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Abstrakt 
Hur vi än lever våra liv så påverkar det alltid naturen runt omkring oss på något sätt. 

Bland annat bygger vi hus och infrastruktur, odlar, konsumerar och reser, vilket i olika 

utsträckningar inverkar på naturen. Idag pågår en aktiv global debatt om de negativa 

konsekvenserna som människors fotavtryck har satt på Jorden i form av miljöförstöring. 

Miljöförstöringen handlar till stor del om effekterna av Jordens ökande 

medeltemperatur, vilket i sin tur i stor utsträckning beror på våra levnadsvanor i form av 

produktions- och konsumtionsmönster. Ett internationellt arbete har påbörjats sedan en 

tid tillbaka för att skapa hållbara samhällen. 

I det här arbetet jämförs två aktörers texter angående deras relation till naturen. 

Aktörerna är Mohawkindianen Tom Porter samt Förenta Nationernas tre styrdokument: 

Riodeklarationen, Agenda 21 samt Skogsprinciperna, och de är båda deltagare i den 

globala miljödebatten. Deras relation till naturen kommer även att sättas i relation till 

världsbilder och kulturella kontexter samt förståelse kring texternas uppkomst. 

Resultatet visar att de två aktörernas relation till naturen och världsbilder i stort sett är 

varandras motsatser, vilket kan förstås utifrån bakgrunden till respektive kulturella 

kontexter där skapelseberättelsen och den vetenskapliga revolutionen är av betydelse. 

Även orsaken till texternas uppkomst utgör skillnader som bottnar i hur människans 

relation till naturen gestaltar sig. 

 

Sökord: Tom Porter, Haudenosaunee, hållbar utveckling, Riodeklarationen, Agenda 21, 

Skogsprinciperna, antropocentrism, ekologism, biocentrism, ekocentrism. 
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Inledning 

Det är globalt känt att vårt hem, Jorden, börjar bli allt svårare att leva på då den 

pågående miljöförstöringen medför stora skador på naturen. Bilder från media visar 

att den senaste tidens ökningar av översvämningar, kraftiga stormar och oljeutsläpp 

orsakar stor förödelse för både människor, växter och djur över hela världen. Idag är 

miljöfrågor en global och viktig debatt som pågår mellan olika aktörer i världen. 

Arbetet med reduceringen av miljöförstöringen är stort och komplext och därför 

åligger ansvaret hos oss alla, oavsett var i världen vi bor. För att lyckas beror det 

enligt min mening på hur våra värderingar och relation till naturen yttrar sig. Jag vill 

med det här arbetet lyfta fram den största representanten respektive den måhända 

minsta representanten av världens aktörer i miljödebatten och jämföra deras relation 

till naturen. Representanterna är Förenta Nationernas tre styrdokument om hållbar 

utveckling samt Mohawkindianen Tom Porter. Eftersom ingen sådan jämförelse 

tidigare skett, mig veterligen, så behövs redan nu en kortare presentation av dessa två 

aktörer. 

Den största aktören är Förenta Nationerna, FN, som spelar en stor roll för det 

internationella samarbetet kring miljöfrågorna. Miljöarbetet handlar om att minska 

tärandet på naturen i kombination med att skapa hållbara samhällen och begreppet 

hållbar utveckling är ett centralt uttryck i miljödebatten. En definition av hållbar 

utveckling härrör från rapporten Vår gemensamma framtid av den så kallade 

Brundtlandskommissionen inom FN och lyder: En hållbar utveckling kan definieras 

som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.1 Definitionen i sig ger inga 

direkta detaljer kring innebörden av hållbar utveckling, men med utgångspunkt från 

denna rapport har speciellt tre styrdokument upprättats av FN. Dessa styrdokument, 

Riodeklarationen, Agenda 21 samt Skogsprinciperna, utgör grunden för det globala 

miljöarbetet och behandlar en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Hållbar 

utveckling är ett brett begrepp med många infallsvinklar och tolkningar och det finns 

inget givet svar på vad det innebär. En tolkning av begreppet hållbar utveckling kan 

utgöras av var betoningen läggs. Betoning på utveckling innebär att en social rättvisa 

och bra levnadsstandard ska säkras för både vår generations behov och kommande. 

                                                
1 Larsson, Bratt & Sandahl, 2011, s.19 
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Lösningen finns inom teknikutveckling och energieffektivisering, som tillsammans 

ger en ekonomisk tillväxt utan att tära på ekosystemen. Betoning på hållbar har en 

liknande innebörd, men har en skepticism kring att lösningen finns inom 

teknikutvecklingen och ser istället till ekosystemens förutsättningar.2  

Den måhända minsta aktör är världens urbefolkningar och däribland en 

nordamerikansk organisation som heter Traditional Circle of Indian Elders & Youth. 

Medlemmarna består av indianer vars mål är att bevara de nedärvda traditionella 

värderingarna och världsbilden. Kärnan är att visa tro, tacksamhet, kärlek och respekt 

för all Skapelse, vilket är grunden för livet på Jorden. Syftet med organisationen är att 

försäkra sig om att den ursprungliga visdomen lever vidare och att all världens folk 

behöver dessa värderingar i de viktiga frågorna som vi idag står inför.3 

Organisationens representanter deltar på olika möten världen över, däribland på FN:s 

miljökonferenser.4 Haudenosaunee är ett indianförbund som har kopplingar till den 

här organisationen och däribland finns Mohawkindianen Tom Porter, som är en av de 

deltagande representanterna på dessa möten i världen. För att få en bild av vad de 

framför på mötena finns ett uttalande från dem i Bilaga 1. 

Syfte och frågeställning 

Det här arbetet kommer att handla om relationer till naturen och hur dessa kan förstås, 

och alltså inte om miljöförstöringen i sig. Det går naturligtvis att undersöka många 

olika aktörers relation till naturen, men i det här arbetet kommer Tom Porter och FN:s 

tre styrdokument om hållbar utveckling att jämföras. Det går även att undersöka flera 

olika representanter inom Haudenosaunee, men för att arbetet ska bli mer tydligt har 

endast en person valts ut vilket är Mohawkindianen Tom Porter. Syftet är således att 

jämföra relationen till naturen mellan Mohawkindianen Tom Porter och FN:s tre 

styrdokument om hållbar utveckling: Riodeklarationen, Agenda 21 samt 

Skogsprinciperna. Syftet är även att försöka förstå och sätta de två aktörernas 

förhållande till naturen i relation till världsbilder och kulturella kontexter, samt få en 

förståelse för texternas uppkomst. Frågeställningarna är:  

 

                                                
2 Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 21-22 
3 http://twocircles.org/index.php (2012-04-15) 
4 http://www.twocircles.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 (2012-04-
22) 
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 Vilken relation till naturen har Tom Porter respektive styrdokumenten om 

hållbar utveckling? 

 Hur kan innebörden av dessa texter förstås utifrån världsbilder och kulturella 

kontexter?  

 Hur kan orsaken till texternas uppkomst förstås? 

Material 

Arbetet är baserat på ett flertal källmaterial, men även sekundärlitteratur. 

Källmaterialet utgörs av Tom Porters egen utgivna bok And Grandma Said… Iroquois 

Teachings as passed down through the oral tradition, vilket ligger till grund för hans 

relation till naturen och den kulturella kontexten. Dels de tre styrdokumenten, 

Riodeklarationen, Agenda 21 och Skogsprinciperna, som ligger till grund för den 

hållbara utvecklingens relation till naturen. 

Den sekundärlitteratur som använts behandlar hållbar utveckling samt västerländsk 

kultur. Följande två böcker har studerats, Hållbar utveckling och ekonomi inom 

planetens gränser samt Hållbar utveckling: Livskvalitet, beteende, teknik. Den 

förstnämnda har använts som bakgrundsmaterial till hållbar utveckling, men även som 

stöd för undersökningen och analysen om olika världsbilder och kulturer gällande 

styrdokumenten. Den sistnämnda boken har varit som ett komplement och ett slags 

jämförande kontroll av fakta och påståenden till den förra. Båda böckerna anses 

relevanta och relativt pålitliga då de vänder sig till högskolestuderande och utgjorts 

som kurslitteratur, samt att de är färska och uppdaterade då de båda är utgivna år 

2011. Den tredje boken som studerats, Den vetenskapliga revolutionen, har endast fått 

ge information om hur det västerländska samhällets vetenskapliga synsätt tog fart, 

som stöd för styrdokumentens kulturella kontext. 

Metod 

Den metod som valts att användas i det här arbetet är en textstudie och textanalys. Pär 

Widén skriver att textanalys innebär att läsa, förhålla sig till, analysera och skapa 

kunskap om olika typer av texter och dokument. Textanalysen härstammar från 

hermeneutiken, vilket i stora drag innebär att tolka och förstå texter samt att skapa 

mening. Det finns tre olika analytiska dimensioner för att tolka en text.5 I det här 

arbetet har den tredje dimensionen valts då den passar bäst in på det valda ämnet. 

                                                
5 Widén 2009, s. 137-138 
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Widén menar att den tredje dimensionen innebär att texten analyseras genom att den 

sätts i samband och relation med det omgivande samhället. Det kan till exempel 

handla om kulturella värderingar, att förstå ett samhälles värderingar och 

dominerande idéer samt politiska maktstrukturer.6 De texter som väljs kan till 

exempel vara politiska texter, som styrdokument och regeringsdirektiv, vilket ger en 

granskning av den nationella politiken. Det kan också vara privata texter, som till 

exempel biografier, vilka ger kunskap om individers uppfattningar. Utöver detta kan 

även sekundärlitteratur inom det valda ämnet användas.7 Frågorna som ställs utifrån 

den tredje dimensionen berör textsammanhanget utanför texten samt textens och det 

övergripande samhällets förhållanden till varandra. Frågorna kan då behandla vilka de 

inblandade aktörerna och ideologierna är, vilken föreställningsvärld och ideologiska 

värderingar som återspeglas samt hur det kommer sig att det förhåller sig så.8 Det är 

således utifrån denna metod som styrdokumenten för hållbar utveckling samt Tom 

Porters biografi har studerats och analyserats för att försöka förstå vilka värderingar, 

relationer till naturen och kulturella kontexter dessa uttrycker.  

