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Vi hjelper stadig 
færre ut av fattig-
dom – sammenlik-
net med hvor man-
ge vi er i stand til å 
redde. Derfor blir 
det feil å snakke 
om globalt fram-
skritt, mener fi lo-
sof Thomas Pogge.

FRAMSKRITT
Av Haakon Flemmen

– Debatten om framskritt for-
dreies ideologisk, hevder Tho-
mas Pogge.

Den tyske moralfi losofen er 
kjent for å plukke fra hveran-
dre statistikk fra Verdensban-
ken og andre internasjonale 
institusjoner, som han mener 
skjønnmaler den globale ut-
viklingen.  

– Vi står midt i en nasjonal 
og global kamp om hvilken 
retning verden bør ta. I denne 
striden benytter forsvarerne 
av status quo alle midler for å 
presse oss til å fortsette som 
før, sier Pogge, som er profes-
sor ved Yale University og en 
av forskningslederne ved 
Senter for studier av rasjonell, 
språklig og moralsk handling 
(CSMN) i Oslo.

Tviler på framskrittet
I Klassekampen 14. juli for-
svarte Steven Pinker tesen 
om at menneskeheten gjør 
framskritt. I boka «The Better 
Angels of Our Nature» har 
Pinker lagt fram en mengde 
statistikk for å vise nettopp 
dette: En stadig mindre andel 
av jordas befolkning dør i krig 

og eller av annen vold. Vi blir 
stadig mer humane.  

Men Thomas Pogge, som er 
spesielt opptatt av global fat-
tigdom, mener det ikke uten 
videre kan slås fast at den glo-
bale utviklingen går riktig vei. 

– En måte å måle framskritt 
på er simpelthen å sammen-
likne forholdene i fortida med 
situasjonen i dag. Da ser det 
ut til å få framover. Men en an-
nen tilnærming er å se på 
hvordan verden gjør det rela-

tivt til sitt potensial. Tenker vi 
på den denne måten, blir det 
klart at vi på mange områder 
gjør det langt dårligere enn 
før, sier Pogge.

Dermed tar han avstand fra 
tankemåten til Pinker og hans 
likesinnede. De måler nemlig 
framskrittet ut fra hvor stor 
andel av jordas befolkning 
som til enhver tid lider av et 
problem.

Pogge vedgår at antallet un-
derernærte mennesker på jor-
da kanskje utgjorde en større 
andel av menneskeheten for 
300 år siden. Men den gangen 
var problemet i større grad 
uunngåelig, mener han. Vi ut-
nytter altså potensialet vårt 
dårligere og dårligere. 

– I dag har vi fl ere kronisk 
underernærte enn noen gang 
i menneskehetens historie. 
Da kan du enten si at én mil-
liard underernærte ikke er 

så ille, siden de kun utgjør en 
sjuendedel av jordas befolk-
ning. Eller så kan du peke på 
at dette faktisk er et enormt 
høyt antall. Jeg mener vi må 
sammenlikne tallet på kro-
nisk underer-
nærte med 
antallet men-
nesker som 
er uunngåe-
lig kronisk 
underernær-
te. Sett på 
denne måten 
presterer vi 
veldig dårlig i verden i dag.

Den store FN-bløffen
Diskusjonen om andeler og 
absolutte tall kan virke kuri-
øs. Men den kan få enorme 
konsekvenser. Det har Pogge 
demonstrert ved å avsløre 
hvordan verdenssamfunnet 
har senket sine mål for fattig-

domsbekjempelse. Det skjed-
de da FN gikk fra å regne 
målene for reduksjon av un-
derernærte i verden i abso-
lutte tall – til å regne i pro-
senter.

– Under 
toppmøtet om 
verdens mat-
varesikkerhet 
i Roma i 1996 
lovet verdens 
regjeringer at 
de skulle halv-
ere antallet 
kronisk un-

derernærte innen 2015. Det 
betydde at 788 millioner un-
derernærte skulle reduseres 
til 394 millioner, sier Pogge og 
fortsetter.

– Etter dette har det totale 
antallet underernærte økt til 
over én milliard. Men under-
veis har FN endret målsetting 
til å skulle halvere andelen 

Framskrittsdebatten blir ideologisk forvrengt av sterke interesser, mener fi losof Thomas Pogge:

– Vi gjør tilbakeskritt

UTVIKLING: Det går ikke framover med verden når vi hjelper en stadig mindre andel av dem vi faktisk kan hjelpe,      mener moralfi losof Thomas Pogge. Her forlater syriske fl yktninger en leir på den tyrkisk-syriske grensen, 
hvor det nå er stor mangel på mat og vann.  FOTO: UMIT BEKTAS, SCANPIX/REUTERS

SKEPTISK: Filosof Thomas Pogge ved Yale University. 

FAKTA

Framskritt:
� Verden blir fredeligere og 
mer human, hevder psykolog 
Steven Pinker i boka «The 
Better Angels of Our Nature».
� I Klassekampen 14. juli 
forsvarte Pinker og fredsforsker 
Nils Petter Gleditsch framskritt-
stesen. 
� Lørdag tok medisiner Hans 
Rosling til orde for at man må 
kunne snakke om positive 
utviklingstrekk og samtidig 
kritisere den globale situasjo-
nen. 
� I dette intervjuet foreslår 
fi losof Thomas Pogge en annen 
måte å forstå framskritt på. 
Han mener framskrittsdebat-
ten er sterkt ideologisk ladet.

