima-forholdet. Det vil si at mennesket, i Antropocen, er plassert i
et system av handlinger og relasjoner som utgjør menneskeskapte klimaendringer. Mer spesifikt argumenterer jeg
for at klimaendringer kan konseptualiseres på bakgrunn
av flere spesifikke aspekter, blant annet at det er et globalt,
menneskeskapt kollektivt handlingsproblem (collective
action problem) hovedsakelig knyttet til klimagassutslipp,
som involverer iboende forsinkelser i tid og rom knyttet til
årsak og konsekvens. Basert på en slik konseptuell forståelse av klimaendringer, argumenterer jeg for at klimaendringer i realiteten har etablert et nytt aktivt og moralsk forhold hvor mennesker påvirker det globale klima, samtidig
som mennesker også påvirker mennesker igjen via dette
globale, menneskepåvirkede klimaet.
Av selvpålagte grunner begrenser masteroppgaven seg
til å fokusere på to størrelser, menneske og klima, selv om
den anerkjenner gode grunner for å utvide analysen til også
å inkludere andre størrelser, slik som dyr, økosystemer, og
lignende, i et mulig fremtidig og utvidet forskningsprosjekt. Det nye menneske–klima-forholdet er aktivt i den
forstand at mennesket nå ikke bare er passivt underlagt
klimaet, men har blitt en aktiv påvirkende kraft på klimaet. Moralsk fordi mennesket påvirker andre mennesker
gjennom dette nye menneske–klima-forholdet. Dette nye
forholdet etablerer, de facto, hva jeg kaller et globalt klimakollektiv, som med få ord kan beskrives som en uunngåelig
konfigurasjon av mennesker knyttet til hverandre innenfor
et klima. Det vil si at det av forskjellige klimarelevante,
menneskelige handlinger og interaksjoner har oppstått et
vev som knytter mennesker sammen, inkludert mennesker
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som ellers ikke er knyttet på noen annen markant måte, og
som nå går forut for det enkelte mennesket. Å være en del
av dette vevet er å være del av et globalt klimakollektiv –
en umistelig del av menneskets form for liv i Antropocen.
Dette leder meg til et sentralt spørsmål for oppgaven,
som er «hvordan skal det menneskelige individ forholde
seg til klimaet og til klimaendringene, eller hvordan muliggjør en individualistisk etikk som dygdetikk, som fokuserer på individuell karakter, et svar på det nye menneske–klima-forholdet?». I oppgaven foreslår jeg et svar som
baserer seg på å anerkjenne det nye menneske–klima-forholdet, noe som innebærer en ny form for liv for mennesket i Antropocen. Dette leder meg videre til det jeg anser
som menneskets nye rolle, nemlig å være en klimaforvalter.
Etter at jeg har etablert en forståelse av denne nye rollen, så begynner jeg i oppgavens fjerde og nest siste del å
legge frem et begrenset forslag til en normativ dygdetikk
innen klimatisk dygdetikk. Basert på en pluralistisk, deriblant aristotelisk-naturalistisk form for normativ dygdetikk, etablerer jeg grunnlaget for en eudaimonistisk, normativ dygdetikk hvorfra man kan utlede dyder som er særs
relevante for oppgavens tema. I dette forslaget kommer jeg
frem til at det er flere relevante dygder, men at det er spesielt én intellektuell dygd som jeg selv foreslår, inspirert av
Michel de Montaigne, som tar for seg teoretisk kunnskap,
praktisk kunnskap og interaksjoner dem imellom, samt
fire karakterdyder som lar seg særlig begrunne: tillit, moderasjon, mot og solidaritet. Jeg avslutter oppgaven i dens
femte og siste del med å skissere gjenværende og fremtidige utfordringer for redegjørelsen min så langt, og hvordan
klimatisk dygdetikk kan tenkes innenfor en mer holistisk,
normativ dygdetikk som ikke bare tar for seg klima, men
også andre aspekter som dyr, dyremangfold, økosystemer,
fremtidige generasjoner, osv.
Hvorfor bør andre lese oppgaven din?