Enligt Torsten Thurén är den hermeneutiska tolkningsmetoden viktig för att förstå 

människor, deras handlingar och resultatet av dessa, men metoden är samtidigt 

tvivelaktig. Andra människors sinnen och föreställningar är inte intersubjektivt 

testbara eftersom de är individuella, samtidigt är risken stor att tolkningen påverkats 

av tolkarens egna värderingar och förförståelse. Det kan handla om projektion, där ett 

vanligt tankesätt är att ens egen föreställning om världen utgör majoriteten för alla 

människor. Tolkningen måste därmed vara observant på människors olika 

erfarenheter och upplevelser. Det kan även handla om att missförstå kulturella 

kontexter och därmed måste uppmärksamhet fokuseras på att tolkningen sätts in i rätt 

sammanhang.9 Analysen i det här arbetet kan således ha många feltolkningar av 

texterna, vilket har att göra med att mina egna värderingar och relation till naturen 

ligger närmast Tom Porters världsbild och därmed möjliggör partiskhet samt en 

trångsynthet till styrdokumenten. Det är även möjligt att Tom Porters kultur är 

feltolkad, eftersom min egen uppväxt präglats av en västerländsk kultur. För att i 

största möjliga mån undvika dessa feltolkningar samt göra författarna till texterna 

                                                
6 Widén 2009, s. 138, 140 
7 Widén 2009, s. 140-142 
8 Widén 2009, s. 144 
9 Thurén 2007, s. 97, 103 
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rättvisa har flertalet engelska ord och citat behållits, så även läsaren ska få en mer 

rättvis bild av dessa texter. 

Disposition 

Efter de inledande delarna och bakgrund följer den kombinerande undersökningen 

och analysen, vilket är indelad i tre teman. Först presenteras och jämförs Tom Porters 

respektive de tre styrdokumentens världsbilder och relation till naturen, därefter sätts 

texterna in i respektive kulturella kontexter och i sista temat behandlas texternas 

uppkomst. Arbetet avslutas med en sammanfattning. Härmed är de inledande delarna 

avslutad och arbetet går vidare med bakgrundskapitlet. 
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Bakgrund 

För att läsaren bättre ska förstå arbetet behövs en viss bakgrundsinformation om det 

valda ämnet. Först presenteras Tom Porter och hans ursprung, därefter redogörs hur 

miljöarbetet och begreppet hållbar utveckling har uppkommit som följs av en kort 

presentation om FN:s tre styrdokument. Som avslutning på detta avsnitt presenteras 

hur människan påverkar naturen genom de så kallade ekologiska fotavtrycken, som är 

ett slags mätinstrument och hjälpmedel för arbetet med den hållbara utvecklingen. 

Tom Porter och Haudenosaunee 

Tom Porters riktiga namn är egentligen Sakokweniónkwas. Han bodde på reservatet 

Akwesasne, som ligger i norra delen av New York State, fram till år 1993 då han med 

flera andra återvände hem till deras ursprungliga land i närheten av Albany, New 

York.10 Mohawknationen ingår i Haudenosauneeförbundet tillsammans med 

nationerna Oneida, Onondaga, Cayuga, Seneca och Tuscarora.11 Haudenosaunee är 

det indianska namnet och betyder People of the long house, men ibland kallas 

förbundet även för Iroquois. Förbundet grundades långt bak i tiden av en slags profet, 

the Peacemaker, för att skapa fred och enighet mellan dessa nationer.12 Skaparen, the 

Creator, sände Peacemaker för att sprida Kariwiio, eller good mind, och till sin hjälp 

hade han människan Aiionwatha så de kunde lära ut lagarna om fred, the Laws of 

Peace. Deras fredssymbol utgörs av ett träd, the Great Tree of Peace, vars rötter, the 

Great White Roots, sträcker ut sig i alla fyra vädersträcken så att alla kan se och följa 

dem om de vill ha beskydd. På trädets topp sitter en örn som ser och varnar för fiender 

och under träden ligger deras vapen begravda och därmed även girighet, avundsjuka 

och hat.13 En annan symbol är deras hus, Long House, som förut representerade ett 

sätt att leva tillsammans som en familj, men som idag representerar stödjandet av den 

traditionella kulturen och dess värderingar.14 Kulturen är andlig och att ge tack och 

respekt för allt levande är centralt, vilket särskilt uttrycks i ceremonierna. En annan 

central och viktig värdering är att alla besluttagande grundas på hänsyn till den sjunde 

                                                
10 Porter 2008, s. 4 
11 http://www.haudenosauneeconfederacy.ca/leagueofnations.html (2012-04-10) 
12 http://www.haudenosauneeconfederacy.ca/whatisconfederacy.html (2012-04-10) 
13 http://www.haudenosauneeconfederacy.ca/confederacycreation.html (2012-04-16) 
14 http://www.haudenosauneeconfederacy.ca/leagueofnations.html (2012-04-10) 
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generationen som kommer. De anser att vi endast lånar jorden från våra barnbarn och 

vår skyldighet är att skydda den.15  

Tom Porters bok handlar bland annat om deras ledarskap, traditioner och relation till 

naturen. Relationen till naturen visar sig speciellt i den så kallade Thanksgiving 

Address, som undersökningen i det här arbetet till stor del baseras på. I boken berättar 

Tom Porter att Thanksgiving Address ibland kallas för Opening Prayer eller 

Greetings. På deras eget språk heter det Ohén:ton Karihwatéhkwen, vilket betyder 

what we say before we do anything important. Den startar upp ceremonier, möten 

eller andra viktiga sammankomster. Tidigt i människans liv gav Skaparen 

instruktioner om hur världen fungerar och hur de skulle leva på Jorden och det är det 

som Thanksgiving Address handlar om. Den står inte nedskriven i någon bok, utan 

den sägs helt från hjärtat och blir därför olika för varje gång och för varje person som 

håller i den, men ändå så säger den alltid samma sak.16 

Framväxten av begreppet hållbar utveckling 

Redan så tidigt som år 1896 påpekade den svenske kemisten Svante Arrhenius en oro 

för miljön angående en fortsatt förbränning av fossila bränslen, vilket han ansåg hade 

samband med ökad koldioxidhalt och global uppvärmning.17 Men det var inte förrän 

under 1960-70-talet som miljödebatten fick sitt genombrott, först genom 

publikationerna Tyst Vår (1962) och Tillväxtens gränser (1972) som behandlade 

miljöförgiftning samt ekosfärens utarmning. Även FN började i slutet av 1960-talet att 

uppmärksamma en global miljökris som hotade framtida liv och i Stockholm (1972) 

hölls en FN-konferens berörande mänsklig miljö för första gången. Därefter bildades 

Brundtlandskommissionen (World Commission on Environment and Development 

WCED) (1983), vars uppgift blev att skapa strategier så att en hållbar utveckling 

skulle uppnås till år 2000. Detta resulterade i rapporten Vår gemensamma framtid 

(Our Common Future) och därmed skapades begreppet hållbar utveckling (sustainable 

development). Efter detta har fler FN-konferenser hållits som berört hållbar 

utveckling.18 Då FN-konferensen hölls i Rio de Janeiro (1992) om miljö och 

utveckling bidrog detta till tre grundläggande dokument om hållbar utveckling, 

Riodeklarationen, Agenda 21 samt Skogsprinciperna. År 1997 följdes Riokonferensen 

                                                
15 http://www.haudenosauneeconfederacy.ca/culture.html (2012-04-16) 
16 Porter 2008, s. 8-10 
17 Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 53-54 
18 Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 18-19, 21 
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upp och resulterade i oenighet kring den politiska deklarationen, men det beslutades 

ändå hur Agenda 21 skulle fortsätta samt att länderna i världen skulle skapa nationella 

strategier till år 2002 för hållbar utveckling. År 2002 hölls ännu ett FN-möte i 

Johannesburg och här beslutades att utvecklingsarbetet som genomförs internationellt, 

nationellt och lokalt skulle ha Agenda 21, med dess ekonomiska, sociala och 

miljömässiga hållbara utveckling, som grund. Målen och tidtabellerna för detta arbete 

skrevs ned i en genomförandeplan, the Johannesburg Plan of Implementation, och det 

är FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) som följer upp detta åtagande. År 

2009 bestämde FN:s generalförsamling att ännu en konferens ska hållas om hållbar 

utveckling, den här gången i Brasilien år 2012 och som kallas Rio+20. I fokus står 

grön ekonomi, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling inom den institutionella 

ramen.19 

Styrdokumenten 

Riodeklarationen innehåller 27 principer och har som mål att upprätta 

samarbetsformer mellan länder och folk. Den arbetar för att skydda det globala 

utvecklings- och miljösystemet samt medger jorden som en helhet och i ett ömsesidigt 

beroende.20 

Agenda 21 utgör 40 kapitel och är ett internationellt dokument. Den innehåller mål 

och riktlinjer om att utrota fattigdom och avlägsna miljöhot för att uppnå hållbar 

utveckling. Dessa är enbart rekommendationer och inte bindande ur ett juridiskt 

perspektiv, men den är förpliktande både politiskt och moraliskt.21 

Skogsprinciperna innehåller 15 principer och är riktlinjer om skyddande av alla 

skogars funktioner så ett hållbart utnyttjande kan ske i ett internationellt samarbete. 

Målet är att gynna bevarandet och brukandet av skog som är hållbar, samt ta hänsyn 

till att skogen har en mångsidig användning och funktion.22 

Ekologiska fotavtryck 

Människors levnadssätt påverkar alltid på något sätt vår omgivande miljö i mer eller 

mindre utsträckning och detta kallas för ekologiska fotavtryck i naturen. Ekologiska 

fotavtryck handlar om produktionen och konsumtionens effekter, till exempel av mat, 
                                                
19 http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22) 
20 http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22), Riodeklarationen 
21 http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22), Agenda 21 
22 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-
skrivelser/19929313_GG0313/ (2012-05-09), Skogsprinciperna 
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kläder, byggnadsmaterial och infrastruktur. Om produktion och konsumtion ökar så 

ökar även påverkan på allt som finns i naturen, som exempelvis skogar, luft, vatten, 

växter och djur. Det ekologiska fotavtrycket, koldioxidfotavtrycket inräknat, är som 

störst i städer där många människor bor och fler flyttar till, vilket är en aktuell 

utmaning för en hållbar utveckling. Sveriges ekologiska fotavtryck drabbar inte bara 

vårt egna land, utan de går att spåra över hela världen. Vår konsumtion kan till 

exempel orsaka kalhyggen i tropikerna eller förorenade vattendrag och åkrar genom 

internationell handel. Att förstå ekologiska fotavtryck innebär en möjlighet för 

samhällen att ändra produktion och konsumtion till mer ansvarsfulla handlingar.23 Vid 

uträkning av ekologiska fotavtryck uppskattas kostnaden för konsumtionen och 

omhändertagandet av avfallet, i form av storleken på den biologiskt produktiva ytan. 

