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Sammanfattning

Den liberala demokratin står inför en rad problem när det gäller att skapa ett långsiktigt

hållbart samhälle. För det första finns en inbyggd strävan efter ekonomisk tillväxt, vilket

ekologismen anser är en omöjlig kombination med hållbar utveckling. Det andra problemet är

att kompabiliteten mellan den statliga miljöpolicyn och den liberala demokratin ofta

ifrågasätts på grund av att den strider mot principerna om den statliga neutraliteten.

Med bakgrund av dessa kompabilitetsproblem mellan den liberala demokratin och den

hållbara utvecklingen har ett antal lösningar diskuterats under senare år. Tanken på ett

ekologiskt medborgarskap har presenterats och diskuterats av flera olika teoretiker som en

tänkbar ersättare av det liberala medborgarskapet. På grund av att det liberala

medborgarskapet tycks vara oförmöget att skapa ett i längden hållbart samhälle blir därför,

enligt ekologismen, det ekologiska medborgarskapet en förutsättning för att uppnå detta.

Med anledning av detta är uppsatsens syfte att undersöka huruvida det svenska samhället

genom utformandet av miljöpolicyn är på väg mot ett ekologiskt medborgarskap. Genom en

idealtypsanalys används det liberala, det kommunitära och det ekologiska

medborgarskapsidealet för att analysera först de nationella Agenda 21-handlingsplanerna.

Med anledning av att Agenda 21 tillskriver stort ansvar till de lokala myndigheterna att själva

utforma en Agenda 21-handlingsplan efter egna förutsättningar, blir det därför för uppsatsen

relevant att även analysera de lokala Agenda 21-dokumenten. Fyra kommuner väljs ut, med

avseende på antal invånare, geografisk placering och miljöindex. Göteborg, Växjö, Huddinge

och Piteå är de kommuner vars miljöpolicy analyseras med hjälp av det analytiska verktyget.

Resultaten visar att den nationella miljöpolicyn tillsammans med två av de fyra utvalda

kommunernas miljöpolicy präglas till stora delar av det ekologiska medborgarskapsidealet.

De två övriga kommunernas miljöpolicy karakteriseras av kommunitära ideal. Eftersom det

visade sig, enligt den ekologiska teorin, att det ekologiska medborgarskapsidealet var en

förutsättning för att uppnå hållbar utveckling är mina slutsatser positiva. Majoriteten av de

dokument som analyserades har enligt min tolkning utvecklats mot att präglas av ekologiska

medborgarskapsideal. Därför är min bedömning att sannolikheten att uppnå ett långsiktigt

hållbart samhälle är hög, allt annat lika.
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1

Om den svenska miljöpolicyn och debatten om medborgarskapet

Överenskommelsen mellan de medverkande staterna vid FN:s konferens om miljö och

utveckling i Rio de Janeiro 1992 ledde fram till handlingsprogrammet Agenda 21. Det faktum

att den här konferensen var ett möte bland en rad andra som anordnats de senaste trettio åren

visar på det ökade intresset för debatten om människans rättigheter och skyldigheter gentemot

miljön1. Miljödebatten var vid denna tidpunkt inget nytt fenomen utan intresset för

frågeställningar om hur relationen mellan det mänskliga samhället och naturen bör förhålla

sig kan härledas längre tillbaka i tiden. Den etiska debatten om hur människan bör förhålla sig

till naturen kan sägas ha sin grund i olika natursyner. För att beskriva den ekologiska etiken

kan en teoretisk dimension med två ytterligheter målas upp. På den ena sidan finns den

antropocentriska naturetiken, som karakteriseras av att endast människor tillskrivs egenvärde

medan naturen endast har ett instrumentellt värde. På motstående sida finns den ekologiskt

centrerade naturetiken som i enlighet med den djupare ekologin, vilken Arne Naess definierar

som en djupare mänsklig relation till naturen. Den ekologiskt centrerade naturetiken präglas

av så kallad etisk holism som innebär att fokus ligger på någon form av helhet, i detta fall

ekologins, istället för att tillskriva vissa delar av det ekologiska systemet mer värde än någon

annan del2 (Naess 1979, s. 15; Vincent 1995, 217-220; Dobson 1999, s. 223-224). Att antalet

miljökonferenser och det allmänna intresset för miljön har ökat de senaste 30 åren tyder på att

den allmänna natursynen har skiftat mot en något mer ekologiskt centrerad natursyn.

Efter mötet i Rio de Janeiro och arbetet med handlingsplanen Agenda 21 lade den dåvarande

regeringen fram en proposition under riksdagsåret 1992/93 om riktlinjer för en

“kretsloppsanpassad samhällsutveckling”. I propositionen skriver regeringen att ett av

samhällets mest grundläggande problem är att materialhantering i dag oftast är enkelriktad,

det vill säga att råvaran går från utvinning till slutligt omhändertagande av avfallet. För att

uppnå en långsiktigt hållbar utveckling, skriver Regeringen i propositionen att det fodras en

1 Det ökade intresset för miljön och naturen blir påtagligt bland annat då man studerar de politiska partierna med
ekologisk inriktning både på nationell och internationell nivå. Det svenska Miljöpartiet bildades 1982 och kom
in i Riksdagen 1988, då de fick 20 mandat. European Green Party i EU parlamentet består av 32 olika partier
från 29 europeiska länder (Internet 1; Internet 2).
2 Förutom möjligheten att tilldela icke-mänskliga organismer egenvärde accepterar det mellanliggande
perspektivet i olika utsträckning även ”det större värde antagandet”. Detta antagande tillskriver människan större
egenvärde än andra organismer, vilket innebär att prioritering av människliga intressen före miljömässiga
intressen är fullt möjligt (Carter 2004, s. 13-35).
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effektivare resurshushållning bland annat genom en övergång till någon form cyklisk

materialhantering (Prop. 1992/93:180, s. 12). Riksdagen har som ett steg i att nå en

kretsloppsanpassad samhällsutveckling beslutat om en ny strategi. Denna strategi innebär att

så mycket material som möjligt ska återanvändas, materialåtervinnas eller utnyttjas till

energiproduktion (Rskr 2003/04, s. 113). I Agenda 21 dokumentet fastslår författarna att “de

grundläggande förutsättningarna för att uppnå en hållbar utveckling är ett brett allmänt

deltagande”, där vikt läggs vid deltagandet av “enskilda individer, grupper och

organisationer” (Agenda 21 1992, s. 433). Detta ställningstagande stöds även av en rad

teoretiska resonemang, där exempelvis Kymlicka och Norman (1994) skriver:

[…] their desire to participate in the political process in order to promote the public
good and […] exercise personal responsibility in their economic demand and in
personal choices which affect their health and environment. Without citizens who
possess these qualities, democracies become difficult to govern, even unstable
(Kymlicka & Norman 1994, s. 353).

Kymlicka och Norman deklarerar att det är en angelägen uppgift att alla medborgare utvecklar

hållbara livsstilar, det vill säga livsstilar som påverkar miljön i så liten utsträckning som

möjligt. Trots att hushållen tillskrivs stort ansvar i arbetet för den hållbara utvecklingen menar

regeringen emellertid att det inte enbart går att fokusera på enskilda sektorer utan att hänsyn

istället måste tas till flera delar av samhället (SOU 2003:31, s. 54). Detta blir påtagligt då

Agenda 21-dokumentet som innehåller en rad olika politikområden analyseras, allt från

jordbrukspolitiken till transportsektorn.

Kymlickas och Normans inlägg ovan om individernas skyldighet att gynna det gemensamma

bästa väcker debatten om medborgarskapet till liv. Denna debatt har fått stor uppmärksamhet

inom den gröna politiska teorin under de senaste åren (Dobson 2003, s. 4). Debatten innefattar

framförallt diskussionen om medborgarnas rättigheter och skyldigheter, eller som van

Steenbergen uttrycker det: ”Citizenship represents the notion of participation in the public life

[…]” (van Steenbergen 1994a, s. 2). I vilken utsträckning medborgarna i en viss politisk

sammanslutning har skyldighet att delta i det politiska och samhälliga livet ingår i

definitionen av medborgarskapets egenskaper, det vill säga om det karakteriseras av

exempelvis liberala, kommunitära eller ekologiska ideal. Det som Bart van Steenbergen

uttrycker i ovanstående citat återfinns i Turners resonemang (1990) då han skriver att: ”A

conservative view of citizenship (as passive and private) contrasts with a more revolutionary

idea of active and public citizenship” (Turner 1990, s. 189). Både van Steenbergen och

Turner uttrycker relevansen av att studera förhållandet mellan stat och individ då
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medborgarskapets egenskaper analyseras. Det är därför relevant att studera fyra av

medborgarskapets egenskaper, vilka är: medborgarnas skyldigheter och rättigheter, den

territoriella omfattningen av medborgarskapet, de medborgerliga dygderna och till sist

huruvida medborgarskapet även innefattar den privata sfären.

Mycket av innehållet i den traditionellt liberala doktrinen som skapades runt

upplysningstiden, går igen i dagens moderna samhälle, exempelvis statens neutralitet och den

representativa demokratin. Det finns ett antal problem med den liberala demokratin i

samband med strävandet efter hållbar utveckling. För det första tycks det finnas en stark

koppling till ekonomisk tillväxt (de Geus 2001, s. 21-22), vilket är något som ekologismen3

anser är en omöjlig kombination med hållbar utveckling. Eftersom ekologismen accepterar

antagandet om begränsad tillväxt, diskuteras inte ekonomisk tillväxt utan snarare ekonomisk

utveckling, som istället för kvantitativ ökning syftar till kvalitativ förbättring (Daly 1990, s.

286). På grund av att liberalismen karakteriseras av individuella rättigheter och statlig

neutralitet (Dworkin 1978, s. 113; Rawls 1993, s. 191-192), är det andra problemet att dess

kompabilitet med den statliga miljöpolicyn ofta ifrågasätts. Detta bland annat på grund av att

miljöpolicyn strider mot statens neutralitet (Wissenburg 2001, s. 192-193). Om liberalismens

förutsättningar för att uppnå en hållbar utveckling säger Dobson: ”[…] while liberal

democracies may be in the minority as far as political systems across the world are concerned,

they are responsible for by far the most environmental damage […]” (Dobson 2003, s. 142).