Globale, menneskeskapte klimaendringer i Antropocen
er nok den mest komplekse og altomfattende utfordring
mennesket noen gang har stått overfor. Utfordringen er
uhørt gjennomgripende i at den berører tilnærmet alle
samfunnslag, disipliner, roller, nasjoner og mennesker i
verden. Det er en høyst aktuell utfordring for vår generasjon, og det 21. århundret er en helt avgjørende periode
for hvordan håndteringen av denne utfordringen kommer
til å forløpe – og hvilken verden vår respons, eller mangel
på respons, vil aktualisere.
Menneskeskapte klimaendringer er kommet for å bli,
i hvert fall en god stund, hvilket betyr at vi i lang tid vil
81

bli påvirket i større eller mindre grad, enten vi vil det eller
ikke. Jeg tror derfor at det er utrolig viktig at vi alle tenker
kritisk gjennom vårt forhold til klimaendringer og tilhørende problematikker; ikke minst for vår egen skyld, for
blant annet å finne en koherent etikk vi kan etterstrebe og
rette oss etter. Min oppgave er et forslag til hvordan man
kan tenke omkring etikk, moral, mennesket og klimaendringer i Antropocen. Jeg håper at oppgaven resonnerer
blant andre som også forsker på lignende tematikk, og at
den kan stimulere til refleksjon og mane til ettertanke hos
leseren.
Masteroppgaven er bevisst skrevet med et iboende driv,
en struktur og overganger som, fra de tilbakemeldinger jeg
allerede har fått, gjør det givende og dynamisk for leseren
å lese igjennom. Det er en relativt lang, men – av de tilbakemeldinger jeg har fått – en godt skrevet oppgave som er
engasjerende lektyre i både stil og innhold. Selv om langt
fra alle i den akademiske filosofien i dag etterstreber en slik
stilistisk tilnærming, så mener jeg at god filosofi, og god
litteratur – også akademisk litteratur – i tillegg til å søke og
prøve å fortelle sannheten, også skal kunne fortelle en god
historie. Masteroppgaven jeg har utarbeidet er skrevet i det
henseende å kunne tilby leseren en engasjerende filosofisk
fortelling om klima og etikk i vår tid, som også bidrar til
videre beskuelse, grubling og drøfting.
Hva er dine planer for fremtiden?
Det intellektuelle liv har lenge appellert til meg, og det livet
har jeg selv søkt og formet gjennom mine mange forskjellige studier i forskjellige land. Jeg er selv meget nysgjerrig og kunnskapstørst, og jeg har en stor, høyst eklektisk
interesse for mange felt, deriblant natur, miljø og klima.
Jeg har også en stor forkjærlighet for den franske forfatteren og filosofen Michel de Montaigne, som har vært
en intellektuell følgesvenn siden videregående skole, især
hans Essais, hvis rolle er veldig tilstedeværende enkelte steder i masteroppgaven, men som jeg i det store og det hele
dessverre ble nødt til å redusere. Likevel er Montaignes
ånd tilstedeværende i oppgaven. Dette arbeidet og annet
arbeid med Montaigne håper jeg det blir tid og mulighet
til i fremtiden.
Siden jeg var veldig ung har jeg hatt interesse for naturen. Senere begynte jeg å fokusere på temaene natur, miljø
og klimaendringer i skolen og på universitetet. Gjennom
årene med høyere utdanning, i flere forskjellige land og
på forskjellige kontinenter, har jeg hatt fokus på klimaendringer, være seg gjennom studiene i filosofi, eller de
mange andre fag og studier jeg har gjort i andre fagområ-
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der, som menneskerettigheter, miljø og mer. Det har vært
en lidenskapelig interesse for meg å prøve å forstå dette
temaet og vår verden fra mange forskjellige perspektiver og
tradisjoner. Jeg tror virkelig at denne oppgaven åpner for
mange potensielle og høyst aktuelle doktorgrads- og forskningsprosjekter. Når jeg nå er ferdig med en masteroppgave i filosofi om klimaendringer og dygdetikk, håper jeg
å kunne videreføre denne lidenskapen jeg har, i fremtidige
studier og arbeid.
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