Här ingår, förutom mat, kläder, byggnadsmaterial och infrastruktur som nämndes 

tidigare, även koldioxidutsläppen från förbränningen av fossila bränslen. Om varje 

människa på Jorden skulle få varsin andel av jordens produktiva yta skulle det 

motsvara ett ekologiskt avtryck på 1,8 globala hektar. I verkligheten ser det enskilda 

ekologiska fotavtrycket annorlunda ut. Varje svensk har en andel på 5,9 globala 

hektar och Sverige intar trettonde platsen bland världens länder när det gäller störst 

fotavtryck per person. Dessa siffror för Sverige visar att nästan tre jordklot behövs om 

alla människor i världen skulle anta vårt levnadssätt. Kartan nedanför visar hur de 

ekologiska fotavtrycken ser ut i världen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt sett är de ekologiska fotavtrycken alldeles för stora, men det är också ojämnt 

fördelade mellan världens länder. En lösning kan handla om att länder med stort 

                                                
23 http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck (2012-05-28) 
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fotavtryck utvecklar konsumtionsmönstren på ett hållbart sätt samt att 

utvecklingsländer med små fotavtryck ökar sina för bättre levnadsstandard, men på ett 

smartare sätt än västvärlden hittills gjort.24 Arbetet övergår därmed till det 

undersökande och analyserande kapitlet. 

                                                
24 http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/s-berknar-man-ekologiska-fotavtryck/1157938-
ekologiska-fotavtryck-s-berknar-man-ekologiska-fotavtryck (2012-05-28) 
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Undersökning och analys 

Detta avsnitt är uppdelat på tre teman och omfattar en jämförelse mellan Tom Porters 

och de tre styrdokumentens förhållande till naturen, de kulturella kontexterna samt 

texternas uppkomst. 

Förståelse för relationer till naturen 

Innan jag går över till mina jämförelser ska jag mer allmänt ta upp olika sätt att 

relatera till naturen, som grundar sig på olika världsbilder hos människor. Markus 

Larsson, Leif Bratt & Johanna Sandahl skriver att människans grundläggande 

värderingar, som skapats från arv och miljö, ligger till grund vid alla våra val och är 

en del av vår världsbild. Till exempel finns det olika uppfattningar om hur Jorden 

skapades, såsom Big Bang, skapelseberättelser, Guds verk eller genom evolution. 

Detta påverkar hur vi ser på dagens miljöproblem, hållbar utveckling och andra 

lösningar. Enkelt sagt kan världsbilder delas in i två områden, antropocentrism och 

ekologism.25 För att kunna tolka vilket område som Tom Porters och styrdokumentens 

texter tillhör måste dessa begrepp först förklaras närmare, därefter kommer texterna 

att analyseras var för sig innan en jämförelse kan göras. 

 Världsbilder 

Enligt Larsson, Bratt & Sandahl innebär antropocentrism att se naturen som 

instrumentell, vilket betyder att den i första hand är till för människors välfärd i form 

av råvarugivare. Naturen tillskrivs inget egenvärde, det vill säga den är inte värd 

något som sig själv, men att förorena och exploatera naturen är nödvändigtvis inte 

acceptabelt. Antropocentriker förespråkar ett moderniserat samhälle som lösning på 

miljöproblemen och på så sätt undvika en negativ påverkan på mänskligheten.26 

Håkan Gulliksson & Ulf Holmgren skriver att antropocentrism ibland utgår från att 

människans själ och förnuft skiljer sig rent kvalitativt från djuren, vilket betyder att 

det är möjligt för människan att råda över naturen. Djuren anses ha ett lägre stående 

tankeliv och kan inte mäta sig med människors moraliska förhållningssätt. Idag finns 

en mer oortodox antropocentrism som inte bara ser till det materiella utan även till en 

                                                
25 Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 100 
26 Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 101 
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livskvalitet. Den tar hänsyn till framtida generationer och har förståelse för att 

ekosystem och livsformer är komplexa system och har ett samspel med varandra.27 

Ekologism innebär däremot, enligt Larsson, Bratt & Sandahl, att människan anses 

vara upphovet till miljöproblemen genom sin självgodhet och materiella tänkande. 

Samhällsmoderniseringen kritiseras och den anser att människan istället bör visa 

hänsyn och vördnad till naturen. Inom ekologism råder två tankesätt, biocentrism och 

ekocentrism.28 Gulliksson & Holmgren skriver att biocentrismen erkänner att allt liv, 

även växter och djur, har ett egenvärde. Människan har inte en särställande position 

jämte växter och djur, eftersom alla växter och djur strävar efter utveckling och en 

plats på jorden, oavsett om människan har eller inte har en relation till dem.29 Larsson, 

Bratt & Sandahl menar att inom ekocentrismen utvidgas egenvärdet till att även gälla 

det icke-levande, såsom jord, luft, vatten och ekosystem, vilka inte får skadas av 

människors handlande. Ekosystemen på Jorden anses höra ihop och påverka varandra 

och eftersom människan har bristande kunskap om denna process kan oaktsamma 

handlanden få förödande konsekvenser, därför står försiktighetsprincipen i centrum. 

Även global rättvisa och omtanke om kommande generationer är centrala tankegångar 

för en hållbar utveckling.30 

 Tom Porters relation till naturen  

I Tom Porters bok märks relation till naturen på flera ställen och det går att utläsa att 

han har ett ekocentriskt tankesätt. Tom Porter berättar att Moder Jord, Mother Earth, 

är mor till allt liv, som exempelvis träd, björnar, fåglar, människor och hjortar, och 

genom sin kropp ger hon näring för att allt ska leva. Allt vatten anses heligt och när 

vattnet skapades sa Skaparen: The water has spirit, it´s got a soul, it´s got life in it. 

Även träd är speciella, de är inte bara träd utan de är även en källa till allt liv. Träden 

tillverkar syre för att vi, buffeln och fåglarna ska kunna andas varje dag och om träden 

försvann skulle allt liv kvävas. Därför måste de skyddas och stås upp för, eftersom de 

gör det för oss.31 Han berättar att erkännande och tack görs varje dag, till exempel 

vattnet de dricker eftersom det inte ska tas för givet. Även vinden, Moder Jord, gräs, 

blommor och djur får detta erkännande och tacksamhet. I trädgården vistas de bara 

                                                
27 Gulliksson & Holmgren 2011, s. 130 
28 Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 101 
29 Gulliksson & Holmgren 2011, s. 130-131 
30 Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 101-102 
31 Porter 2008, s. 11-12, 15-16 
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när de har ett gott sinne, annars vill inte grödorna ha dem där och då växer de dåligt. 

De ska visas tacksamhet för då växer de med kärlek och ger hälsosam mat.32 I 

ceremonierna sjunger de för att trädgårdens växter ska växa, för att åskan ska komma 

med regn och för solen så den består och vi fortsätter leva. Nyckeln till ett hälsosamt 

och lyckligt liv är att känna sig önskvärd och viktig, vilket gäller både människor, 

djur, fåglar och annat.33 Den här relationen till naturen visar helt klart ett ekocentriskt 

tankesätt, eftersom Tom Porter inte bara erkänner växter och djur ett egenvärde, utan 

även Jorden, vinden och vattnet inkluderas. Det visar sig speciellt då han skriver att 

vattnet har en själ och att trädgårdens växter kan ta skada om människorna har dåligt 

humör när de arbetar där.  

Att naturen har ett egenvärde visas även då både växter och djur tillskrivs ett 

ledarskap. Tom Porter berättar att Skaparen gav dem olika sorters mat i trädgården, 

men det är majs, bönor och squash som är dess ledare och de kallas för the Three 

Sisters. Bland bären är jordgubbarna ledarna eftersom de vaknar först av alla bär efter 

vintern, samt att de liknar hjärtan och därför kallas de the Big Medicine. Trädens 

ledare är lönnen, eftersom det är den som vaknar först och ger både mat och medicin 

med dess sav. Ledarna bland djuren är hjorten, då den bland annat är en symbol i 

deras ceremonier för beskydd.34 När medicinalväxter ska plockas måste först ledaren 

identifieras så den inte plockas bort och de två som växer intill ledaren får heller inte 

plockas, eftersom de är underchefer. Om ledarskapet plockas bort störs 

medicinsamhället och de blir arga, vilket är samma sak som om någon skulle plocka 

bort ledarna i människans samhälle. Som tack för att de får plocka medicin lämnas 

alltid helig indiansk tobak, oien´kwa´ón:we, på platsen, eftersom växterna förväntar 

sig det.35 Det här synsättet kanske till och med tar ett steg längre än ekocentrismen då 

växter och djur tillskrivs egna samhällen. Det kan tyda på att växter och djur har 

själar, förnuft och tankeliv. Detta märks tydligast på hur medicinalväxterna framställs 

med dess ledarskap och förväntningar på tacksamhet då de tillåts plockas.  

Stöd för ett ekocentriskt tankesätt går även att finna då naturens element tillskrivs 

att de har ett samband och ett släktskap med varandra. Tom Porter berättar att 

universum har fyra vindar, två tvillingpar, som kommer från vartdera vädersträcket. 