Individuell frihet ses ofta som något positivt, men det verkar dock inte kunna lösa frågan med

den hållbara utvecklingen, vilket de Geus och Doherty uppmärksammar: ”The liberal

democratic state is seen as incapable of enabling the new ethic of responsibility which would

be necessary if the behaviour of individual citizens was to become governed by ecological

priorities” (de Geus & Doherty 1996, s. 1). Då den liberala staten inte tycks vara förmögen att

kunna uppnå ett i längden hållbart samhälle på grund av den atomistiska människosynen,

utmanas den istället av den kommunitära staten med fokus på individernas skyldigheter

istället för rättigheter. Om detta säger de Geus & Doherty: ”Only by challenging material

inequalities and bureaucratic hierarchies will a new communitarianism emerge that will be

powerful enough to overcome the atomised self-interest of individual consumers” (de Geus &

Doherty 1996, s. 1).

3 Ekologismen är en politisk teori som lägger vikt vid både relationen mellan människor och relationen mellan
naturen och människan. Förespråkarna för ekologismen kritiserar det nuvarande samhällets sätt att hantera
naturresurser och speciellt resurser som inte kan återskapas (Dobson 2000, s. 62-63; Dobson 1999, s. 221).
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På grund av de ovan beskrivna kompabilitetsproblemen mellan den liberala demokratin och

den hållbara utvecklingen har ett antal alternativa lösningar diskuterats teoretiskt. Under

senare år har flera teoretiker antytt att någon form av ekologiskt eller globalt medborgarskap

kan ses som en tänkbar ersättare till det liberala medborgarskapet. Dessa tankar och

antydningar redogör och diskuterar Andrew Dobson, professor vid Open University, för i

boken ”Citizenship and the Environment”. Det är också dessa diskussioner som ligger till

grund för den teoretiska delen av den här uppsatsen. Det ekologiska medborgarskapet handlar

framförallt om att göra de medborgerliga skyldigheterna till att även innefatta miljörelaterade

frågor och på så sätt skapa ett mer miljömässigt ansvarstagade (Carter 2001, s. 15).

Frågan om hur en hållbar utveckling ska uppnås är central och om detta säger Andrew

Dobson: “I do not regard ecological citizenship […] as the answer to this question, but I do

regard it as an underexplored one” (Dobson 2003, s. 4). Dobson låser sig inte vid att det

ekologiska medborgarskapet är den enda lösningen på problemet med hur en hållbar

utveckling ska uppnås i det mänskliga samhället, utan snarare en lösning som tidigare varit

outforskad. Ett exempel på varför det ekologiska medborgarskapet kan vara en bättre lösning

på problemet hur en långsiktigt hållbar utveckling ska uppnås i jämförelse med både det

liberala och det kommunitära medborgarskapet handlar om omfattningen av medborgarnas

skyldigheter. Medan individernas skyldigheter är starkt begränsat till statens territorium i de

traditionella medborgarskapsidealen, sträcker de sig utanför alla av människan skapade

gränser i det ekologiska medborgarskapet.

Som diskuterats ovan står det liberala och det kommunitära medborgarskapet inför vissa

svårigheter, när det gäller att skapa ett i längden hållbart samhälle och vilket genom det

ekologiska medborgarskapet skulle leda till en lösning. Med bakgrund av detta är syftet med

uppsatsen att undersöka om det svenska samhället genom utformandet av miljöpolicyn är på

väg mot ett ekologiskt medborgarskap. Ur detta övergripande syfte kan tre frågeställningar

formuleras:

 I vilken grad präglas de nationella miljöpolicydokumenten av det liberala, det

kommunitära och det ekologiska medborgarskapsidealet? För att besvara den här

frågeställningen blir relationen mellan stat och individ relevant att studera i

miljöpolicydokumenten. Har individerna någon valfrihet i sitt miljömässiga tänkande
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eller präglas medborgarskapet av någon speciell dygd, det vill säga någon allmänt

accepterad “god” handling? FN:s Agenda 21-handlingsplan ger stor frihet till lokala

myndigheter att själva skapa en egen miljöpolicy efter de förutsättningar som finns

(Agenda 21 1992, s. 461). Det blir därför för uppsatsen relevant förutom att

undersöka den nationella miljöpolicyn även relevant att analysera hur de lokala

myndigheterna ställer sig till det eventuella ekologiska medborgarskapet, vilket leder

till den andra frågeställningen.

 I vilken grad präglas de kommunala miljöpolicydokumenten av liberala, kommunitära

och ekologiska medborgarskapsideal? Precis som föregående frågeställning blir här

relationen mellan offentliga myndigheter och individer relevant att studera.

 Vilken överensstämmelse finns mellan de medborgarskapsideal som präglar de

nationella miljöpolicydokumenten och de kommunala miljöpolicydokumenten?

En preliminär slutsats är att om ekologismens antagande om begränsad tillväxt accepteras

samt de svårigheter som både det liberala och det kommunitära medborgarskapet står inför är

en utveckling mot ett ekologiskt medborgarskap en förutsättning för att kunna uppnå ett i

längden hållbart samhälle. Med bakgrund av vad som tidigare har diskuterats och ovanstående

slutsats kan det vidare antas att det liberala och det kommunitära medborgarskapet inte leder

till ett långsiktigt hållbart samhälle. Om det visar sig att miljöpolicyn förespråkar att

exempelvis de ekologiska skyldigheterna ska sträcka sig utanför nationalstatens territoriella

område eller att samma policy även inkluderar skyldigheter i privata handlingar kan det vara

ett tecken på att samhället utvecklas mot ett mer ekologiskt medborgarskap. Ytterligare en

preliminär slutsats är således att det kommunitära och det liberala medborgarskapet inte är till

någon fördel för att kunna nå en långsiktigt hållbar utveckling.

Uppsatsens metodologiska utgångspunkt är en textanalys som tar form ur en idealtypsanalys,

vilken används för att renodla vissa drag ur de texter som ska analyseras. Bergström och

Boréus skriver att en idealtypsanalys ”ska fungera som ett raster som sorterar olika

formuleringar i texten i något av facken […]” (Bergström & Boréus 2000, s. 158), som i det

här fallet är tre olika typer av medborgarskap, nämligen det liberala, det kommunitära och det

ekologiska. Typologin över de tre medborgarskapsidealen, som ligger till grund för den

empiriska textanalysen presenteras i de kommande teorikapitlen. Utifrån de tre

medborgarskapsteorierna, som bildar uppsatsens teoretiska ramverk kommer först de

nationella och sedan de lokala miljöpolicydokumenten att studeras och analyseras.
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Den första viktiga avgränsningen i den här uppsatsen gäller valet av miljöpolitiska dokument.

Som redan antytts kommer den här uppsatsen att avgränsas till Agenda 21-handlingsplanen.

Det finns en rad anledningar till varför valet av handlingsplan föll på just Agenda 21, trots att

det finns en rad andra dokument som exempelvis Kyoto och Habitat avtalet. En viktig

anledning är att Agenda 21-handlingsplanen har fått större inflytande än de övriga, vilket lett

till att de flesta kommuner utvecklat en egen Agenda 21-handlingsplan, medan långt från alla

kommuner utarbetat en egen Kyoto-handlingsplan. En annan viktig anledning till valet av

analysdokument är att Agenda 21 handlingsplanen är mer omfattande i antal politikområden

än de övriga.

Ytterligare en viktig avgränsning gäller valet av kommuner som ska inkluderas i uppsatsen.

Ett urval bland de svenska kommunerna måste göras på grund av de praktiska problem som

uppstår då för många kommuner studeras. Uppsatsen begränsas i det här fallet till fyra

svenska kommuner som väljs på grund av faktorer som exempelvis antal invånare, geografisk

placering och miljöindex4. De i uppsatsen utvalda kommunerna är Göteborg, Växjö,

Huddinge och Piteå5. Eftersom kommunerna finns utspridda över hela Sverige, innebär det att

strävan efter den geografiska spridningen uppfylls. Göteborg, som har 474921 invånare är den

största kommunen bland de fyra utvalda när det gäller antal invånare. Den minsta kommunen

är Piteå som har 40531 invånare. Däremellan ligger Huddinge och Växjö med 86457

respektive 75036 invånare (KFAKTA03). Med de ovan nämnda utvalda kommunerna

uppfylls således även strävan efter att uppnå en storleksmässig spridning bland kommunerna.

Huddinge, som har 45 i miljöindex har högst index av de fyra kommunerna. Samtliga

kommuner har ett miljöindex över 40, förutom Piteå som har ett index på 39 (KFAKTA03).

Det innebär att alla fyra kommuner har ett relativt högt miljöindex.

4 Miljöindex ligger mellan intervallet 0 och 51 poäng och det väger samman 12 olika faktorer. Exempel på dessa
faktorer är handlingsplaner avseende Agenda 21-arbetet, huruvida kommunen antagit miljömål för att minska
sopmängden, antal kommunala fordon som drivs med alternativt bränsle och huruvida kommunerna informerar
hushållen angående minskad miljöpåverkan (KFAKTA03). Det finns här en strävan efter att få en stor spridning
av kommuner när det gäller antal invånare och geografisk placering. Detta på grund av att få med såväl stora
som små kommuner samt kommuner spridda över hela landet. Eftersom det måste finnas kommunala
transportmöjligheter, så att medborgarna kan transportera sig till närmaste återvinningsstation, får kommunerna
dock inte vara för små. När det gäller kommunernas miljöindex är dock inte strävan efter att få en stor spridning
som med antal invånare och geografisk placering. På grund av att sannolikheten antas vara högre att
kommunerna faktiskt har utarbetat ett Agenda 21-dokument, om kommunen har ett högt miljöindex, är därför
strävan att välja kommuner med högt index.
5 Dessa fyra kommuner ingår även i ett forskningsprojekt som bedrivs vid avdelningen för Statsvetenskap på
Luleå tekniska universitet. Eftersom avdelningen har god och nära kontakt med dessa kommuner är information
om kommunernas miljöpolicy lätt att tillgå.
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Dispositionen av uppsatsen ser ut på följande sätt. Kapitel 2 och 3 är uteslutande teoretiska

kapitel, där de tre medborgarskapsidealen beskrivs. Först behandlas det liberala och det

kommunitära medborgarskapsidealet i kapitel 2. De problem som det liberala och det

kommunitära medborgarskapet står inför leder till det ekologiska medborgarskapet, vilket

presenteras i kapitel 3. För att kunna gå vidare till den empiriska delen behövs en teoretisk

ram som Agenda 21-dokumenten kan analyseras utifrån. Detta teoretiska ramverk, bygger på

och lyfter fram de viktigaste delarna i de tre medborgarskapsidealen, som presenterades i

kapitel 2 och 3. I kapitel 4 läggs detta teoretiska ramverk fram. Uppsatsens empiriska del

behandlas i kapitel 5 och 6, där såväl den nationella som den lokala miljöpolicyn analyseras.

