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Vi nærmer oss slutten på 2018, et år der det i enda større grad enn tidligere er dokumentert at klimaendringer og andre store miljøutfordringer – fra plastforurensning i
havet til artsutryddelser – er reelle og kommer til å få stor betydning for våre liv. Selv om
vi legger til grunn moderate prognoser, vil det innebære en vesentlig endring i adferd,
og at det meste vi foretar oss, må tenkes på nye måter. For oss arkitekter, som til de
grader er involvert i produksjon, konstruksjon og omsetning av betydelige materielle
ressurser, kan det fremstå som smertefullt. Samtidig er arkitekter trent i å se muligheter der de måtte ﬁnnes, ha ambisiøse mål og jobbe med gode intensjoner.
I 2019 arrangeres ﬂere konferanser der NAL og arkitektstanden er involvert på ulike
måter. Felles for alle er at vanetenkning utfordres og nye arenaer skapes der det er mulig
å tenke de beste løsninger og utvikle den beste praksis. I mai er Futurebuilt vertskap for
den europeiske konferansen Urban Future Global Conference. I tillegg til å markere Futurebuilts tiårsjubileum, er dette en arena for alle arkitekter og andre som jobber med endring
av byen, og som ser byen som et viktig sted for løsning av klima- og miljøutfordringer.
I september feires 100-årsjubileet for landskapsarkitekt-utdanningen ved NMBU på
Ås, med NLA og IFLAs verdenskongress Common Ground. Tema er smarte og bærekraftige løsninger, og det som kreves fra både innovatører og beslutningstakere for å
ta modige valg. Og ikke minst arrangeres Oslo arkitekturtriennale og Arkitekturdagen
med degrowth som tema.
Nettopp degrowth er en kjerneutfordring i hele diskusjonen om det fremtidige, bærekraftige samfunn. For mange vil begrepet assosieres med resesjon og det motsatte av
økonomisk vekst, noe som i makroøkonomien kan lede til andre, umiddelbart negative
eﬀekter som deﬂasjon, med arbeidsledighet, prisstigning, renteøkning og så videre. Verdensøkonomien har vokst i mer enn to århundrer etter den industrielle revolusjon - spesielt etter andre verdenskrig. I denne perioden har de rike land doblet sitt BNP per innbygger omtrent hvert 20. år, og det sier seg selv at tanken på det motsatte er overveldende. De
ﬂeste arkitekter er svært prisgitt de økonomiske forutsetninger som til en hver tid gjelder
i byggenæringen, og har så langt levd rimelig godt på en jevn og lang økonomisk opptur.
Like fullt har vi de seneste tiårene på ny sett ﬂere økonomiske kriser og tilløp til stagnasjon. Dette viser tydelig at verdensøkonomien henger sammen og at dårlige disposisjoner et sted, raskt får ringvirkninger helt andre steder – ikke minst for arkitekter, det
være seg i Spania eller i Norge. Men da det globale, økonomiske krakket kom i 2008 var
det likefullt mange som så på krisen som en ny mulighet. 26. desember samme år skrev
FNs generalsekretærs spesialutsendinger for klimaendringer (tidligere president i FNs
generalforsamling Srgjan Kerim, tidligere president i Botswana Festus Mogae, tidligere
president i Chile Ricardo Lagos og tidligere statsminister i Norge Gro Harlem Brundtland), en felles kronikk i Dagbladet med overskriften: «Ikke sløs bort denne krisen». I
artikkelen blir forestående kriser tydelig beskrevet (også miljøkriser og ﬂyktningkriser),
men samtidig fremheves den unike muligheten den globale ﬁnanskrisen har åpnet for
en ny økonomisk tenkning og en ny bærekraftig økonomi.
Sett i lys av alle de valg som må tas og det uendelige antall nye løsninger som må
ﬁnnes, er degrowth et godt utgangspunkt for å engasjere og provosere, spesielt
arkitekter, til å tenke både abstrakt og konkret. For som triennalens kuratorer selv
beskriver det, så handler degrowth om «å utfordre selve ideen om vekst som noe
utelukkende positivt, og åpne for alternative måter å organisere samfunnet på. Vi
ønsker å utforske disse alternativene fra arkitektens ståsted.» Det kan virke som om
slike forestillinger er vanskelige å implementere i en proﬁttstyrt virkelighet, men det
er vår alles utfordring og ansvar.
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