De östliga och nordliga vindarna hjälper Moder Jord när hon blir för trött efter sina 
                                                
32 Porter 2008, s. 380-384 
33 Porter 2008, s. 135-136 
34 Porter 2008, s. 14-16 
35 Porter 2008, s. 268, 329-330 
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många födslar och Tom Porter uttrycker detta så här: They bring a white blanket of 

snow, and they cover her body so she can rest. När vilan är tillräcklig tar bröderna 

från väst och syd av täcket och snart har liv återigen börjat födas med grönt gräs och 

blommor som täcker Moder Jord.36 Åskan tillskrivs som farfar, Grandfathers, och när 

den var skapad sa Skaparen: Your job will be to be the grandpa. And the people are 

gonna be your grandchildren. And a good grandfather periodically comes to see his 

grandchildren. But when you go see your grandchildren, don’t just go abruptly there. 

Always hit your big drums, send your big thunder voice across the sky. Let ´em know 

you’re coming so they can get ready to receive you. Tom Porter berättar att de gör i 

ordning tobaken när de hör åskan komma, så dess vackra rök kan nå dem. Åskan 

hjälper sina barnbarn genom att bland annat rengöra vattnet och göda trädgården. 

Solen, the Eldest Brother, skiner för att vi ska se vart vi går, den vill att vi ska leva i 

fred och harmoni och ha respekt för alla liv. Månen, Grandmother, reglerar 

kvinnokroppar så gammalt blod försvinner och nytt tillverkas.37 Detta synsätt visar att 

alla system och liv på Jorden hör ihop och att allt och alla påverkas av varandra. Det 

går kanske till och med att säga att alla system och liv på Jorden har en moral och kan 

agera på ett moraliskt sätt gentemot varandra. Visserligen erkänner det oortodoxa 

antropocentriska tankesättet också att Jordens system och liv är komplexa och 

samspelar med varandra, men antropocentrismen tillskriver inte växter och djur ett 

tankeliv och moral som Tom Porter gör. 

Ytterligare stöd för ett ekocentriskt tankesätt rör de nyfödda och tankar kring 

nuvarande och kommande generationer. Tom Porter berättar att en ny bebis, människa 

eller djur, är det mest värdefullaste liv som finns och när djuren har barn får de och 

deras hem aldrig störas. När en liten människa är nyfödd hålls en ceremoni eller en 

introduktion för barnet till allt den kommer att ha en relation till, bland annat till 

Moder Jord, Vattnet, Träden, Medicinen, Vinden och Solen. Introduktionen till Moder 

Jord kan låta så här: I wanna introduce you, my daughter or my son. This earth is your 

mother, our mother. And she’s gonna give you all the things you need to live, all your 

life. And so as you grow up to walk, to become a man and to have children yourself, 

you will develop this good relationship with your mother. And you will respect her.38 

För att värna om även de ofödda så att de inte skadas tänker de alltid sju generationer 

                                                
36 Porter 2008, s. 18 
37 Porter 2008, s. 19-21 
38 Porter 2008, s. 243, 251-252 
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framåt i de beslut de tar idag, eftersom det berör dem lika mycket som de nu 

levande.39 En oortodox antropocentrism erkänner också framtida generationer, men 

eftersom Tom Porter inkluderar ett egenvärde för naturen så blir det här ett 

ekocentriskt tankesätt. 

En antydan till ett antropocentriskt tänkande kan till viss del tolkas när det gäller att 

tillskriva naturen ett instrumentellt värde. Tom Porter berättar att Skaparen sa till 

fiskar och andra vattenvarelser att deras jobb är att offra sig för att ge människor och 

björnar mat, men bara i den utsträckning de är hungriga. Han berättar även att 

Skaparen skapade fåglarna för att vi inte skulle känna ensamhet i livet, så att den inte 

bygger bo i våra sinnen. Fåglarna finns för att vi ska kunna skratta och skoja och när 

Skaparen hade skapat fåglarna kastade han upp dem i luften och sa: You will zoom by 

where the men and women walk on the earth, with all your bright, beautiful colors. It 

will be so nice to see. […] Now your job is to make sure that the deer and the bears 

and the moose and the elks and the humans don’t get lonesome, and don’t get bored 

with life. So every morning before the sun shows his face, just when the dawn light 

comes and it’s still a little dark, I want all of you birds to get up. And start to sing the 

songs that bring the miraculous new day, every day. […] You will welcome the 

miraculous day and life.40 Det här går att tolka både som ett antropocentriskt och 

ekocentriskt tankesätt. En riktigt antropocentrism är det inte eftersom det inte bara 

handlar om att tillfredsställa människors behov, utan även djurens. Det går ändå att se 

att det mer handlar om ett ekocentriskt tankesätt då dessa djur tillskrivs ett egenvärde, 

eftersom de har en uppgift i livet och samspelar med andra liv på Jorden.  

Som avslutning på denna del och som ytterligare ett stöd för ett ekocentriskt 

tankesätt visar citatet här nedan att relationen till naturen ska hållas levande och inte 

glömmas bort. Tom Porter berättar att när Skaparen var klar med hela skapelsen sa 

han till människorna: I didn’t make a coliseum for you or an archival institute, a 

building for you to put all the philosophical or spiritual doctrines in. I didn’t write it 

in books or anything. […] The only thing I did is let you live on your Mother Earth. 

And everything you need is at your fingertips. Just don’t be a pig about it. Don’t be 

greedy. Share. And if you do this, your life will be everlasting. But I want you to know, 

I wait every day for every woman, every man, and every kid to take just a couple of 

                                                
39 Porter 2008, s. 24-25 
40 Porter 2008, s. 13, 17 
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minutes, a couple of second and face me every day. And just say: ‘My Creator, I thank 

you for this miraculous life. Thank you, Mother Earth’.41 

 Styrdokumentens relation till naturen 

Hos alla tre styrdokumenten går det att uttyda ett mer antropocentriskt tankesätt och 

att naturen tillskrivs ett instrumentellt värde. I Riodeklarationen står det att det är 

människan som står i centrum i arbetet mot en hållbar utveckling och att människan 

har rätt att leva i harmoni med naturen. Stater har rättighet att utnyttja det egna landets 

naturtillgångar så länge det inte påverkar miljön negativt för andra länder.42 I Agenda 

21 står det att giftiga kemikalier måste få en miljöanpassad hantering för den 

mänskliga livskvaliteten och den hållbara utvecklingen. Bergsområden har viktiga 

resurser i vatten, biologisk mångfald, mineraler, skogsprodukter, energi och 

rekreation, vilket har en viktig del för Jordens ekosystem. Den biologiska mångfalden 

ska bevaras och de biologiska resurserna ska nyttjas på ett hållbart sätt.43 I 

Skogsprinciperna står det att varje land har rätt till sin egen skog, att utveckla, utnyttja 

och förvalta den så som behövs för varje lands utvecklingsbehov och i perspektivet 

för en hållbar utveckling. Varje land har även ett ansvar att miljön för andra länder 

inte skadas på grund av det egna landets verksamhet. Hållbar skog handlar också om 

att plantera skog och återbeskoga områden, där planterad skog är av betydelse för 

industriråvaror och förnybara energikällor.44 Alla tre styrdokumenten sätter 

människan i centrum och tillskriver naturen ett instrumentellt värde, eftersom denna 

ses som en resurs som går att nyttja. Men i Agenda 21 och Skogsprinciperna finns 

ändå en antydan till både oortodox antropocentrism och ekologism då de bland annat 

vill att den biologiska mångfalden och skog bör bevaras för ekosystemens och 

ekologins skull. Detta tyder på att styrdokumenten erkänner att Jordens system och liv 

är komplexa och samspelar med varandra samt till viss del har ett egenvärde. 

Andra stöd för att styrdokumenten har ett antropocentriskt tankesätt berör hur de 

ställer sig till relationen mellan naturen och ekonomisk tillväxt. I Riodeklarationen 

står det att miljöproblemen kan hanteras bättre om ett internationellt ekonomiskt 

system främjas mellan stater, vilket skapar en ekonomisk tillväxt. Ekonomiska 

                                                
41 Porter 2008, s. 25 
42 http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22), Riodeklarationen, princip 1, 2 
43 http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22), Agenda 21, s. 16-17, 20 
44 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-
skrivelser/19929313_GG0313/ (2012-05-09), Skogsprinciperna, princip 1a, 2a, 6d, s. 29-30 
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styrmedel bör användas av myndigheter så att den som förorenar få bekosta 

föroreningarna, men med hänsyn till det allmännas intresse så investeringar och 

internationell handel inte störs.45 I Agenda 21 står det att kunskapsförbättringar 

behövs om ekosystem och att utnyttja resurserna på ett rätt sätt, samt bedriva en 

miljövänlig turism, gruvdrift och fiske. En bra jordbrukspolitik ska skapas och 

kunskap inskaffas om hur bland annat ett hållbart jordbruk bedrivs, där 

jordbruksprodukter och livsmedel ska främjas till friare handel i strävan efter en 

hållbar utveckling.46 I Skogsprinciperna står det i inledningen att: Skogsfrågorna 

berör hela skalan av problem och möjligheter för miljö och utveckling inbegripet 

rätten till social och ekonomisk utveckling på hållbar grund […] skogen är oumbärlig 

för ekonomisk utveckling och upprätthållandet av alla livsformer. Politiken för en 

hållbar skog bör vara integrerad med bland annat handelspolitiken och den 

ekonomiska politiken.47 Alla tre styrdokumenten visar att den ekonomiska tillväxten 

och hållbarheten är viktig i relationen till naturen. Naturen tillskrivs ett instrumentellt 

värde som det går att göra ekonomiska vinster på det internationella planet, även om 

det betyder att naturen till viss del förorenas. I Skogsprinciperna skymtar dock en 

ekologism då skogen erkänns vara oumbärlig för allt liv. 