De i inledningen ställda frågeställningarna besvaras i uppsatsens sista kapitel där en

diskussion även förs om vad undersökningens resultat leder till.

Uppsatsen bör även ses ur ett källkritiskt perspektiv. En kritik som kan framföras är att det

kan uppfattas som uppsatsens idealtyper har valts ut för att uppfylla en viss förutbestämd

slutsats. Så bör dock uppfattningen inte vara, eftersom idealtypsanalysen försöker ge en

generell bild av innehållet i de dokument som analyseras. Valet av de traditionella

idealtyperna kan motiveras med att de har varit viktiga för den moderna samhällets

utveckling.
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2

Om de traditionella synsätten på medborgarskapet

I föregående kapitel presenterades uppsatsens problem, syfte och frågeställningar. Detta

kapitel, som är uppsatsens första teoretiska del, presenterar både det liberala och det

kommunitära medborgarskapsidealet. Uppbyggnaden och val av underrubriker i de två

kommande teoretiska kapitlen anses vara relevanta för att beskriva medborgarskapets

egenskaper och de går även igen i den teoretiska litteraturen, exempelvis Dobson (2003).

Dessa underrubriker ingår även i den analytiska modell som presenteras i kapitel 4.

2.1 Rättigheter, plikter och skyldigheter

Det finns stora grundläggande skillnader mellan det liberala och det kommunitära

medborgarskapsidealet, främst skillnader när det gäller individens rättigheter och

skyldigheter. Omfattningen av individernas rättigheter och skyldigheter kan som antyddes i

inledningen kopplas till debatten om medborgarskapet. Det liberala medborgarskapet baseras

på uppfattningen att individen innehar grundläggande rättigheter, till skillnad från den

kommunitära uppfattningen som innebär att medborgarskapet grundas i att individen istället

har en rad olika skyldigheter. Enligt exempelvis Banning är liberalism en politisk teori som

tillskriver människan ett antal ärvda individuella och naturliga rättigheter och han ser vidare

staten som en institution, vars uppgift är att se till att dessa rättigheter inte bryts (Banning

citerad i Dagger 1997, s. 11). Trots att liberalismen är en komplex och bred ideologi, med

teoretiker som exempelvis John Rawls, Ronald Dworkin och den mer extrema individualisten

Robert Nozick kan de flesta liberala teoretiker instämma i föreställningen om att människan

har en uppsättning av individuella rättigheter. Därför karakteriseras det liberala

medborgarskapet av individualism där individen förutsätts vara autonom och därför kunna

göra fria val i livet. Utvecklingen av tankegångarna som senare skulle utvecklas till någon

form av liberalism startades av bland andra John Locke, Two treatises of Government (1689)

då han motsatte sig monarkins och aristokratins ökande makt och istället förespråkade att

makten skulle utövas av folket.

Eftersom alla människor, som vi sagt, av naturen är fria […] kan ingen tas ur detta
tillstånd [naturtillståndet] och underkastas någon annans politiska vilja än sitt eget
samtycke. Det enda sätt på vilken någon kan avhända sig sin naturliga frihet och
ålägga sig det civila samhällets band är genom att komma överens med andra
människor om att gå samman i ett samhälle, […] (Locke 1996, s. 92).

Locke reagerade mot den absolutism som präglade många europeiska stater under 1500, 1600
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och 1700-talet och hävdade att den oinskränkta staten som exempelvis Thomas Hobbes

förespråkade inte var legitim på grund av människans naturliga rättigheter. Att någon naturlig

rättighet och lag skulle existera argumenterar Locke att så är fallet eftersom människan hade

både rättigheter och skyldigheter innan det politiska samhället existerade. Trots de stora

skillnaderna mellan Locke och Hobbes identifierade båda ett så kallat naturtillstånd som var

ett tillstånd där människan levde innan någon överordnad auktoritet skapades. På grund av

antagandet att vi är rationella individer skulle detta naturtillstånd komma att utvecklas till ett

samhälle, genom att ett kontrakt upprättas mellan stat och individ (Locke 1996, s. 39; Hobbes

2004, s. 126).

Således är diskussionen om huruvida vi människor innehar någon naturlig rättighet eller inte

mycket gammal och är än idag relevant. H.L.A Hart hävdar att vi åtminstone har en naturlig

rättighet, vilken är rättigheten att vara fria (Hart 1970, s. 61). I fotnoten på samma sida

förklarar Hart att det han menar med att vara fri är att han anser att alla människor som är

kapabla att fatta egna beslut har, (1) rättigheten att undvika att utsättas för tvång ifrån andra

människor (exempelvis slaveri och andra former av utnyttjande) och (2) friheten att utföra

vilka handlingar som helst, så länge de inte utsätter andra människor för tvång eller fara. En

av de moderna liberala teoretikerna är Robert Nozick, som i sin “Stat, utopi och anarki”

redogör för varför han anser att den moderna välfärdstaten är illegitim. Nozick, som drar

individualismen till sin yttersta spets, hävdar bland annat i sin “entitlement theory” att den

enda staten som är legitim är den minimala staten. Det är en form av nattväktarstat, som inte

är större än att den kan upprätthålla ett polisväsende för att skydda medborgarna och en

fungerande marknad för att upprätthålla en handel både mellan medborgare och mellan

medborgare och stat. Den minimala staten förbjuder vidare staten att inskränka i individernas

rättigheter (Nozick 1986, s. 7). Grundstenarna i Nozicks teori är frihet och rättigheter

eftersom medborgarna i den minimala staten förutsätts kunna göra helt autonoma val, utan

inblandning av staten.

Nozick har dock kritiserats från olika håll, men främst från den kommunitära sidan. Charles

Taylor kritiserar Robert Nozicks föreställning att total frihet skulle vara av endast positiv

karaktär. I Taylors kritik mot individualismen använder han begreppet atomism, som är ett

sätt att se på den mänskliga naturen, att den syftar primärt till att endast tillgodose individuella

behov. Taylors kritik mot den atomism som Nozick förespråkar framkommer i nedanstående

citat:
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Vad betyder det då att människan är självtillräcklig? Att hon skulle överleva utanför
samhället? Klart är att många människor inte skulle göra det. Och de bästa och mest
framgångsrika skulle överleva bara i den mest bistra meningen att de inte skulle gå
under (Taylor 1985, s. 61).

Att människan är självtillräcklig håller inte Taylor med om, han anser istället att människan är

en samhällsvarelse som är beroende av ett samhälle, och oförmögen att klara sig utanför

samhällets gränser. Människan är enligt Taylor inte är kapabel till att klara sig utanför

samhället vilket inte enbart handlar om att kunna överleva i vildmarken, utan handlar också

om att den ensamma människan inte kan utveckla sina mänskliga egenskaper, som

exempelvis sitt intellekt. Charles Taylor menar på grund av att människan är beroende av

samhället är det inte förnuftigt att ge de individuella rättigheterna företräde för de individuella

skyldigheterna på grund av att människan bör se till hela samhällets bästa (Taylor 1985, s.

62).

Inga rättigheter utan skyldigheter brukar det heta. Detta synsätt syftar till att medborgarna

tillges vissa rättigheter och som i gengäld även får vissa skyldigheter. Ur detta perspektiv blir

det så kallade samhällskontraktet mer synligt. Staten tillhandahåller viss samhällsservice mot

att vi betalar skatt och deltar i det samhälliga livet för att upprätthålla de funktioner som

behövs. Det är också här som reciprociteten eller ömsesidigheten ligger mellan stat och

individ. Detta innebär att de traditionella medborgarskapsidealen präglas av ett ömsesidigt

förhållande mellan stat och individ (Dobson 2003, s. 40-50). Det är också möjligt att se det

från ett annat perspektiv. För att vi ska acceptera ytterligare skyldigheter gentemot staten,

krävs att vi får ytterligare rättigheter. Historiskt sett har det varit mest vanligt att se

medborgarskapet ur just denna kontrakts och ömsesidighet. Statsvetenskaplig teori brukar

även skilja mellan passivt och aktivt medborgarskap (Heywood 2004, s. 209-212; Turner

1990, s. 190). Det passiva, eller det sociala medborgarskapet, ger medborgaren så kallade

positiva rättigheter, som fås genom statliga ingripanden. I det sociala medborgarskapet, som

präglas av jämlikhet, ger alla individer samma chans att lyckas. Den här idén om en jämlik

stat, uppkom under 1900-talet och främst under efterkrigstiden. Det passiva i det här

medborgarskapet syftar till att medborgarna kan komma att ställa för höga krav på staten, det

vill säga att de i olika lägen får en föreställning om att staten ska lösa alla problem. Det

passiva medborgarskapet är starkt förknippat med välfärdsstaten, vilket också de mer extrema

individualisterna kritiserar då de menar att det leder till att medborgarna blir allt för passiva

och får en föreställning om att staten alltid kan ses som en problemlösare. Individualisterna

förespråkar istället ett mer aktivt medborgarskap där staten har en mindre roll att spela och



11

medborgarna har en större roll, då de aktivt försöker lösa sina egna problem.

2.2 Den politiska och privata sfären

Även Aristoteles gjorde klar skillnad mellan den politiska och privata sfären. Det var endast

patriarken i hushållet, det vill säga mannen som fick delta i de politiska angelägenheterna

(polis) och var samtidigt tvungen att lämna över sysslorna i hushållet (oikos) som skulle göras

till slavarna eller kvinnorna. Enligt Aristoteles fick varken slavarna eller kvinnorna lov att

ifrågasätta mannens roll och ställning i det politiska samhället. Det som männen skulle ta upp

var ärenden som exempelvis krig och handel mellan städer (Aristoteles 1993, s. 3-5). Det är

inte bara Aristoteles som gjort skillnad mellan den politiska och privata sfären,

medborgarskapet har nästan alltid utgått från den politiska arenan och sällan involverat

hushållet i de medborgerliga angelägenheterna. Denna syn på den privata sfären har

ifrågasatts av flera medborgarskapsteoretiker, eftersom privata handlingar också kan påverka

den politiska världen, i den meningen att felaktig avfallshanteringen i hushållet kan leda till

externa effekter som under en längre tidsperiod kan påverka många individer. Därför vore det

oklokt att i fortsättningen använda denna strikta åtskillnad mellan den privata och den

politiska sfären för att istället ta mer hänsyn till båda. Som redan antytts är alltså både det

liberala och det kommunitära medborgarskapet starkt förknippat med att endast ta hänsyn till

den politiska sfären, vilket beror på ett antal orsaker. En av anledningarna är att det liberala

och det kommunitära medborgarskapsidealet fokuserar i första hand på relationen mellan stat

och individ och inte lika mycket på relationen mellan individer (Dobson 2003, s. 51-53).