Klassekampen 14. juli

Klassekampen 21. juli

Klassekampen 14. juli

Klassekampen 21. juli

«Dette er ikke tegn 
på framskritt, men 
på tilbakeskritt»

THOMAS POGGE, FILOSOF
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MIDDELALDERBYEN OSLO
LADEGÅRDEN

KUNGLIGT BRA MUSIK
MUSIKK FRA HOFFET RUNDT GUSTAV III

Med gnistrende musikk 
og små anekdoter  
børstes det støv av 
Sveriges 17oo-talls 
historie. 

Billetter i døra kr 180/130 
www.osloladegard.no

OSLO LADEGÅRD ONSDAG 25. JULI KL. 20.00

PELLE HANSEN, BAROKKCELLO, 
JONAS NORDBERG, TEROBE 
MY EKLUND OG CAROLINE 
EIDSTEN DAHL, BLOKKFLØYTER
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Eit paradis
for bokfolk.
Bokbyen i Fjærland.
Roleg bokbladring i
stemningsfulle utsal.

4 km bruktbøker i alle
kategoriar, godt sortert.

Ta ein ferie
i Fjærland!

... overnatting finn
du på fjaerland.org.

KULTUR
Av Mari Brenna Vollan

I USA blir en Batman-rekla-
me tatt av skjermen og fram-
visninger avlyst, men norges-
premierene går som planlagt. 
I kveld klokka 23.59 er det 
klart for norgespremiere på 
den tredje og siste av Chris-
topher Nolans Batman-filmer 
ved flere av landets kinoer. Et-
ter massakren på en kino i 
byen Aurora på fredag, har 
«The Dark Knight Rises» fått 
en mørk og brutal sidehisto-
rie. Det var under en mid-
nattsvisning i Colorado at en 
mann kom inn i salen og skjøt 
71 personer. Tolv mennesker 
ble drept. 

Filmselskapet Warner Bros 
har bestemt seg for å trekke 

traileren fra amerikansk tv på 
ubestemt tid. De vil også ven-
te med å offentliggjøre be-
søkstallene for åpningshel-
gen, av respekt for ofrene. 
Gallapremieren som skulle gå 
av stabelen i Paris i helgen ble 
avlyst, det samme ble fram-
visninger i Mexico og Japan, 
der skuespillerne skulle møte 
opp. Nå ser det derimot ut til 
at forestillingene vil gå som 
normalt verden over. 

mariv@klassekampen.no

Ridderen reiser seg

PÅ KINO: «The Dark Knight Rises». 

fattige. Dermed er målet, 
uten at det var åpenhet om 
det, bitt kraftig redusert. Fra 
å skulle ned til 394 millioner 
underernærte er målet nå å 
komme ned til 596 millioner, 
forklarer Pogge. 

De ufødtes tapte år
Et vanlig mål på utvikling er 
forventet levealder. For hun-
dre år siden hadde ingen 
land mer enn 40 års forventet 
levealder. I dag har ingen 
land mindre enn 40 års for-
ventet levealder. Det globale 
snittet er nærmere 70 år.

Men slik statistikk er ikke 
uproblematisk som indikator 
på framskritt, mener Pogge. 
Årsaken er at den ar alle åre-
ne i et menneskes liv veie 
like tungt. Pogge mener deri-
mot at de årene spedbarnet 
går glipp av, ikke er så verdi-
fulle som årene et voksent 

menneske mister hvis hun 
dør. 

– Se for deg at du har en 
gruppe mennesker der halv-
parten dør som spedbarn og 
den andre halvparten dør når 
de er 80 år. Og se for deg at du 
har en like stor gruppe hvor 
alle dør i en alder av 40 år. I 
statistikken teller disse grup-
pene likt, men det burde de 
ikke gjøre. Det er et større pro-
blem, både for individet og 
menneskeheten, at to perso-
ner dør når de er 40 år – enn at 
én person dør som spedbarn.

Tilbakeskritt
Pogge mener at verden har 
opplevd store tilbakeslag i 
hans levealder.

– Når jeg ser tilbake på de 
siste femti årene, føler jeg at 
den intellektuelle eliten i 
Vesten har sviktet verdens 
fattige fullstendig. 

En utvikling som spesielt 
opptar ham, er de fattiges 
skrumpende mulighet til å 
påvirke politikken.

– Selv i land som USA, In-
dia og Kina, er de fattige mer 
marginaliserte enn de var for 
30–40 år siden. De har min-
dre muligheter til å påvirke 
politiske beslutninger og bli 
hørt. 

Pogge mener dette skjer i 
takt med at flere og flere 
lover og regler lages av 
overnasjonale organer, gjen-
nom forhandlinger mellom 
klodens mektigste regjerin-
ger. 

– Politikken flyttes til et 
nivå som er ideelt for de som 
har penger, de store selska-
pene, bankene og nærings-
livsorganisasjonene. Dette er 
ikke tegn på framskritt, men 
på tilbakeskritt.

haakon.flemmen@klassekampen.no

Framskrittsdebatten blir ideologisk forvrengt av sterke interesser, mener filosof Thomas Pogge:

– Vi gjør tilbakeskritt

UTVIKLING: Det går ikke framover med verden når vi hjelper en stadig mindre andel av dem vi faktisk kan hjelpe,      mener moralfilosof Thomas Pogge. Her forlater syriske flyktninger en leir på den tyrkisk-syriske grensen, 
hvor det nå er stor mangel på mat og vann.  FOTO: UMIT BEKTAS, SCANPIX/REUTERS


	page1
	page2