Vidare stöd för att styrdokumenten har ett antropocentriskt tankesätt har att göra 

med dess syn på att modernisera samhället. I Riodeklarationen står det att ett 

samarbete bör ske mellan stater för att kompetensen inom hållbar utveckling stärks, 

till exempel utbyta och överföra kunskaper om teknik och vetenskap samt nyskapande 

teknik.48 I Agenda 21 står det att mer forskning behövs om hur atmosfären påverkas 

för att upptäcka förändringar på ett tidigt stadium. Energisystemen ska förbättras för 

minskad förbränning av fossila bränslen, utsläpp från transporter som påverkar miljön 

negativt ska begränsas och nyttjandet av mark- och havsresurserna ska användas på så 

sätt att växthusgasutsläppen minskar. Biotekniken ska miljöanpassas och i och med 

samarbete över världens länder kan denna teknik spridas. Därmed kan bland annat 

livsmedel öka, människans hälsa förbättras och miljöskyddet förstärkas.49 I 

skogsprinciperna står det att utvecklingsländerna ska få möjlighet att få tillgång till 

kunskap och teknik för att utöka sitt arbete med att förvalta och utveckla sina 
                                                
45 http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22), Riodeklarationen, princip 12, 16 
46 http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22), Agenda 21, s. 16-17 
47 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-
skrivelser/19929313_GG0313/ (2012-05-09), Skogsprinciperna, princip 13d, 14, s. 28, 33 
48 http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22), Riodeklarationen, princip 9 
49 http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22), Agenda 21, s. 12-14, 17 
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skogsresurser. Vetenskaplig forskning, teknik, utbildning och informationsutbyte bör 

stärkas i ett hållbart skogsbruk.50 Detta visar tydligt på ett antropocentriskt tankesätt 

då miljöproblemen till största del anses går att lösa genom att modernisera samhället. 

Vetenskap, teknik och kunskap ligger i fokus. 

Ur styrdokumenten går det att utläsa en oortodox antropocentrism som erkänner 

kommande generationer och komplexa ekosystem, men även en antydan till 

ekologism. I Riodeklarationen står det att utvecklingen måste ta hänsyn till att den 

tillgodoser både nuvarande och kommande generationers utvecklings- och 

miljöbehov. Jordens ekosystem ska skyddas, bevaras och återställas till bra hälsa 

genom ett globalt samarbete mellan stater. Försiktighetsprincipen ska tillämpas i 

största möjliga mån för att miljön ska skyddas, vid föreliggande hot får inte brister i 

en vetenskaplig bevisning stoppa förhindringen av miljöförstöringen.51 I Agenda 21 

står det om att skydda alla slags oceaner och hav från miljöfarligt utsläpp och även 

skydda, använda och utveckla de levande tillgångar som finns i haven. 

Försiktighetsprincipen och förebyggande åtgärder ska gälla så att den marina miljön 

inte förstörs.52 I Skogsprinciperna står det att en hållbar skog behövs för att både 

nuvarande och kommande generationer ska kunna tillgodose olika behov inom det 

ekonomiska, sociala, kulturella ekologiska och andliga. Det kan handla om virke, mat, 

vatten, bostäder, arbeten, djurs hemvist oh fritidsaktiviteter. Skogars grundläggande 

roll, det vill säga de ekologiska processerna och balansen, bör erkännas för att skydda 

dessa, som till exempel ekosystem, fotosyntes och biologisk mångfald.53 Med vad 

som framkommit i styrdokumenten om framtida generationer och att Jordens 

ekosystem är komplexa och samspelta visar detta på en oortodox antropocentrism. 

Det finns även antydningar till ekologism där naturen tillskrivs ett egenvärde, till 

exempel att skogars grundläggande roll bör erkännas och skyddas och även den 

marina miljön. Det går även att utläsa ett ekocentriskt tankesätt då 

försiktighetsprincipen ska gälla, bland annat för den marina miljön. Här går det att 

tolka att Riodeklarationen säger emot sig själv när det gäller försiktighetsprincipen 

och modernisering av samhället. Försiktighetsprincipen verkar ibland ha företräde för 

                                                
50 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-
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52 http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22), Agenda 21, s. 18 
53 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-
skrivelser/19929313_GG0313/ (2012-05-09), Skogsprinciperna, princip 2b, 4, s. 29-30 
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vetenskapen, eftersom bristande vetenskap inte får hindra att försiktighetsprincipen 

tillämpas om miljön hotas. 

Vidare går det att tolka styrdokumenten som att de är öppna för alla människors 

olika världsbilder. I Riodeklarationen står det att varje medborgare i samhället har rätt 

att delta i miljöfrågor och beslut. Även urbefolkningars kunskaper och traditionella 

seder anses viktiga i miljövård och utveckling. Deras kultur och identitet bör erkännas 

och stödjas och inkluderas i arbetet kring hållbar utveckling.54 Även i Agenda 21 står 

det att urbefolkningars traditionella kunskaper och värderingar är betydelsefulla i 

miljöarbetet.55 Citatet nedan om denna öppenhet inför olika världsbilder får avsluta 

denna del. I Skogsprinciperna står det: Skogspolitiken på nationell nivå bör erkänna 

och, på det sätt som är lämpligast, stödja urinvånarnas identitet, kultur, rättigheter 

och samhällen, liksom andra samhällen och andra skogsinvånare. Man bör bl.a. 

främja en lämplig ordning för att dessa grupper skall få ett ekonomiskt intresse av 

jordens användning och möjlighet att bedriva ekonomisk verksamhet och uppnå och 

upprätthålla en kulturell identitet, en social organisation och en tillfredsställande 

levnadsstandard och välfärd.56 Styrdokumenten kan således tolkas som att de har en 

öppenhet inför olika världsbilder och alla människors rätt att vara delaktiga i 

miljöarbetet, vilket kan tyda på en öppenhet inför tankesättet som berör ekologism. 

Men det finns ett undantag då Skogsprinciperna uttrycker en uppmaning att 

urbefolkningarna helst ska ha ett ekonomiskt intresse av skogen och därmed även 

tillskriva skogen ett instrumentellt värde. 

 Slutsats 

Det finns markanta skillnader i världsbilderna när en jämförelse görs mellan Tom 

Porter och styrdokumenten. Tom Porter visar tankesättet inom ekologism och till 

övervägande del inriktningen ekocentrism, som alltså inte bara tillskriver växter och 

djur egenvärde utan utvidgar det till att även innefatta Jordens olika system och 

element. Styrdokumenten visar den motsatta världsbilden som är antropocentrism, där 

naturen inte tillskrivs ett egenvärde utan istället ett instrumentellt värde. De utvidgar 

även det antropocentriska tankesättet till en oortodox antropocentrism, som erkänner 

att Jordens system, element och liv är komplexa och samspelt med varandra. 

                                                
54 http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22), Riodeklarationen, princip 10, 22 
55 http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22), Agenda 21, s. 22 
56 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-
skrivelser/19929313_GG0313/ (2012-05-09), Skogsprinciperna, princip 5a, s. 30 
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Skillnader finns även mellan uppfattningar om växter och djurs själsliv, förnuft, 

tankar och moral, där det endast är Tom Porter som erkänner detta gentemot naturens 

liv. Detta visade sig framför allt genom vattnets själ, medicinalväxternas ledarskap 

och förväntningar på plockaren samt att trädgårdens växter tar skada av människors 

humör. I styrdokumenten framställs naturens liv mer som resurser för människans 

olika behov och som en viktig del för den ekonomiska utvecklingen och den 

internationella ekonomin. Mycket fokus ligger på ett moderniserat samhälle där 

vetenskap och teknik ska skapa lösningar mellan människan och naturen. Dock finns 

en antydan till att styrdokumenten har ekologism i sitt tankesätt då bland annat skog, 

den biologiska mångfalden och den marina miljön ska bevaras för ekosystemens 

skull, vilket kan tolkas som att de tillskrivs ett egenvärde. Ekocentrism finns 

representerad i styrdokumenten då försiktighetsprincipen ibland bör tillämpas oavsett 

bristande vetenskapliga bevis, vilket till viss del är motsatsen till utvecklingen till ett 

moderniserat samhälle. Gränsen mellan världsbilderna oortodox antropocentrism och 

ekologism är således diffus och det är följaktligen möjligt att kombinera de båda. 

Styrdokumenten har även en öppenhet där människors olika världsbilder får delta i 

miljöarbetet, vilket särskilt inkluderar ursprungsbefolkningar. Detta kan styrka att 

gränsen mellan världsbilderna inte är knivskarpa, utan går att kombinera och samspela 

med varandra. Även hos Tom Porter förekommer en viss gränsöverskridning, då en 

sorts antropocentrism är representerad. Fiskar och fåglar anses vara en resurs och 

skapade för människan, men med tillägget att fiskarna bara får ätas då de behövs och 

att även andra varelser än människan har glädje av dem. Likheterna mellan Tom 

Porter och styrdokumenten är att de båda erkänner och strävar efter att framtida 

generationer ska ha minst samma livskvalitet som nuvarande.  

Hur kan då uppkomsten av dessa texters världsbilder förstås? Vad är det som ligger 

till grund? Arbetet går nu vidare till att försöka förstå detta. 

Förståelse för den kulturella kontexten 

Det här avsnittet kommer att behandla hur Tom Porters och styrdokumentens 

världsbilder kan förstås utifrån kulturella kontexter. En ansats ska nu göras för att 

koppla samman de kulturella kontexterna med de olika världsbilderna. Först ut är 

Tom Porters bok, därefter styrdokumentens texter och som avslutning görs en 

jämförelse av detta. 
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 Tom Porters kulturella kontext 

Utifrån Tom Porters bok går det att utläsa att deras kultur till största delen baseras på 

skapelseberättelsen. Tom Porter berättar att all skapelse på Jorden började långt innan 

någon människa skapades. När de väl fanns här så fick de instruktioner om hur de 

skulle leva på Jorden, bland annat om relationen till naturen, och dessa ligger 

inbäddad i själva skapelseberättelsen. Även om skapelsen hände för flera tusen år 

sedan så menar Tom Porter att de var som om det hände igår, eftersom tiden alltid är 

den samma. Förfluten tid är nutid och samtidigt även framtid, skapelsen ska inte 

betraktas som något antikt. Än idag finns fragment av skapelseberättelsen hos 

Iroquoisfolket som påverkar deras världsbild.57 Det går således att tolka detta som att 

skapelseberättelsen har en stor betydelse för den kultur Tom Porter befinner sig i. 

Detta formar världsuppfattningen och relationen till naturen. 