2.3 Medborgerliga dygder

Individuell autonomi och medborgerlig dygd är till mångt och mycket varandras motsatser,

eftersom det förstnämnda syftar till individuell frihet och det andra till kollektiva skyldigheter.

Den individuella autonomin låter medborgarna se inåt för att förverkliga sig själva, medan

den medborgerliga dygden förutsätter att medborgarna tittar utåt och frågar sig själva vad de

kan göra för att gynna det gemensamma bästa. Begreppet dygd härstammar från det grekiska

ordet areté och det italienska ordet virtú som syftar till begrepp som exempelvis styrka och

godhet och från början var det kopplat till det manliga könet. Ur detta perspektiv anses en

dygdig individ innehar någon form av styrka eller skicklighet (Dagger 1997, s. 13). Den

medborgerliga dygden i det kommunitära medborgarskapet är att gynna det gemensamma

bästa som bestäms av politiskt valda medborgare. Anledningen till att ingen dygd finns i det

liberala medborgarskapet är att det enligt många skulle strida mot individens fria val (Dagger
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2003, s. 13). Att det i det liberala samhället inte skulle finnas någon dygd är dock endast halva

sanningen. Först och främst kan själva neutraliteten och den personliga autonomin ses som

någon form medborgerlig dygd. Att Rawls förespråkar någon form av ekonomisk jämlikhet

för att gynna det gemensamma bästa, skulle också kunna ses som en medborgerlig dygd.

Citizenship education […] involves acquiring a range of dispositions, virtus and
loyalties that are intimalely bound up with the practice of democratic citizenship
(Kymlicka 1999, s. 79).

Will Kymlicka påstår i ovanstående citat att skolan eller utbildningen utgör en viktig del när

det gäller att skapa nya generationer av goda medborgare, vilket för övrigt var en av

anledningarna till att skolan blev till och att den blev obligatorisk.

2.4 Territoriellt medborgarskap

Både det liberala och det kommunitära medborgarskapet är starkt förknippat med ett

territoriellt område, där medborgaren har rätt att utöva sina rättigheter och skyldigheter. Detta

innebär att det traditionella medborgarskapet definieras genom ett medlemskap i någon slags

politisk sammanslutning. Begreppet territoriellt betyder olika saker i det liberala och det

kommunitära medborgarskapet. I det liberala medborgarskapet är territoriet viktigt att

definiera på grund av de rättigheter (exempelvis politiska, ekonomiska, juridiska och

kulturella) som följer med ett medborgarskap. Detta medborgarskap definierar en individ som

en fullt kompetent person, som är medlem i ett samhälle (Dobson, 2003 s. 67-68). Som redan

antytts har således det kommunitära medborgarskapet mindre att göra med rättigheter och mer

att göra med skyldigheter och plikter. Därför används det territoriella begreppet här att

definiera hur dessa skyldigheter och plikter ska fördelas mellan medborgarna.
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3

Om det ekologiska medborgarskapet

Föregående kapitel visar på ett antal olikheter i avseende på rättigheter och skyldigheter

mellan de två traditionella medborgarskapsidealen. I detta kapitel framgår att det ändå finns

vissa likheter mellan de två traditionella synsätten som exempelvis medborgarskapets

territoriella omfattning och huruvida den privata sfären ska inkluderas i politiska beslut. Det

är i exempelvis dessa avseenden som det ekologiska medborgarskapet, som presenteras i detta

kapitel, skiljer sig från de två traditionella medborgarskapsidealen.

3.1 Det icke-territoriella medborgarskapet

Globaliseringen och den ökade internationella handeln sägs spela en central roll i

utvecklingen av teorin om det ekologiska medborgarskapet. Grundtanken bakom den ökade

internationella handeln har under hela efterkrigstiden varit strävan mot en allt mer

liberaliserad handel, som syftar till att global och fri handel är positivt för alla inblandade

parter. Anledningen till att fri handel ses som positivt är sammanlänkat med den

nationalekonomiska teorin om komparativa fördelar och specialisering. Denna teori, som först

presenterades av David Ricardo innebär kort att alla stater tjänar på att specialisera sig på att

producera det som staten är bäst på att producera i relation till alla andra stater (Hallenberg

1999, s. 50-51).

The relationship between citizen and nation-state is now one of considerable tension.
While formal citizenship must be attached to an identifiable and legally bounded
political community, citizenship no longer seems tied exclusivly to any one nation-
state (Christoff 1996, s. 152).

Peter Christoff hävdar att den ökade globalisering, det vill säga ökad aktivitet över politiska

och ekonomiska gränser leder till att nationalstatens territoriella gräns suddas ut.

Through its global reach, the North exists in the South, but the South exists only
within itself, since it has no reach. […] Solutions to the global environmental
problems can only come from the global, that is the North (Shiva 1999, s. 233).

Vandana Shiva deklarerar att denna globalisering leder till någon form av asymmetri i

rättigheter, eftersom den till stora delar styrs av finansiellt starka företag som endast existerar

i norra delen av världen, men som ändå exploaterar naturresurser från södra delen. Denna

asymmetri framkommer då fattigare delar av världen inte kan åtnjuta de fördelar som

globaliseringen leder i samma utsträckning som de rikare staterna kan. De fattigare staterna
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drabbas i högre utsträckning av globaliseringens negativa sidor, det vill säga de negativa

effekterna på miljön exempelvis den globala uppvärmningen, förtunningen av ozonlagret, sur

nederbörd och överexploatering av naturresurser. På grund av att dessa effekter inte är lokala

och endast påverkar den enskilda konsumenten, utan istället sträcker sig över ett globalt

område, behöver det ekologiska medborgarskapet förstås i ett större perspektiv och kunna

sträcka sig bortom och över nationalstatens territoriella gränser. Hur starkt är skyldigheterna

begränsade till det specifika territoriet?

3.2 De ekologiska skyldigheterna

I enlighet med den djupare natursynen har människan skyldigheter snarare än rättigheter i det

ekologiska medborgarskapet. Som föregående kapitel visade, upprätthålls rättigheter och

skyldigheter i både det liberala och det kommunitära medborgarskapet genom ett teoretiskt

kontrakt mellan stat och individ. Att skyldigheterna i det ekologiska medborgarskapet skiljer

sig från skyldigheterna i de två traditionella medborgarskapsidealen är de flesta överens om,

men frågan är på vilket sätt? Jelin uttrycker en del av svaret så här: “[…] citizenship should

not be identified with a group of concrete practices - voting, enjoying freedom of speech,

recieving public benefits of any kind or any other specifik activity” (Jelin 2000, s. 53). Falk

skriver vidare: “It is not a matter of being a loyal participant who belongs to a particular

political community, […] but feeling, thinking and acting for the sake of the human species,

and above all for those most vulnerable and disadvantaged” (Falk 1994, s. 133). Anledningen

till att Jelin anser att medborgarskapet inte enbart bör identifieras med konkreta rättigheter

som exempelvis rösträtt och yttrandefrihet är på grund av att dessa rättigheter endast tillskrivs

vissa enskilda politiska sammanslutningar. Istället bör medborgarskapet som Falk uttrycker i

citatet ovan, handla om känslan av solidaritet gentemot alla individer oavsett vilken politisk

sammanslutning de tillhör. Det ekologiska medborgarskapet ska alltså förstås som ett icke-

territoriellt medborgarskap, vars skyldigheter sträcker sig utanför och bortom nationalstaten.

Det ekologiska medborgarskapet karakteriseras precis som det kommunitära medborgarskapet

av skyldigheter och plikter. Frågan följer då vilka skyldigheter och plikter som medborgarna i

det ekologiska medborgarskapet har.

Considering the role of social movements, there is one important difference between
the environmental movement and other emancipation movements. […] While
blacks, workers, women and other minority groups have been able to stand up for
their own rights, the rights of nature have to be defended by others, that is by human
beings (van Steenbergen 1994b, s. 146).
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Ända till nyligen var skyldigheterna inom den moderna staten begränsade till att endast gälla

mänskliga behov, vilket nu håller på att genomgå en förändring mot att även innefatta

skyldigheter gentemot naturen. Medborgare i det ekologiska medborgarskapet har en

skyldighet att se att det ekologiska fotavtryck som en person åstadkommer med sin livsstil blir

så litet som möjligt. Vidare har individerna en skyldighet att se till att det ekologiska

fotavtrycket är ekologiskt hållbart, snarare än ohållbart. Denna definition är en aning diffus

och detta beror på att vad som är ekologiskt hållbart är en normativ fråga och kan därför inte

besvaras här.

Ytterligare en skillnad mellan de två traditionella medborgarskapsidealen och det ekologiska

medborgarskapet har att göra med vad individerna har skyldighet gentemot. Både det liberala

och det kommunitära medborgarskapet karakteriseras av att medborgarna har skyldigheter

och rättigheter i första hand gentemot staten. Eftersom det ekologiska medborgarskapet visade

sig vara ett icke-territoriellt medborgarskap har medborgare i denna sammanslutning

skyldigheter inte bara gentemot individer i sin närhet, utan även globala skyldigheter

gentemot alla individer. Det innebär också att individerna i det ekologiska medborgarskapet

inte kan förvänta sig någon ömsesidighet mellan rättigheter och skyldigheter, eftersom det

inte skulle vara troligt att alla medborgarna skulle ge varandra ömsesidiga rättigheter till alla

skyldigheter som de har. Skyldigheterna i det ekologiska medborgarskapet karakteriseras

vidare av asymmetri, vilket ligger i tanken att medborgarna endast har skyldigheter i

förhållande till sitt eget ekologiska fotavtryck (Smith 1998, s. 99-100; Dobson 2003, s. 119-

124). Alla medborgare har därför inte samma skyldigheter, eftersom alla individer har olika

stort ekologiskt fotavtryck. Det skulle innebära att en person som konsumerar mycket bränsle

till sin bil, har större ekologiska skyldigheter gentemot alla andra individer än en person som

inte alls äger någon bil. Vilka skyldigheter och plikter har individerna? Regleras de

miljömässiga plikterna strikt enligt lag eller är de globala?

