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Visjonær allianse
De vil fremme global handling. De vil kople mennesker sammen. De vil bevege
menneskeheten mot en bærekraftig og rettferdig framtid. De er dette årtusenets
allianse for menneskeheten og biosfæren.
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Omfattende granskning av jordkloden har avdek
ket et bredt spekter av alvorlige miljøproblemer
skapt av mennesket. Klimaendringene topper
listen. Men til tross for at naturvitenskapelig forsk
ning klart og tydelig forteller oss om status for
kloden, så uteblir de samordnede tiltakene.
Det kan være vanskelig å fatte vitenskapelig
dokumentasjon, da denne ofte framstilles svært
teoretisk. Dermed blir det også vanskelig å vite
hvordan vi skal handle. Vi trenger både naturviten
skap, samfunnsvitenskap og humaniora for å finne
ut hvordan vi skal få til de tiltakene som er helt
nødvendige.
The Millennium Alliance for Humanity and
the Biosphere (MAHB) er et forskningsinitiativ
som har satt seg fore å utvikle mer omfattende

— Nøkkelen er ikke bare
at forskningen skal få fram
nye kunnskaper
definisjoner av og løsninger på bærekraftutfordrin
gene. Forkortelsen MAHB uttales «mob» – som
er det engelske ordet for «flokk». MAHB ønsker
å integrere naturvitenskap, teknologi, samfunnsfag
og humaniora i et handlekraftig kunnskapsgrunn
lag.
Helt konkret har MAHB et mål om å gi
inspirasjon, slik at globale samtaler og handlinger
igangsettes og holdes i live, samtaler som kan skyve
kulturer og institusjoner i retning av bærekraftige
måter å handle på for å oppnå en rettferdig forde
ling i framtiden. MAHB er i ferd med å bygge opp
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et internasjonalt nettverk av engasjerte forskere og
fagfolk, forretningsfolk, politikere og andre sam
funnsaktører, som sammen vil bidra til at vi får en
global dialog om hvordan vi styrer mennesker og
institusjoner i en bærekraftig retning.
MAHBs forskningstemaer omfatter hvilke mål
mennesker og samfunn må sette seg for en bære
kraftig framtid, hvordan disse målene kan nås og
hvordan kulturer og institusjoner må innrettes for
å løse klimaproblemet og andre bærekraftutfor
dringer.
Nøkkelen er ikke bare at forskningen skal
få fram ny kunnskap. Her går man videre for å
bestemme hvordan den kunnskapen som kommer
fram i vitenskapelige publikasjoner, kan brukes
til å finne ut av hvordan vi påvirker til bærekraf
tig atferd og bærekraftige verdier. Nedslagsfeltet
blir alt fra de valgene som hver enkelt av oss tar
om for eksempel transport, via forvaltningens og
politikernes beslutninger om hvilke miljøvennlige
tjenester som bør tilbys – til overordnede beslut
ninger om subsidiering av industrien.
MAHB har tatt i bruk en metode som er uav
hengig av fagdisiplin, og alle er velkomne til å delta
i MAHB og til å bidra inn i initiativet. Den viktig
ste forutsetningen er et sterkt ønske om å håndtere
klimaendringer og andre utfordringer som står
i veien for en bærekraftig framtid. Vi kan endre
atferd og verdier ved å integrere ulike forsknings
grener og yrkesgrupper.
På nettstedet MAHB.stanford.edu finner du mer
informasjon. MAHB-initiativet har også en egen
Facebook-gruppe.
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