Tom Porter berättar att deras förfäder kommer från en annan del av universum som 

kallas Karonhiá:ke, vilket betyder the place in the sky. Där råkade en gravid kvinna 

med namnet Atsi´tsiaká:ion, vilket betyder the flower that has matured, ramla ner för 

ett hål som fanns under ett träd med flera sorters frukter på. Hon försökte desperat att 

få tag i något att hålla sig fast vid, men lyckades inte och det enda hon fick tag i var 

olika sorts frön från bland annat jordgubbar, persikor och körsbär. Det kom sig att hon 

föll ner till Jorden där hon blev uppfångad av fåglar i luften. De släppte ned henne på 

en sköldpaddas rygg eftersom Jorden endast bestod av vatten och där fick hon vara 

bland andra vattenlevande djur. Med hjälp av fröna hon fick tag på när hon föll kunde 

hon få dem att gro i lite jord som djuren hämtade långt ner under vattnet, och på så 

sätt överlevde hon. Jorden placerades på sköldpaddan och kvinnan började cirkulera 

och sjunga runt jorden, vilket resulterade i att både jorden och sköldpaddan började 

växa och därmed började födelsens mirakel. Sköldpaddan fortsatte att växa och det är 

därför som Jorden kallas Turtle Island av indianerna. Tom Porter berättar att med 

ursprung från skapelseberättelsen är jordgubbar därför en central del i ceremonierna 

som hålls i nutid och än idag går Iroquoisfolket i cirklar vid ceremonier och delar av 

kvinnans sång sjungs fortfarande.58 Redan här i början av berättelsen går det att märka 

ett särskilt förhållande och samarbete med naturen, vilket består än idag. 

Tom Porter berättar att Atsi´tsiaká:ion födde en flicka, som i sin tur födde 

tvillingpojkar genom en andlig befruktning. Genom en vision visste hon att de skulle 
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få hälften var av världens krafter, där de skulle ge världen identiteter och karaktärer. 

Den förstfödda fick heta Teharonhiawá:kon och den andra Shawískara, men eftersom 

han inte ville vara lika sin bror föddes han istället från moderns sida vilket gjorde så 

hon dog. Pojkarnas mormor fick ta hand om dem och hon begravde sin dotter genom 

att lägga jord över henne. Genom denna handling blev för första gången människorna 

en del av jorden och det är även därför som Jorden kallas Moder Jord, Mother Earth. 

Från hennes kropp började växtlighet gro, bland annat majs, bönor och squash. Dessa 

Three Sisters är en gåva som Moder Jord och Skaparen gav för de framtida 

generationerna och de växer från moderns huvud. Från hennes hjärta växer den heliga 

tobaken, på samma plats som andliga samtal med Skaparen ska komma ifrån. När 

röken når Skaparen stannar han upp och lyssnar på vad de säger.59 Här skapas således 

den första relationen till självaste Jorden, vilket även betyder att hon ses som den 

ursprungliga modern och från henne kommer föda och en kontakt med Skaparen. 

Tom Porter berättar att under hela uppväxten bråkade Shawískara med sin bror och 

han fick deras mormor att tro att det var Teharonhiawá:kon som kom ut i sidan och 

dödade modern. Detta resulterade i att mormodern tog avstånd från 

Teharonhiawá:kon och favoriserade Shawískara. Men bröderna gjorde mycket gott då 

de skapade allt på Jorden, som växter, berg, dalar, djur och människor. Shawískara 

formade människornas kroppar med jord och naturens andra element och tillagade 

dem i elden, men han behövde hjälp av sin bror för att få liv i dem. Teharonhiawá:kon 

fick liv i dem genom att blåsa tre gånger i munnen på dem och på det här sättet 

skapades fyra slags människor, svarta, vita, de med sneda ögon och indianerna. 

Skaparen gav bröderna en varsin önskan av tacksamhet för all deras skapelse. 

Shawískara önskade en slags barriär mellan honom och brodern, men brodern avstod 

eftersom han hade allt han behövde. Broderns svar gjorde Shawískara så avundsjuk 

att han försökte döda honom, vilket resulterade i ett våldsamt bråk. Det kom sig så att 

mormodern trodde att det var Teharonhiawá:kon som ville döda Shawískara, men då 

blev Teharonhiawá:kon så arg att han tog mormodern i håret och svingade henne upp 

i himlen. Utifrån den här händelsen kallas månen för mormor, Grandmother. 

Eftersom bröderna inte kunde samsas uppfyllde Skaparen Shawískaras önskning, han 

satte upp en barriär som gjorde att Shawískara fick kontrollera natten och 

Teharonhiawá:kon dagen. Utifrån detta kallas solen för Äldsta Brodern, Eldest 
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Brother, och eftersom mormodern favoriserade Shawískara visar sig månen på natten 

då hon är med honom. När månen går att se på dagen hälsar hon på sitt andra 

barnbarn, solen. Det är också därför det finns natt och dag, sorg och glädje, död och 

födelse, eftersom en balans måste finnas och det är en uppgift som bröderna fick. 

Skaparen delade även upp sköldpaddan så dess bitar och de olika folken spreds och de 

fick instruktionerna hur de skulle leva på Jorden.60 Den här delen av berättelsen visar 

både släktskapet mellan naturens system och element, men även människans 

släktskap med naturen samt hur olika fenomen i livet har uppstått. 

Tom Porter berättar att Thanksgiving Address har sitt ursprung i den instruktion 

som de fick och som ligger inbäddad i skapelseberättelsen. Thanksgiving Address är 

själva essensen av deras existens och innehåller all deras relation till Jorden, den är 

deras viktigaste andliga samtal med Skaparen.61 Han berättar även att liv består av tre 

andliga delar och är som en fläta. Den första delen är kraften av Karonhiá:ke, den 

andra delen är Jordens kraft och den tredje delen, som är vårt kött och blod, kommer 

från själva jorden och andra element som finns där. Vid födseln flätas de tre delarna 

samman och de löses upp och återgår till dess ursprung när vi dör. Den delen som går 

tillbaka till jorden själv är den andliga Moder Jord och gör så att livet fortsätter. Därav 

kommer majs och vattenmelon att växa och det är en fortgående process som ger kraft 

åt liv, en slags återvinning då vår själ fortsätter i andra liv. Så livet är bara ett tillfälligt 

besök på Jorden och döden är bara ett steg vidare. Dessa tre krafter inom oss 

kontrollerar vi genom livet, därför bör vi ta hand om själen och för att göra detta 

rättvisa borde vi vandra på jorden med respekt.62 Vi är alltså alla en del av varandra 

där vi binds ihop av Moder Jord och det konstateras att skapelseberättelsen ligger till 

grund för Thanksgiving Address och därmed även för den kulturella kontexten. 

 Styrdokumentens kulturella kontext 

Utifrån styrdokumenten går det att utläsa att vetenskap, teknik och modernisering 

utgör en stor del av denna kultur. Det går allmänt att se att västvärldens kultur i stor 

utsträckning bygger på vetenskap, teknologi och ekonomisk tillväxt, därför är det 

rimligt att titta tillbaka på hur och varför denna kultur uppstod för att få en förståelse 
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för tankesättet bakom hållbar utveckling. Tiden måste backas tillbaka ända till 1500-

talet, då en slags vetenskaplig revolution började utvecklas.  

Steven Shapin skriver att på 1500-talet var Nicolaus Copernicus den förste att 

ifrågasätta det traditionella tänkandet som dominerat från strax efter vår tideräkning, 

vilket handlade om att bevisa Galileo Galileis teori om att solen var universums 

mittpunkt och inte Jorden.63 Innan den vetenskapliga revolutionen kom igång 

grundades fysiken på Aristoteles, som menade att alla kroppar har en naturlig rörelse 

och strävar efter utveckling och till dess naturliga plats. Förklaringar till tingens 

rörelse kopplades till hur människans rörelse fungerade, vilket betyder att naturens 

objekt och processer uppfattades som animistiska, eller själsliga. Naturen liknades vid 

en hantverkare med en ritning, ungefär som en arkitekt, och var helt överlägsen 

människans hantverk. Eftersom världsordningen då var gudomlig fick inte 

människorna göra som gudarna, eftersom en tävlan med naturen var en omoralisk 

handling. Detta förklaringssätt förkastades av den nya formen av naturfilosofer på 

1500-talet. Dessa filosofer såg naturen mer som att den fungerade som en maskin och 

började ändra den rådande uppfattningen så att människans hantverk framställdes som 

likvärdig med det naturliga.64 Uret blev symbol för hur naturen kunde modelleras, den 

kunde både förklara naturprocesser och människors angelägenheter där de liknades 

vid urets rörliga delar och kosmos rörelser. Dessa timmar var konstanta och 

människorna kunde nu rätta sig efter mekanisk tid istället för de naturliga rytmerna i 

universum. Detta betydde att maskiner blev begripliga och därmed även naturen, 

vilket tog bort den mystiska och magiska världsbilden i kulturen.65 Den mekaniska 

synen på naturen kopplades ihop med matematiken som nu kunde räkna ut naturens 

processer. Snart växte även undersökningsmetoder fram som betonade att fakta måste 

härstamma ur observationer om hur saker och ting framstod och inte bygga på 

önskningar eller förväntningar. För att denna naturfilosofi skulle utvidgas i det 

offentliga började experimenten att skrivas ned i detalj, både framgångar och 

misslyckande, så läsaren fick en bild av vad det handlade om. På så sätt spreds sig 

denna vetenskap över Europa och till kolonier i Amerika.66 Vetenskapsmännen skulle 

kunna sägas ha haft ett kunskapsbegär och denna så kallade vetenskapliga 

revolutionen uppstod ur ett förändrat samhälle, där det feodala samhället föll och 
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nationalstater tog över. Upptäckter av andra världsdelar skapade förändringar i både 

politik, kultur, religion och ekonomi.67 Från den här beskrivningen kan det förstås att 

ursprungligen tillskrevs naturen en själ och kanske ett egenvärde, eftersom människan 

uppfattade naturen som gudomlig och att den hade en särställning gentemot 

människan. Tvärtemot det antropocentriska tankesättet. Därefter skedde ett paradigm 

som gjorde att vetenskapen kom i fokus och naturen inte längre var särställd från 

människan. Den kunde till och med förklaras genom matematiska uträkningar och 

krav ställdes på att undersökningarna skulle vara vetenskapligt bevisade. Naturen blev 

således inte längre något mystiskt utan något förklarligt, men därmed inte sagt att den 

tillskrevs ett instrumentellt värde. 