3.3 Ekologismens dygder

Att de traditionella medborgarskapsteorierna snarare fokuserar på relationen mellan stat och

individ, leder ofta till fokuseringen kring frågan om rättigheter kontra skyldigheter. Den

ekologiska medborgarskapsteorin fokuserar istället på relationen mellan individerna. Det

ekologiska medborgarskapsidealet präglas av feminina dygder till skillnad från det

kommunitära medborgarskapsidealet som istället karakteriseras av maskulina dygder. Hur kan

då en dygd vara feminin i det här sammanhanget? Att dygder kan framstå som feminina är att
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de präglas av mer moderliga begrepp som exempelvis omsorg, medkänsla och ansvarskänsla

(Dobson 2003, s. 56-59). Som påvisades ovan, har individerna i det ekologiska

medborgarskapet skyldigheten gentemot andra individer på jorden att minimera sitt

ekologiska fotavtryck. En viktig dygd i det ekologiska medborgarskapet skulle vara att med

motivet av de så kallade feminina värdena som beskrevs ovan, minimera det ekologiska

utrymmet som vi upptar. Det innebär att eftersom den ekologiska medborgaren känner

solidaritet gentemot alla individer kommer denne att anpassa sin livsstil för att minimera sitt

ekologiska fotavtryck (Dobson 2003, s. 127-135). För att identifiera den medborgerliga

dygden är det relevant att studera motivet till miljöpolicyn. Varför skapades miljöpolicyn

överhuvudtaget? Om det i miljöpolicyn anges att den skapades för att skydda de mest utsatta

människorna i världen, istället för att skydda mänskliga ekonomiska intressen inom

nationalstaten kan det vara ett tecken på ekologiska dygder.

3.4 Det privata medborgarskapet

En av de stora skillnaderna mellan de traditionella medborgarskapsteorierna och den

ekologiska medborgarskapsteorin är att den senare även inkluderar den privata sfären. I

antiken var definitionen av frihet möjlighet till aktivt deltagande i politiken, inte personlig

autonomi, vilket är ett exempel på åtskillnaden mellan den politiska och privata sfären.

Medborgarna i polis var alltså fria män eftersom de hade kollektivt självstyre, inte på grund

av att de hade personliga friheter (Kymlicka 1995, s. 250-251). Vi individer har en skyldighet,

enligt ekologismen, att minimera vårt ekologiska fotavtryck. Anledningen till att den privata

sfären också inkluderas är, som visades i kapitel 2, att även de handlingar som utförs i den

privata sfären, även påverkar den politiska sfären. Den privata sfären kan delas in i två delar.

Först och främst kan den privata sfären vara en fysisk plats, exempelvis i ett hus eller i en

lägenhet. Den privata sfären kan också uppfattas som mänskliga relationer, som exempelvis

mellan familj och vänner (Dobson 2003, s. 135-136). Till skillnad från den traditionella

medborgarskapsteorin där hänsyn endast tas till politiska handlingar, tas alltså i det ekologiska

medborgarskapet även hänsyn till privata handlingar. Anledningen till att förespråkare för

ekologismen anser att hänsyn även bör tas till privata handlingar är, som redan antytts, på

grund av hushållens ökande konsumtion vilket leder till att hushållen har en betydande roll i

avfallshanteringen. För att identifiera huruvida den privata sfären inkluderas i de politiska

angelägenheterna blir det relevant att ställa frågan vilka aktörer i samhället som påverkas av

de beslut som beslutsfattarna tar. Påverkas hushållen eller utelämnas de från den politiska

arenan?
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4

Mot ett ekologiskt medborgarskap

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter har presenterats i de två föregående kapitlen.

Resonemangen kan sammanfattas i nedanstående typologi över medborgarskapsideal.

Kategorierna i typologin kommer att användas för att plocka fram relevant information ur det

empiriska materialet.

Liberala Kommunitära Ekologiska

Rättigheter

(genom kontrakt)

Plikter / Skyldigheter

(genom kontrakt)

Plikter / Skyldigheter

(inte genom kontrakt)

Politiska sfären Politiska sfären Politiska och privata sfären

Inga dygder Maskulina dygder Feminina dygder

Territoriellt Territoriellt Icke-territoriellt

Reciprocitet Reciprocitet Icke-reciprocitet

Källa: Modell efter Dobson 2003, s. 39

Locke ansåg alla människor har så kallade naturliga rättigheter som sträcker sig bortom

samhällets gränser. Dessa tankar om individuella rättigheter var en första form av vad som

senare skulle kallas liberalismen. Som modellen ovan visar karakteriseras det liberala

medborgarskapet av att individer innehar rättigheter snarare än skyldigheter gentemot staten.

Att använda begreppet rättigheter på det här sättet utan ytterligare definiering är dock mycket

svårt. En medborgerlig och individuell rättighet kan vara allt från att uttrycka sin mening i

någon politisk fråga till rättigheten att inneha ett arbete. Därför kommer begreppet rättighet i

den här uppsatsen att definieras till individuell autonomi, det vill säga rättigheten att göra fria

val i livet utan yttre påverkan. Det kommunitära medborgarskapet präglas till skillnad från det

liberala medborgarskapet av skyldigheter och plikter. Anledningen till att det kommunitära

medborgarskapet karakteriseras av skyldigheter istället för individuella rättigheter är bland

annat på grund av att kollektivisterna anser att medborgarna är oförmögna att klara sig utan

samhället och betonar vikten av de sociala rollerna. På grund av att medborgarnas rationella

val är att se till hela samhällets bevarande och bästa har medborgarna skyldigheter att se till

det så kallade gemensamma bästa. För att identifiera hur mycket individuell autonomi den

svenska miljöpolicyn tillåter blir det relevant att studera vilket förhållande mellan stat och

individ som miljöpolicyn förespråkar. Medan förespråkare för både det liberala och det
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kommunitära medborgarskapet fokuserar på relationen mellan stat och individ, fokuserar

förespråkare för det ekologiska medborgarskapet på förhållandet mellan individer. Vilka

skyldigheter finns och gentemot vem eller vilka gäller dessa skyldigheter?

Som framgår i typologin görs i traditionell politisk teori skarp åtskillnad mellan privata och

politiska handlingar. Ekologismens förslag för att uppnå ett hållbart samhälle är att istället för

att bara fokusera på politiska handlingar, även inkludera de privata handlingarna, som

exempelvis avfallshanteringen i hushållet. För att studera huruvida regeringen eller

kommunen även tar hänsyn till de privata handlingarna, är det relevant att studera om de i

miljöpolicyn betonar hushållens roll i avfallshanteringen.

Då dygden i det kommunitära medborgarskapet karakteriseras av att gynna det gemensamma

bästa är det lätt att tro att det liberala medborgarskapet inte har några dygder alls. I den här

frågan skiljer sig olika liberala teoretiker från varandra. De mer extrema individualisterna som

exempelvis Robert Nozick skulle antagligen inte förespråka någon specifik medborgerlig

dygd, medan både Ronald Dworkin och John Rawls antagligen skulle förespråka olika former

av jämlikhet, som kräver en viss inskränkning i den individuella autonomin. Skillnaden

mellan den medborgerliga dygden i det kommunitära samhället och den ekologiska dygden är

att den senare präglas av mer feminina värden än den första. När det är dags att försöka

identifiera huruvida miljöpolicyn förespråkar en viss medborgerlig dygd är det relevant att

studera motivet till policyn. Legitimeras miljöpolicyn för att gynna ett specifikt territoriellt

definierat gemensamt bästa eller legitimeras den av motivet solidaritet gentemot alla

individer?

Såväl det liberala som det kommunitära medborgarskapet är starkt knutet till ett territoriellt

område, medan det ekologiska medborgarskapet sträcker sig utanför och bortom

nationalstatens territorium. För att studera huruvida vi rör sig mot ett mer ekologiskt

medborgarskap eller inte, blir det här relevant att studera hur miljöpolicyn beskriver

omfattningen av våra rättigheter och skyldigheter. Har vi ekologiska skyldigheter endast

gentemot medborgarna inom nationalstaten eller sträcker de sig utanför statens gränser?
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5

Om medborgarskapsidealet i den nationella miljöpolicyn

Medborarskapens idealtyper som diskuteras i föregående kapitel används i det här empiriska

kapitlet som analysverktyg. Detta kapitel syftar till att förklara den första av uppsatsens

frågeställningar, nämligen i vilken grad de nationella miljöpolicydokumenten präglas av de

tre medborgarskapsidealen. För att få ett brett, men samtidigt begränsat empiriskt material

analyseras tre typer av dokument, som alla behandlar regeringens miljömässiga ståndpunkter.

Dessa tre dokument är regeringens senaste miljöproposition (Prop. 2002/03:122), en skrivelse

från regeringen (Rskr 2003/04:129) och en offentlig utredning (SOU 2003:31).

Världen har blivit mindre. Gränserna mellan länder suddas ut och de ömsesidiga
beroendena ökar. Det finns inte längre några bakgårdar, där länder kan agera ostört
utom synhåll för världssamfundet. Inget land kan bortse från vad som händer på
andra håll i världen. Idag angår allt alla (Prop. 2002/03:122, s. 6).

Världens stater har blivit allt mer beroende av varandra och de effekter som regeringen

beskriver ovan har uppstått på grund av den ökade globaliseringen och den så kallade

interdependensen, som Dobson menar är en av anledningarna till utvecklandet av det

ekologiska medborgarskapet. På samma sida i proposition går att läsa att “Väpnade

konflikter, miljöförstöring, terrorism och fattigdom är utmaningar som världens länder står

inför tillsammans. Vi har ett gemensamt ansvar”. I skrivelsen skriver regeringen att ”den

första utgångspunkten är att hållbar utveckling i Sverige endast kan uppnås inom ramen för

globalt och regionalt samarbete” (Rskr 2003/04:129). Beslutsfattarna på nationell nivå anser

alltså att alla (här av författaren tolkat som både stater och individer), har ett ansvar för den så

kallade ”miljöförstöringen” och att regeringens utgångspunkt för att uppnå ett hållbart är att

det endast kan uppnås genom internationellt samarbete.

Det kalla krigets slut och den ökade globaliseringen gör gemensamma framsteg till
verklig möjlighet. […] De samlade rikedomarna har aldrig varit större. Allt fler
människor lever i demokratier. Vetenskapliga och tekniska framgångar har gett oss
redskap vi inte ens kunde drömma om för några årtionden sedan. Men en stor del av
mänskligheten har inte fått del av framstegen. Över en miljard människor kämpar
för sin överlevnad varje dag. Detta är moraliskt oacceptabelt (Prop. 2002/03:122,
s. 7).

På samma sida i propositionen står att “Politiken för global utveckling berör alla. Hela det

svenska samhället måste engageras i arbetet”. Regeringen anser alltså att det är omoraliskt att

låta fattiga människor fortsätta leva i fattigdom, med bakgrund av att vissa länder är rikare än

andra. Detta resonemang går även igen i en offentlig utredning där författarna betonar alla

länders ansvar att arbeta för att alla ska kunna få tillgång till exempelvis vatten och
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grundläggande samhällsservice (SOU 2003:31,s. 37). Trots att regeringen diskuterar i termer

som “gemensamt ansvar”, som bör förstås i termer av rättigheter och skyldigheter, sägs inget

om hur detta ansvar ska fördelas. Har vissa stater större ansvar än andra? Har de rikare

staterna större ansvar än de fattigare, när det gäller miljöproblematiken? Regeringen skriver

vidare i propositionen att “Sverige är ett litet land. Det hindrar oss inte från att vara en stor

aktör”. Detta påstående att Sverige skulle vara en stor aktör, innebär också att det finns små

aktörer, vilket i sin tur innebär att det finns skillnader i skyldigheter mellan stater och

individer. Frågan är då varför vi ska bry oss om andras angelägenheter. På den här frågan

svarar propositionen att det är av två anledningar. Den första anledningen är vi känner

solidaritet gentemot andra individer runt om på jorden och den andra anledningen är att vi

handlar av egenintresse. Eftersom ömsesidighet mellan rättigheter och skyldigheter endast

kan existera mellan stat och individ, tyder miljöpolicyns motiv på att det inte råder någon

reciprocitet mellan individernas rättigheter och skyldigheter.

FN:s första miljömöte i Stockholm 1972 fick även konsekvenser för skolan då den unga

generationen skulle utbildas till att bli ekologiskt tänkande varelser (Rskr 2003/04:129, s. 89).

På nästa sida i samma skrivelse står att ”Detta förstärks ytterligare i de nu gällande

läroplanerna från 1994 som tillkommit efter toppmötet i Rio de Janeiro 1992”. Det framgår att

den dygd som lärs ut till den nya generationens medborgare är den hållbara utvecklingens

dygd. Det framgår i skrivelsen att om hållbar utveckling ska kunna uppnås är utbildning en

avgörande faktor för den nya generationen.

Sammanfattningsvis har det här kapitlet visat att den nationella miljöpolicyn utgår från att alla

såväl individer som stater samt företag har skyldigheter gentemot miljön. I miljöpolicyn är

motivet till dessa skyldigheter tvådelat: det första motivet är solidaritet gentemot andra

individer som lever på jorden och det andra motivet är egenintresse. Att solidaritet gentemot

andra individer lyfts fram som motiv och inte enbart solidaritet gentemot andra individer

inom nationalstatens gränser, tyder på att ömsesidighet mellan rättigheter och skyldigheter

inte existerar. Med tanke på att medborgarnas skyldigheter inte enbart gäller inom statens

territorium utan även sträcker sig utanför dessa gränser, tyder på att medborgarskapets gränser

håller på att suddas ut. Det visade sig även i det empiriska materialet att den nationella

miljöpolicyn betonar vikten av att medborgarna och framför allt den yngre generationen

utbildas till att bli ekologiskt tänkande varelser. Tolkningen av detta är att den nationella

miljöpolicyn är på väg mot ett ekologiskt medborgarskap.
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6

Om medborgarskapsidealen i den lokala miljöpolicyn

Hittills har den nationella miljöpolicyn analyserats utifrån det teoretiska ramverk som

presenterades i kapitel 4. Samma analytiska ramverk används i det här kapitlet då den lokala

miljöpolicyn analyseras. Detta kapitel syftar till att förklara uppsatsens andra frågeställning

nämligen i vilken grad de lokala miljöpolicydokumenten präglas av det liberala, det

kommunitära och det ekologiska medborgarskapsidealet. Göteborg, Växjö, Huddinge och

Piteå är de kommuner vars miljöpolicy här analyseras. Det empiriska materialet är

kommunernas Agenda 21-handlingsplan och finns publicerade på respektive kommuns

hemsida.

6.1 Göteborgs miljöpolicy

“Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att

livsbetingelserna skall bli bättre för oss alla“ (Rapport 1 1996, s. 1). I den här miljörapporten

från 1996 skriver författarna att kommunen strävar efter bättre miljö åt alla. Det framgår inte i

den här rapporten vilka som ingår i begreppet alla. Syftar författarna på medborgare i

kommunen eller sträcker sig definitionen till att innefatta alla även utanför kommunens

gränser? I Göteborgs budgetrapport står: ”För att trygga en god livsmiljö i Göteborg ska det

finnas ren luft, rent vatten, en livskraftig natur, bra livsmedel, god inomhusmiljö och god

djurhållning” (Rapport 2, s. 2). Vilka som ingår i begreppet alla svarar detta citat på. Det

framkommer att det är Göteborgs livsmiljö som ska tryggas och inte någon annans.

I miljöpolicyn framkommer vidare att miljönämnden har en vision om en solidarisk och

hållbar stad. Trots att citatet ovan pekar mot att solidariteten tycks begränsas inom

kommunens gränser, sägs inget om motiven till solidariteten. Det kan naturligtvis vara så att

anledningen till att beslutsfattarna i kommunen vill skapa en hållbar stad är på grund av

solidaritet gentemot andra individer utanför kommunens gränser. Det diskuteras dock inte i

miljöpolicyn. I miljöpolicydokumentet står vidare att miljöarbetet har högsta prioritet och att

kommunen strävar efter att få någon form av miljöprofil eftersom “Alla ska arbeta för en

utveckling som är långsiktigt hållbar, vilket betyder att förutsättningarna för framtida

generationers livskvalitet ska bevaras” (Rapport 1 1996, s.1). Rapporten fortsätter att fastslå

att “Alla verksamheter ska ta vara på möjligheter att samverka regionalt, nationellt och
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internationellt” (Rapport 1 1996, s. 4). För att stärka möjligheterna till påverkan och för att

skapa ett mer aktivt deltagande förespråkar kommunen även internationella samarbeten.

“Vi ska vara en tillgång i stadens utveckling genom tillsynen som är vår huvuduppgift“

(Rapport 2 2004, s. 2). I Göteborgs miljöpolicy används begreppen kontroll och tillsyn relativt

ofta, vilket skulle kunna tyda på att de miljömässiga skyldigheterna betraktas som

skyldigheter gentemot staten. Detta skulle i sin tur kunna vara ett tecken på att det finns

reciprocitet mellan rättigheter och skyldigheter, eftersom de krav som staten har på sina

medborgare måste uppvägas av andra rättigheter. För att medborgarna ska kunna utföra de

skyldigheter som beskrevs ovan, behöver “man informera, utbilda och motivera alla så de kan

utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt sätt” (Rapport 2, s. 1).

Sammanfattningsvis präglas miljöpolicyn i kommunen av strävan mot en hållbar utveckling,

där motivet sägs vara solidaritet gentemot andra människor. Huruvida solidariteten ska

sträcka sig över de av människan skapade gränser är oklart. Det är också oklart huruvida

kommunen förespråkar ett icke-territoriellt medborgarskap. Författarna till policy dokumentet

talar dock i termer av solidaritet mot andra individer och internationellt samarbete, men om

solidariteten sträcker sig utanför statens gränser framkommer inte. Policydokumentet betonar

vikten av medborgarnas skyldigheter, då författarna framhäver kommunens uppgift att

kontrollera hur pass miljövänliga olika verksamheter är. Detta skulle kunna vara ett tecken på

att det finns reciprocitet mellan rättigheterna och skyldigheterna i kommunen. För att

medborgarna ska känna till sina skyldigheter betonas i miljöpolicyn vikten av utbildning och

information, som är en viktig del i skapandet av den nya generationen. Eftersom kommunen

utför kontroller och tillsyn, vilket skulle kunna tolkas som medborgarna har skyldigheter inte

bara mot naturen utan även mot staten, skulle följden kunna bli att den medborgerliga dygden

blir att se till att gynna det som ses som det gemensamma bästa. Allt detta sammantaget tyder

på att miljöpolicyn i Göteborg för närvarande inte präglas av det ekologiska

medborgarskapsidealet, utan snarare av det kommunitära medborgarskapsidealet. Ett

argument som talar mot ovanstående tolkning är att författarna till miljödokumentet använder

sig av begrepp som exempelvis solidaritet, medan ett argument som talar för tolkningen är att

reciprocitet i skyldigheter förespråkas.
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6.2 Växjös miljöpolicy

Vilken roll Växjö kommun planerar att ta i miljöarbetet framgår av följande citat: ”Växjö kan

inte lösa världens miljöproblem, men med små och stora steg kan vi alla ta vårt ansvar. Vad vi

gör lokalt är viktigt också globalt” (Rapport 3, s. 1). Med dessa ord beskrivs några av de

centrala delarna i Växjös miljöpolicy. Författarna bakom Växjös miljöpolicy inser att

kommunen inte kan lösa alla så kallade ”miljöproblem”, men att individerna även på lokal

nivå måste ta ansvar för miljön på global nivå. Författarna till miljöpolicyn identifierar i

policyn att medborgarna i kommunen faktiskt har ett ansvar gentemot naturen, men frågan är

vad motivet till miljöpolicyn är. Om motivet till miljöpolicyn skriver Växjö kommun i sin

miljöpolicy:

Vi har inom ett par generationer uppnått en hållbar utveckling där vi använder
Jordens resurser så att alla har möjlighet att leva ett gott liv både idag och imorgon
(Rapport 4, s. 1).

Ur citatet ovan framgår att ett motiv till miljöpolicyn, eller rättare sagt anledningen till att vi

har ett ansvar gentemot miljön är på grund av att säkra både framtida och nutida människors

rättighet att kunna leva ett anständigt liv.

Att bevara växt- och djurmiljöer och arter är en livförsäkring även för arten
människa. Vi är direkt eller indirekt beroende av en mängd växter och djur för vår
överlevnad. […] Dessa måste bevaras av flera olika skäl; etiska och moraliska med
tanke på kommande generationer, estetiska och kulturella samt materiella och
ekonomiska (Rapport 4, s. 6).

Anledningen till att vi människor har skyldigheter gentemot naturen är som citatet antyder

tredelat: (1) på grund av att säkerställa den framtida mänskliga arten, (2) etiska och moraliska

skäl och (3) ekonomiska skäl.

Alla människor har rätt till ett gott liv och att få sina behov tillgodosedda - både idag
och imorgon. Så är det inte idag. Därför behöver vi få till stånd en mer rättvis och
jämn fördelning av jordens resurser mellan oss människor. Den fattigdom vi ser i
världen idag […] är dessutom en direkt orsak till miljöpåverkan i stora delar av
världen (Rapport 4, s. 12).