Nu vrids tiden fram till mitten av 1900-talet för att se hur den västerländska kulturen 

utvecklade sig från 1500-talets vetenskapliga revolution. Enligt Larsson, Bratt & 

Sandahl fanns en stor optimism efter andra världskriget då välståndet och 

levnadsstandarden i västvärlden utgjorde ett ideal och skulle strävas till att uppnås för 

alla världens länder. Världen hade delats i tre delar, de rika demokratiska och 

utvecklade länderna, de kommunistiska länderna samt de fattiga underutvecklade 

länderna. De två första delarna försökte locka till sig de underutvecklade länderna till 

en bättre levnadsstandard genom att använda tankesättet om ekonomisk tillväxt. 

Kopplingen mellan levnadsstandarden och ekonomisk tillväxt framstod vara 

lösningen på välfärd, i alla fall när det gällde det materiella.68 Genom den här 

beskrivningen går det att förstå att modernisering av samhällen ger bättre 

levnadsvillkor genom att den materiella statusen ökar och ekonomin växer. 

 Slutsats 

Tom Porters och styrdokumentens kulturella kontexter är helt åtskilda och olik 

varandra vid en jämförelse. Den världsbild och relation till naturen som Tom Porter 

har, alltså ett ekocentriskt tankesätt, går att förstås genom att den grundas på 

skapelseberättelsen. Detta kan med stor sannolikhet konstateras som ett faktum då det 

är han själv som antyder denna koppling. Skapelseberättelsen och dess instruktioner 

för hur vi ska leva på Jorden, vilket är den kulturella kontexten, kan således 

sammankopplas till den relation till naturen och världsbild som framkommit i det 

första temat i det här arbetet. Däremot är kopplingen mellan styrdokumentens 
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världsbild samt relation till naturen och den vetenskapliga revolutionen osäkrare att 

bestämma. Den litteratur som berör den vetenskapliga utvecklingen och det 

västerländska tankesättet är inget källmaterial och kan beskriva en felaktig bild av den 

kulturen. Dock verkar denna koppling logisk då styrdokumenten genomsyras med att 

vetenskap, teknologi och ekonomisk utveckling är centrala delar i den hållbara 

utvecklingen. Den vetenskapliga revolutionen och tiden efter andra världskriget kan 

även kopplas ihop med att naturen tillskrivs ett instrumentellt värde, eftersom 

naturens råvaror ger en god och förbättrad levnadsstandard för människor. Ytterligare 

ett samband finns för att styrdokumentens antropocentriska världsbild och kulturella 

kontext härrör från den vetenskapliga revolutionen. Det var under denna revolution 

som naturen började mista sitt magiska värde till att bli en slags maskin utan själ och 

vid mitten av 1900-talet har människans välfärd satts i centrum. Innan den 

vetenskapliga revolutionen började rådde Aristoteles fysik som tillskrev naturen en 

själ och en särställning gentemot människan, vilket liknar Tom Porters världsbild. Om 

denna världsbild hade besegrat de nya naturfilosofernas tankesätt kanske 

styrdokumenten haft samma världsbild som Tom Porter. Det är också möjligt att 

styrdokumenten inte skulle ha funnits alls idag, för om naturen fortfarande ansetts ha 

en själ och egenvärde skulle kanske ingen miljöförstöring orsakad av människan ha 

skett. 

Hur kommer det sig då att dessa texter har skrivits? Har det något att göra med 

världsbilderna och de kulturella kontexterna? Arbetet går nu vidare till nästa tema och 

behandlar detta ämne. 

Förståelse för texternas uppkomst 

Den här delen behandlar orsaken till texternas uppkomst och om förklaringarna till 

detta går att finna i de olika världsbilderna och kulturella kontexterna. Först behandlas 

Tom Porters bok, därefter styrdokumentens texter och avslutas med en jämförelse. 

 Uppkomsten av Tom Porters bok 

I Tom Porters bok går det att utläsa att en återgång till en mer traditionell relation till 

naturen måste ske för att bland annat komma till rätta med dagens miljökris samt att 

deras kultur måste bevaras. Tom Porter berättar att Iroquoisfolket under lång tid har 

varit ett rätt slutet klanfolk som inte öppnat upp sig för omvärlden. Det har berott på 

att de blivit retade och varit utsatta för hån för den världsbild de har, både från icke-
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indianer och sina egna som övergivit det traditionella sättet. Men på senare tid har de 

börjat visa sig för omvärlden och berättat om deras värderingar och principer. Han 

själv och flera andra har till exempel varit till Genève och FN i New York och talat, 

och nu visar människor intresse av dem och vad de har att säga. När de började tala 

om deras levnadssätt inför omvärlden tog många av de äldre inom Iroquois illa vid 

sig, men de var bara rädda eftersom de varit med om att bli förnedrad och slagen om 

de pratade om sig själva. Idag är det annorlunda och deras levnadssätt är inget 

hemlighetsfullt. Han berättar att uppkomsten till den här boken beror på att hans 

avlidna mormor kom till hans dröm och sa till honom att skriva ned allt vad hon och 

de äldre lärt honom under hans liv. Han skulle skriva ned deras tro, världsbild och hur 

de vandrar i världen. Boken behövs för att deras folk, speciellt den yngre 

generationen, ska komma ihåg deras levnadssätt. Bokens syfte är även att ge en rättvis 

bild av ursprungsbefolkningen och både det bra och dåliga om dem ska finnas med.69 

Tom Porter berättar att deras Thanksgiving Address är en nyckel till det spirituella 

och är central i den ceremoniella världen hos Iroquois, kanske till och med hos alla 

indiannationer i Nord- och Sydamerika. Han menar att för ett par tusen år tillbaka var 

det nog dessa ord som alla människor i världen hade och än idag finns det till viss del 

i Afrika. Detta kallas för universell sanning och han menar att det måste tillbaka in i 

våra liv.70 Många av de stora länderna och företagen tar inte hänsyn till naturen, vilket 

sker på nuvarande och framtida generationers bekostnad. De är svåra att resonera med 

eftersom de inte lyssnar. Han menar att kommunikation är det viktigaste om 

människorna i världen ska kunna bli enade. Genom kommunikation kan vi förstå 

varandra och då kan vi få ett enat sinne, one mind.71 Kortfattat är syftet med bokens 

uppkomst därmed att Tom Porters världsbild och kulturella kontext ska leva vidare, 

dels för deras egna generationer men även för resten av världen för att det kan vara en 

lösning på dagens miljöförstöring. Han påpekar också att denna världsbild har funnits 

över hela världen en gång i tiden, men frångåtts av någon anledning. 

 Uppkomsten av styrdokumenten 

Som tidigare nämndes under styrdokumentens kulturella kontext så anses det 

västerländska levnadssättet ett ideal att sträva efter.  Larsson, Bratt & Sandahl menar 

                                                
69 Porter 2008, s. 1-4 
70 Porter 2008, s. 25-26 
71 Porter 2008, s. 73, 254 
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att detta ideal har pågått under ungefär de femtio senaste åren och ordet utveckling 

kopplades ihop med bättre ekonomi och en högre levnadsstandard. Så småningom 

upptäcktes det en negativ förändring av miljön och diskussioner uppstod om detta var 

orsakat av det västerländska strävandet efter en materiell välfärd. Härmed började 

politiska processer att undersöka om så kunde vara fallet, men det stod dock klart att i 

strävan efter utveckling måste även ekologiska aspekter tas i beaktande. Strax före 

1970 konstaterades det i en rapport inom FN att miljön spelar en viktig roll om den 

ekonomiska och sociala utvecklingen skulle utvecklas positivt.72 Det konstaterades 

även att miljökrisen var global och för att inte framtida liv skulle hotas måste den 

hanteras och lösas gemensamt i världen. Den primära frågan från de rika länderna 

handlade om räddningen av råvarukällor för den ekonomiska handelns skull. Centralt 

var även frågor kring luftföroreningar som orsakade stora skador på skogen på grund 

av så kallat surt regn. Utvecklingsländerna fruktade att de rika länderna skulle hindra 

dem från en ekonomisk och social utveckling genom att hänvisa till att miljön går 

först. Detta gjorde att de fick nedskrivna försäkringar att detta inte skulle hända. Innan 

hade ibland begreppet ecologically sustainable development använts, men i samband 

med Brundtlandskommissionen och en politisk kompromiss togs ordet ecologically 

bort för att inte utvecklingsländerna skulle vara oroliga för ett förhindrande av 

ekonomisk och social utveckling. Begreppet sustainable development kan därför 

tolkas i en bredare bemärkelse på grund av att ordet ecologically togs bort. Till 

exempel betonar de industrialiserade länderna ordet sustainable, eftersom de inte vill 

minska bruttonationalprodukten, BNP, men samtidigt visa viss miljöhänsyn.73 

Kortfattat är syftet med styrdokumenten att miljöförstöringen började påverka 

människornas välfärd, genom den ekonomiska och sociala utvecklingen. En viss 

hänsyn till naturen var tvungen att tas för att rädda råvarukällor så att en fortsatt 

utveckling kunde ske. 

 Slutsats 

Vid en jämförelse mellan Tom Porters bok och styrdokumenten om hållbar utveckling 

går det att utläsa två skilda perspektiv till varför texterna har uppkommit. Tom Porters 

bok har visserligen huvudsyftet att vara en slags guide om deras världsbild och kultur 

för deras folk och framtida generationer. Men utifrån vad han berättar i boken om 

                                                
72 Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 275, 277 
73 Larsson, Bratt & Sandahl 2011, s. 278-280 
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kommunikation, enighet och universell sanning kan det även tolkas som att boken 

behövs för att världen ska få upp ögonen för denna alternativa världsbild och kultur. 