Ur ovanstående citatet framgår att författarna till den lokala miljöpolicyn i Växjö hävdar att

den miljöpåverkan som vi människor åstadkommer beror på de social orättvisor som existerar

runt om på jorden. Växjös miljöpolicy förespråkar alltså en “jämn och rättvis fördelning av

våra gemensamma resurser” (Rapport 4, s. 12). Därför menar författarna att motivet till

miljöpolicyn är solidaritet inte bara gentemot individerna inom kommunens gränser utan även

gentemot såväl individer utanför både kommunens och nationalstatens gränser. Angående

individernas skyldigheter gentemot naturen skriver författarna vidare:
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Vi kan inte fortsätta att uttömma jorden på icke-förnyelsebara resurser om hon ska
kunna tillgodose våra framtida behov. Därför behöver vi anpassa samhällets
ämnesomsättning till naturens förmåga att förse oss med energi och material och så
att vi inte använder mer resurser än vad som nybildas hela tiden (Rapport 4, s. 12).

Den kommunala miljöpolicyn i Växjö förespråkar alltså medborgerliga skyldigheter både

gentemot naturen och andra individer som lever utanför det aktuella territoriet. Att

skyldigheterna sträcker sig utanför både kommunens och statens gränser innebär att det inte

finns reciprocitet i rättigheterna och skyldigheterna. Motivet som anges till medborgarnas

skyldigheter att skydda miljön är inte primärt att skydda miljön utan snarare att skydda den

framtida generationen av människor. Växjös miljöpolicy betonar vidare vikten av att utbilda

medborgarna till att bli ekologiskt tänkande varelser. Författarna skriver vidare i miljöpolicyn

att “De lätta miljösegrarna är nu hemförda” men “ännu kvarstår att det är i-ländernas

ohållbara konsumtions- och produktionsmönster som är orsaken till de globala miljöhoten.

För att förändra dessa mönster krävs insikt och kunskap” (Rapport 4, s. 9). Författarna till den

lokala miljöpolicyn betonar vikten av utbildning i likhet med författarna till det nationella

Agenda 21-dokumentet, och detta på grund av att kommunen förespråkar utbildning av

medborgarna, så de ska börja tänka i ekologiska tankebanor. Huruvida medborgarna skulle ha

någon form av asymmetriska rättigheter som baseras på deras respektive ekologiska

fotavtryck benämns inte i Växjös miljöpolicy.

För att sammanfatta kan medborgarskapets territoriella omfattning sägas sträcka sig utanför

kommunens och kanske till och med statens gränser. Anledningen till att författarna av

miljöpolicyn beskriver någon form icke-territoriellt medborgarskap är att den medborgerliga

dygden som förespråkas är solidaritet gentemot alla jordens individer. Medborgarna har enligt

Växjös miljöpolicy skyldigheter att skydda miljön. Motivet till dessa skyldigheter är inte

primärt att skydda miljön för miljöns egen skull, utan snarare att i någon mån spara miljön

och dess naturresurser åt den framtida mänskliga generationen. I miljöpolicydokumentet

diskuteras inget huruvida asymmetriska rättigheter eller skyldigheter, med avseende på det

ekologiska fotavtrycket, skulle existera. Medborgarskapets omfattning, det icke-territoriella

medborgarskapet och individernas skyldigheter gentemot miljön tyder på att miljöpolicyn

förespråkar ett ekologiskt medborgarskap.
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6.3 Huddinges miljöpolicy

“Huddinge ska vara ett långsiktigt hållbart, kretsloppsanpassat och trivsamt samhälle“

(Rapport 5, s. 1). Det visar sig av ovanstående citat att Huddinges kommun förespråkar någon

form av kretsloppsanpassat och ekologiskt hållbart samhälle, vilket också påvisas av följande

citat: ”Den yttre och inre miljön i Huddinge kommun ska vara så bra att den inte påverkar

människors hälsa och välbefinnande negativt” (Rapport 5, s. 12). I citat framgår att ett motiv

till den långsiktigt ekologiskt hållbara utveckling är att säkra människors hälsa och

välbefinnande. Kommunen anser vidare att: ”Samhällsbyggande och förvaltning ska ske med

miljöhänsyn och effektiv hushållning av naturresurserna” (Rapport 5, s. 7). Insikten av denna

uppfattning leder till nästa fråga, varför det långsiktigt hållbara samhället är eftersträvansvärt?

Ovanstående citat ger en del av svaret på frågan, då det framkommer att miljöpolicyn

eftersträvar ett hållbart samhälle är för att skydda människors hälsa och välbefinnande. Även

om författarna inte använder begreppet solidaritet skulle det kunna tolkas som ett motiv till

den hållbara utvecklingen. Det är naturligtvis svårt att dra några generella slutsatser endast på

grund av ett enda citat, därför bör flera möjliga tolkningar beaktas. En alternativ tolkning

skulle vara att begreppet människors, avser att skydda andra människor inom statens

territorium med motivet att det i någon mån ses som det gemensamma bästa. Huddinge

kommun är en så kallad eko-kommun, vilket innebär att fyra stycken systemvillkor måste

vara vägledande för kommunens miljöarbete (Rapport 5, s. 3):

1. Ämnen i jordskorpan får inte tas upp och användas fortare än de nybildas, dvs
utvinningen av ändliga resurser som metaller och fossila bränslen måste minska
drastiskt.

2. Naturfrämmande och svårnedbrytbara ämnen, som vi människor skapat, får inte
nyproduceras och spridas.

3. Naturen får inte systematiskt skadas eller trängas undan och vi får inte använda
mer ur naturen än vad som återskapas.

4. Jordens naturresurser ska fördelas rättvist och effektivt både inom respektive
land och mellan världens alla länder.

När de fyra systemvillkoren studeras framgår att det fjärde systemvillkoret blir särskilt

relevant då medborgarskapets territoriella omfattning diskuteras. Att det fjärde villkoret

framhåller att jordens resurser ska fördelas rättvist över territoriella gränser, antyder att såväl

staters som individers skyldigheter inte begränsas till ett territoriellt definierat område. Det

tyder istället på att skyldigheterna sträcker sig över dessa gränser. Denna insikt stärker den

första slutsatsen som drogs ovan, nämligen att motivet till en långsiktigt hållbar utveckling är

att individer på grund av känsla av solidaritet gentemot andra människor runt om på jorden

deltar aktivt och ansvarsfullt för att minimera sin miljöpåverkan. Om vi accepterar antagandet

att vi har vissa skyldigheter gentemot såväl naturen som andra människor runt om på jorden
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följer nästa fråga, nämligen: hur stora är dessa skyldigheter? Och, varierar de från person till

person?

Ingen kan tvinga enskilda, företag, organisationer eller föreningar att följa den lokala
Agendan. Det är upp till var och en att i sitt handlande och i sin planering ta
vägledning av den. Men för att det ska bli miljöförbättringar måste alla göra vad de
kan för att minska sin miljöpåverkan (Rapport 5, s. 6).

Att “Ingen kan tvinga enskilda, företag och organisationer eller föreningar” att följa den

lokala miljöpolicyn tyder på att det inte finns några formella skyldigheter som är inskriva i lag

finns inskrivna i lag. Det innebär att individerna inte har ekologiska skyldigheter i första hand

gentemot staten utan snarare gentemot andra individer. Detta stärker ytterligare slutsatsen att

motivet till miljöpolicyn är solidaritet och att individernas skyldigheter sträcker sig utanför

statens gränser. Att individernas ekologiska skyldigheter sträcker sig utanför statens

territorium tyder på att det inte finns någon reciprocitet i rättigheter och skyldigheter, som

redan antytts beror på att det inte kan finnas någon ömsesidighet i rättigheter och skyldigheter

mellan individer, utan endast mellan staten och individer. Alla dessa faktorer som pekats på,

tyder på att Huddinges miljöpolicy har starka drag åt det ekologiska medborgarskapsidealet.

Sammanfattningsvis beskriver miljöpolicyn i Huddinge kommun att medborgarskapets

territoriella omfattning sträcker sig över statens gränser. Denna tolkning gjordes med

bakgrund av bland annat att miljöpolicyn beskriver hur de rikare länderna ha skyldigheter att

omfördela resurser till de fattigare länderna, vilket innebär att individer i de rikare nationerna

har specifika skyldigheter gentemot andra individer på jorden. Medborgarskapets territoriella

omfattning beror även på det faktum att miljöpolicyn inte är reglerat enligt lag, vilket innebär

att individerna har skyldigheter inte i första hand gentemot staten utan snarare gentemot anda

individer. Den medborgerliga dygden eller motivet till miljöpolicyn är som redan antytts

solidaritet gentemot andra individer. Huruvida individerna har asymmetriska skyldigheter

beroende på deras ekologiska fotavtryck framgår inte i miljöpolicyn. Allt detta sammantaget

tyder på att miljöpolicyn i Huddinge kommun har starka drag åt det ekologiska

medborgarskapsidealet. Tolkningen av detta är att miljöpolicyn i Huddinge förespråkar ett

ekologiskt medborgarskap.
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6.4 Piteås miljöpolicy

Om den kommunala avfallshanteringen skriver Piteås miljöpolicy att ”Arbetet med att ställa

om avfallshanteringen och hela vårt sätt att använda och se på råvaror pågår för fullt”.

Författarna till policyn hävdar vidare att kommunen ”strävar […] efter att efterlikna naturens

kretslopp. Det som är avfall i en process blir råvara i en annan process” (Rapport 6, s. 1).

Detta resonemang återfinns i den proposition som lades fram under Riksdagsåret 1992/93, då

en mer cyklisk hantering av naturresurser förespråkades. Omfattningen av individernas

skyldigheter gentemot staten, naturen och andra individer i det mänskliga samhället är en

relevant fråga som allt oftare förts fram på.

Sverige har gått med i EU och de gemensamma europeiska kraven gäller nu även i
Sverige. 1999 fördes de olika miljölagarna, bl a de som reglerade avfallshanteringen,
samman i en miljöbalk. Den gamla renhållningslagen upphörde samtidigt att gälla.
Från och med 1 janurari 2002 har den nya Avfallsförordningen ersatt de äldre
Rennhållningsförordningen och Förordningen om farligt avfall (Rapport 7, s. 4).

Här framgår att Piteå kommun betonar medborgarnas skyldigheter i sin miljöpolicy, genom

att framhäva formella skyldigheter, så som exempelvis lagar och förordningar. I likhet med

Göteborgs miljöpolicy tyder ovanstående citat på att beslutsfattarna i Piteå kommun anser att

medborgarna har ekologiska skyldigheter först och främst gentemot staten. Motivet till dessa

skyldigheter skulle i detta fall vara att gynna det som ses som det gemensamma bästa. Som

antytts tidigare är de svårt att dra generella slutsatser genom att studera endast ett citat.

I Miljöbalkens första kapitel behandlas dess mål och tillämpningsområde. I 1§ står
bl a att balken syftar till att främja en hållbar utveckling som bygger på insiken att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är
förenad med ett ansvar för att förvalta naturens väl (Rapport 7, s. 5).

Det ovanstående citatet förstärker dock slutsatsen att medborgarnas har ekologiska

skyldigheter främst gentemot staten för att gynna det gemensamma bästa. Som diskuterades i

kapitel 3 kännetecknas det ekologiska medborgarskapet av icke-territoriella skyldigheter, det

vill säga skyldigheter som sträcker sig utanför statens territorium. I Piteås fall verkar det som

om medborgarnas ekologiska skyldigheter är begränsat till statens territorium, vilket skulle

innebära att Piteå har drag av det kommunitära medborgarskapsidealet. Det står vidare i

miljöpolicyn att dess syfte är för det första att ”människors hälsa och miljö skyddas mot

skador och olägenheter oavsett om dessa orsakats av föroreningar eller annan påverkan”

(Rapport 7, s. 5). Författarna använder i Piteås miljöpolicy så gott som samma begrepp som i

exempelvis Huddinges miljöpolicy. Således är ett motiv till Piteås miljöpolicy precis som

Huddinges miljöpolicy att skydda och bevara ”människors hälsa”. Frågan återstår vad

miljönämnden i Piteåkommun lägger in i begreppet människors. I Huddinge kommun drogs
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slutsatsen att detta begrepp syftade till ett större perspektiv än endast innefatta individerna

inom statens territorium. Huruvida denna slutsats stämmer i detta fall är svårare att avgöra,

mestadels på grund av att det empiriska materialet är så mycket mer begränsat. Något som

skiljer Huddinges och Piteås miljöpolicy är att den i Piteå syftar till den specifika regionen

eller nationen när individernas skyldigheter diskuteras. Internationell rättvisa är dessutom

något som kommunens miljöpolicy inte behandlar, vilket annars skulle kunna vara ett tecken

på skyldigheter av något mer icke-territoriellt inslag. Något läsaren bör vara medveten om är

att det är ganska svårt att dra generella slutsatser utifrån Piteås miljöpolicy eftersom den är

ganska begränsad i såväl omfång som innehåll. Det är naturligtvis möjligt att vända på

situationen och hävda att det faktiskt inte finns några belägg för att hävda att skyldigheternas

omfattning i Piteås kommun skulle begränsas enligt den territoriella definitionen. Detta med

anledning av bristen på information. Huruvida medborgarna skulle inneha asymmetriska

skyldigheter som grundas i sina ekologiska fotavtryck behandlas inte i miljöpolicyn.

Policydokumentet behandlar heller inte något om det skulle råda reciprocitet i rättigheter och

skyldigheter. Detta beror naturligtvis på att skyligheternas omfattning inte framgår i

miljöpolicyn.

För att sammanfatta miljöpolicyn i Piteå kommun kan omfattningen av medborgarnas

skyldigheter inte bestämmas exakt. Det finns både kommunitära och ekologiska drag i Piteås

miljöpolicy. Att vikten av att det finns lagar och förordningar som reglerar de miljömässiga

skyldigheterna pekar på att medborgarna har ekologiska skyldigheter gentemot staten snarare

än gentemot andra individer runt om på jorden. Detta är ett starkt drag mot det kommunitära

medborgarskapsidealet. Huruvida medborgarna har reciprocitet i skyldigheter och rättigheter

framgår inte av miljöpolicyn och inte heller om medborgarna har asymmetriska skyldigheter,

beroende på sitt ekologiska fotavtryck.
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7

Om den svenska miljöpolicyn och det ekologiska medborgarskapet

Utifrån uppsatsens teoretiska ramverk analyserades både den nationella och den lokala

miljöpolicyn. I det här kapitlet förs uppsatsens syfte och frågeställningar fram och diskuteras

utifrån slutsatserna från de två empiriska kapitlen. Uppsatsens övergripande syfte var att

undersöka huruvida det svenska samhället genom utformandet av miljöpolicyn rör sig mot ett

ekologiskt medborgarskap. Med anledning av att Agenda 21-handlingsplanen tillskriver de

enskilda kommunerna stort ansvar att själva skapa egna policydokument, blir det för att

uppfylla uppsatsens övergripande syfte därför relevant att förutom att undersöka den

nationella miljöpolicyn, även undersöka de lokala miljöpolicydokumenten. Problemets

relevans motiverades i inledningen av att den liberala demokratin, som i teorin kännetecknas

av bland annat statlig neutralitet och en inbyggd strävan efter ökad ekonomisk tillväxt, står i

konflikt med ekologismens syn på hur hållbar utveckling kan uppnås. Det innebär att det blir

svårt att uppnå en hållbar utveckling i det liberala samhället om ekologismens antaganden

accepteras som exempelvis begränsad tillväxt och skyldigheter som sträcker sig utanför

statens territoriella gränser.

Som ovan visats finns det en del skillnader först och främst mellan de enskilda kommunerna,

men även skillnader mellan några av kommunerna och den nationella miljöpolicyn. En

skillnad ligger som det empiriska materialet påvisade i omfattningen av medborgarnas

skyldigheter. Medan miljöpolicyn på nationell nivå förespråkar mer gränsöverskridande

skyldigheter på grund av en ökad globalisering med solidaritet som motiv och dygd, går

åsikterna isär på lokal nivå. Det är oklart huruvida alla kommunala miljöpolicys instämmer i

den nationella policyn som pekar mot icke-territoriella skyldigheter. Miljöpolicyn i både

Göteborgs och Piteås kommun behandlar inte denna fråga i någon större utsträckning, medan

miljöpolicyn i både Huddinge och Växjö beskriver dessa icke-territoriella skyldigheter.

Huruvida beslutsfattarna i Göteborg och Piteå ställer sig negativt till att medborgarnas

skyldigheter ska kunna sträcka sig över de regionala och nationella gränserna är dock svårt att

avgöra, eftersom de samtidigt skriver i miljöpolicyn att de accepterar de nationella

ståndpunkterna och miljömålen. Den nationella miljöpolicyn tillsammans med miljöpolicyn i

Huddinge kommun och Växjö kommun förespråkar alltså det icke-territoriella

medborgarskapet, vilket är en viktig del av det ekologiska medborgarskapet. Samtliga
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kommuner anser emellertid precis som den nationella miljöpolicyn att vi människor har

skyldigheter snarare än rättigheter gentemot naturen, men motivet till dessa skyldigheter

varierar mellan kommunerna. Precis som den nationella ståndpunkten anser Huddinge och

Växjö kommun att motivet till miljöpolicyn är solidaritet gentemot andra individer på jorden.

I Göteborg och Piteå kommun framhålls de legislativa skyldigheterna, vilket tyder på att

motivet i dessa två kommuner är att gynna det som ses som det gemensamma bästa. Huruvida

miljöpolicyn förespråkar asymmetriska skyldigheter på individnivå baserat på det ekologiska

fotavtrycket, framgår inte av någon av de analyserade miljöpolicyerna. Däremot betonar såväl

den nationella miljöpolicyn som Huddinge kommuns miljöpolicy att de offentliga

myndigheterna i rikare stater har vissa skyldigheter att verka för en viss resursfördelning till

mindre rika stater, vilket också är en form av asymmetriska skyldigheter. Förutom

skillnaderna i de icke-territoriella skyldigheterna finns även skillnader i miljöpolicys motiv.

Frågan är vad det beror på att det finns skillnader mellan den miljöpolicy som Riksdagen

förespråkar och den lokala miljöpolicyn och vilka konsekvenser det får. Det finns förstås en

rad anledningar till varför dessa skillnader kan antas uppstå. En uppenbar anledning till dessa

skillnader är att det i Agenda 21 dokumentet står att alla kommuner ska skapa sitt eget

miljödokument vilket, om samordning saknas, resulterar i att variationen bland de lokala

Agenda 21-dokumenten ökar. Om minskad innehållsmässig variation bland de lokala Agenda

21 dokumentet skulle ses som eftersträvansvärt, skulle kanske samordning av Sveriges

kommuners miljöpolicy vara en prioriterad fråga. Vilka konsekvenser får då denna uppenbara

divergens mellan miljöpolicyn på nationell och lokal nivå?

Här kommer den andra preliminära slutsatsen från det inledande kapitlet till nytta, det vill

säga att det liberala och det kommunitära medborgarskapet inte kan uppnå en i längden

hållbar utveckling. Eftersom två av de fyra kommunerna, hade kommunitära inslag i sin

miljöpolicy, blir slutsatsen enligt den ekologiska teorin att det blir svårare att uppnå ett i

längden hållbart samhälle. Detta på grund av att om inget ekologiskt medborgarskap finns, så

finns heller inga ekologiska medborgare. Om inga ekologiska medborgare existerar, finns

heller inga individer som kan prioritera miljömässiga behov framför mänskliga och på så sätt

också hindra exempelvis överexploatering av naturresurser.

En fråga som återstår att svara på är huruvida den svenska miljöpolicyn är på väg mot ett

ekologiskt medborgarskap. Den empiriska analysen visar att åtminstone den nationella
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miljöpolicyn samt två av de lokala Agenda 21-handlingsplanerna rör sig tydligt mot ett

ekologiskt medborgarskapsideal. De två övriga kommunerna präglas dock av kommunitära

ideal. Eftersom majoriteten av analyserade miljödokument förespråkar ekologiska ideal, är

min tolkning att den svenska miljöpolicyn har utvecklats och rör sig fortfarande mot mer

ekologiska medborgarskapsideal.

Nästa fråga som är relevant att ställa är: vilka konsekvenser får ovanstående ställningstagande

om att vi rör oss mot mer ekologiska medborgarskapideal? Här kommer den första i

inledningen ställda preliminära slutsatsen, som klargjorde att det ekologiska medborgarskapet

är en förutsättning för att uppnå hållbar utveckling, att bli användbar. Att den svenska

miljöpolicyn på såväl nationell som lokal nivå strävar mot och närmar sig ett ekologiskt

medborgarskap innebär, om ekologismens idéer och antaganden accepteras, således positiva

konsekvenser för den långsiktigt hållbara utvecklingen. Eftersom miljöpolicyn innehåller drag

av det ekologiska medborgarskapet ökar chanserna för att en långsiktigt hållbar

samhällsutveckling ska kunna uppnås.

För att sammanfatta anser jag att det svenska samhället genom utformandet av miljöpolicyn

utvecklas allt mer mot det ekologiska medborgarskapsidealet. Med anledning av detta är min

bedömning att sannolikheten för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle är relativt hög, allt

annat lika.
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