Hans uttalande om universell sanning kan till viss del styrka att hans världsbild rådde 

innan den vetenskapliga revolutionen och han menar att den borde återupptas vid 

dagens arbete kring miljöförstöringen. Uppkomsten av boken kan således kopplas 

ihop med att den vill ge världen en bild av deras ekocentriska världsbild och att deras 

kulturella kontext är något som hela världen en gång levde i. Styrdokumenten 

däremot verkar ha uppkommit för att miljöförstöringen började drabba människorna 

negativt. Ett nytt perspektiv behövdes där även naturen måste inkluderas i den 

ekonomiska och sociala utvecklingen för att rädda råvarorna, vilka människorna 

behövde för en bra materiell levnadsstandard. Styrdokumentens fokus ligger som 

tidigare konstaterats på vetenskap, kunskap och ekonomisk utveckling och ett 

moderniserat samhälle är något som eftersträvas för arbetet kring miljöförstöringen. 

Uppkomsten av styrdokumenten kan således kopplas ihop med en antropocentrisk 

världsbild, där naturen har ett instrumentellt värde och människan en särställning 

gentemot naturen och där den vetenskapliga revolutionen ligger till grund för den 

kulturella kontexten. Texternas uppkomst kan således förstås som att Tom Porters bok 

uppkom med perspektivet att en traditionell relation till naturen måste återtas, medan 

styrdokumentens uppkomst har perspektivet att en modernisering av samhället medför 

en gynnande relation till naturen för människans skull. 



 31 

Sammanfattning 

Uppsatsen har jämfört relationen till naturen mellan Mohawkindianen Tom Porter och 

FN:s tre styrdokument, Riodeklarationen, Agenda 21 samt Skogsprinciperna. Samt 

även sökt förståelse för texternas världsbilder, kulturella kontexter och uppkomst. 

Det har genom arbetet framkommit att Tom Porter och styrdokumenten till största 

delen skiljer sig åt gällande relationen till naturen. Tom Porter har en ekocentrisk 

världsbild som tillskriver naturens liv ett egenvärde, själ, tankeförmåga och moral, 

medan styrdokumenten till största delen har en antropocentrisk och oortodox 

antropocentrisk världsbild, som tillskriver naturen ett instrumentellt värde vars 

råvaruresurser står till människors förfogande. Dock är världsbilderna inte givet en 

gång för alla, utan det finns en suddig gräns dem emellan och de är kombinerbara. 

De kulturella kontexterna kring texterna går att koppla ihop med världsbilderna och 

även dessa skiljer sig från varandra. Tom Porters kultur härstammar ur 

Skapelseberättelsen som berättar om släktskap och samspel med naturens alla liv och 

om hur människans relation till naturen bör vara. Styrdokumentens kulturella kontext 

härstammar ur en vetenskaplig revolution, där kunskap, vetenskap och teknik står i 

fokus och människans relation till naturen är främst en råvarukälla. 

Texternas uppkomst skiljer sig också åt och kan kopplas ihop med respektive 

världsbilder och kulturella kontexter. Tom Porter förespråkar ett återupptagande av ett 

traditionellt förhållande till naturen i miljöarbetet. Styrdokumentens uppkomst härrör 

från perspektivet att människan drabbats negativt av miljöförstöringen och måste 

således upprätta strategier för att få en hållbar miljö, vilket har betydelse för fortsatt 

ekonomisk och social utveckling. 

 



 32 

Käll- och litteraturförteckning 

Litteratur 

Gulliksson, Håkan & Holmgren, Ulf (2011). Hållbar utveckling: livskvalitet, beteende 

och teknik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Larsson, Markus, Bratt, Leif & Sandahl, Johanna (2011). Hållbar utveckling och 

ekonomi inom planetens gränser. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Shapin, Steven (2000). Den vetenskapliga revolutionen. Eslöv: B. Östlings bokförl. 

Symposion 

 

Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: 

Liber 

 

Widén, Pär (2009). ”Kvalitativ textanalys”, Handbok i kvalitativ analys, Fejes, 

Andreas & Thornberg, Robert (red.), 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Källor 

Porter, Tom (2008). And Grandma Said… Iroquois Teachings as passed down 

through the oral tradition. United States of America: Xlibris Corporation 

 

Agenda 21 (elektroniskt). 

http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22) 

 

Riodeklarationen (elektroniskt). 

http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22) 

 

Skogsprinciperna (elektroniskt). 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-

skrivelser/19929313_GG0313/ (S. 28-33) (2012-05-09) 

 



 33 

Internet 

Ekologiska fotavtryck (elektroniskt). 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck 

(2012-05-28) 

 

Ekologiska fotavtryck (elektroniskt). 

http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/s-berknar-man-ekologiska-

fotavtryck/1157938-ekologiska-fotavtryck-s-berknar-man-ekologiska-fotavtryck 

(2012-05-28) 

 

Haudenosaunee (elektroniskt). 

http://www.haudenosauneeconfederacy.ca/confederacycreation.html (2012-04-16) 

 

Haudenosaunee (elektroniskt). 

http://www.haudenosauneeconfederacy.ca/culture.html (2012-04-16) 

 

Haudenosaunee (elektroniskt). 

http://www.haudenosauneeconfederacy.ca/leagueofnations.html (2012-04-10) 

 

Haudenosaunee (elektroniskt). 

http://www.haudenosauneeconfederacy.ca/whatisconfederacy.html (2012-04-10) 

 

Hållbar utveckling (elektroniskt). 

http://www.regeringen.se/sb/d/6936/a/18684 (2012-04-22) 

 

Two circles (elektroniskt). 

http://twocircles.org/index.php (2012-04-15) 

 

Two circles (elektroniskt). 

http://www.twocircles.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Item

id=2 (2012-04-22) 



 34 

Bilagor 

Bilaga 1 Statement from Traditional Circle of Indian Elders and Youth 

 

TRADITIONAL CIRCLE OF INDIAN ELDERS AND YOUTH 

Anishinaabe, Saginaw-Chippewa, Michigan 

August, 2000 

COMMUNIQUE NO. 20 

Statement reflecting the position of the Traditional Circle of Indian Elders and Youth 

and delivered on their behalf by Oren R. Lyons, Faith Keeper, Turtle Clan, Onondaga 

Nation, to the Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders, 

United Nations, New York, August 28-31, 2000. 

 

Leaders of the World: 

Neyaweha-scano (Thank you for being well). 

Today I bring you greetings from the Indigenous Peoples of North, Central, and South 

America. Indeed, I bring you greetings from the Indigenous Peoples of the world. 

We are the keepers of the traditions, ceremonies, histories, and future of our nations. 

We are the ones who escaped from your proselytizing. We survived with the wisdom 

of the Old Ones. 

And we are pleased to add our voices to yours in this great effort for common sense 

and peace among nations. 

Leaders of the World: 

I bring you a most urgent message that was brought to our 23rd annual gathering of 

the Traditional Circle of Elders and Youth. This message was brought by a runner 

from the north, from Greenland, and he said: 

The ice is melting in the north! 

He informed us that some 15 years ago they noticed trickles of water coming down 

the sheer face of Glacier Mountain. That trickle has grown to a roaring river of ice 

water pouring out of this mountain into the Atlantic Ocean. 

He informed us that Glacier Mountain has lost 4,000 feet of ice in these past few 

years. And the melt continues to accelerate. 

This is an alarming message that requires your absolute attention. 

Leaders of the World: 
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We are a collective voice of Indigenous Peoples. We have joined this great mission 

for peace. We add our presence in support of this great effort for reconciliation 

between peoples and nations. 

We agree that there must be parity and equity between rich and poor nations, between 

white people and people of color, and rich people and poor people, with special 

attention to women, children, and indigenous peoples. 

We, in our collective voices, add to this: that there must be a reconciliation between 

peoples and the natural world, between nation states and the forests that sustain us, 

between corporations and the resources they mine, the fish that they catch, and the 

water that they use. 

Leaders of the World: 

Indigenous nations and peoples believe in the spiritual powers of the universe. We 

believe in the ultimate power and authority of a limitless energy beyond our 

comprehension. We believe in the order of the universe. We believe in the laws of 

creation and that all life is bound by these same natural laws. 

We call this essence the spirit of life. This is what gives the world the energy to create 

and procreate, and becomes the ponderous and powerful law of regeneration - the law 

of the seed. 

We, in our collective voices, speak to this to remind you that spirit and spiritual laws 

transcend generations. We know, because this has sustained us. 

Religion and spirituality is vital to survival and moral law. It is a faith that has 

sustained our human spirit through our darkest hours. It has sustained our human 

spirit in times of crisis during the times we suffered through the grinding measures of 

inexorable persecutions that have spanned generations and continue today. Yet here 

we are, today, adding our voices to this plea for sanity in leadership and responsibility 

to the future generations whose faces are looking up from the Earth, each awaiting 

their time of life here. 

Leaders of the World: 

The collective voices of indigenous people add that we are saddened by the absence 

of our elder brother, the Dalai Lama, in this forum. We believe that reconciliation 

should begin here because peace is an inclusive term, and peace and reconciliation is 

the purpose of this summit. 

Peace is dynamic and requires great effort of spirit and mind to attain unity. Leaders 

of peace must step forward and take responsibility for a paradigm change in the 
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direction of current lifestyles and materialistic societies. The human species has 

become the most voracious and abusive consumer of Earth's resources. We have 

tipped the balance of life against our children, and we imperil our future as a species. 

Leaders of the World: 

Despite all of our declarations and all of proclamations, no matter how profound they 

may be: 

The ice is melting in the north. 

We see the acceleration of the winds. 

We see the fires that are raging in North America. 

And we see that the sun's rays that provide us with light, energy, and the very essence 

of life now are causing cancer in people, blinding animals, and killing the plankton 

and krill of the sea. 

This is only the beginning and already we are helpless. We will now see the real 

spiritual powers that govern the Earth. 

Leaders of the World: 

There can be no peace as long as we wage war upon Our Mother, The Earth. 

Responsible and courageous actions must be taken to realign ourselves with the great 

laws of nature. We must meet this crisis now, while we still have time. We offer these 

words as common peoples in support of peace, equity, justice, and reconciliation. 

As we speak, the ice continues to melt in the north. 

Dahnato (now I am finished). Neyawenha (thank you). 

Oren R. Lyons, Faith Keeper, Turtle Clan Onondaga Nation, Haudenosaunee 

 

Källa: 

http://www.twocircles.org/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Ite

mid=38 (2012-05-28) 
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