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"Vi behøver inderlig en ny økonomisk modell…vi kan ikke fortsette å leve ved å ignorere miljøproblemene. 
Planeten er overbelastet…vi har ikke nok ferskvann for menneskene… milliarder av mennesker er utsatt for 
sult i dag. Så den nye modellen må ta høyde for alle disse behov. Modellen må være mere human og mere 
naturorientert…vi er alle forbundet men fortsetter å handle som om vi var fullstendig autonome." 
~Mikhail Gorbachev 

 
Det følgende er en delvis avskrift fra et nylig videointervju med den tidligere Sovjetpresident og Nobelprisvinner Mikhaiil 
Gorbachev angående: "Det presserende behov for å redde planeten", presentert av hans ideelle organisasjon ved navn 
"Green Cross". 
 
"Det viktigste poeng er å sikre at vår verden som lever med kompleksitet og hurtig endring og utvikling, 
fortsetter å leve i relativ fred. Hvis ikke vil vi ikke klare å løse andre problemer. Vi må blokkere for enhver 
form for tilbakevending til et våpenkappløp, ny opprustning og militarisering. Uten fred vil intet overleve.  
Hva angår verdenssamfunneet så har vi gjennomgått en meget vanskelig periode i form av den finansielle 
krise i 2008-2009 og jeg føler selv at vi enda ikke er helt ute av denne globale krise. Det er riktignok 
beskrevet som en økonomisk krise. Jeg synes heller det bør karakteriseres som en global krise. Den 
demonstrerer at den økonomiske modell som underbygger alle systemer i praktisk talt alle nasjoner, spesifikt 
i de store landene…. har feilet. Denne modellen har de facto bragt oss inn i denne krisen og derfor bør den 
endres. Vi har et desperat behov for en ny modell. En modell som ikke er basert på hyperprofitt og 
hyperforbruk, men en modell som tar hensyn til utarming av naturlige ressurser. Den må ikke ignorere 
problemene med sosial utvikling, fattigdom og sosiale motsetninger som eksisterer. Hovepoenget er at 
denne nye modellen vil feile hvis den ikke dekker miljøets behov. Og dette er ikke et krav for morgendagen. 
Det er en nødvendighet i dag. Vi kan ikke fortsette å leve ved å ignorere miljømessige problemer. Planeten 
er overbelastet.  
 
I 2011 nådde den globale befolkning 7 milliarder mennesker. I begynnelsen av det 20. århundre antallet var 
knapt 1,9 milliarder og altså nå 7 milliarder. I 2050 er det beregnet til å nå 9 milliarder. Planetens kapasitet er 
allerede overbelastet og vi har ikke nok ferskvann til alle disse menneskene. Mangel på vann vil skape 
grobunn for en rekke militære konflikter. Det samme gjelder for energi og en rekke andre områder. Milliarder 
av mennesker er allerede utsatt for sult og annen nød. Derfor må en ny økonomisk verdensmodell løse alle 
disse utfordringer. Modellen må altså være mere human og naturorientert og sette mennesket i stand til å 
respondere til utviklingen i den kommende verden.  
 
Ti sist, vi har enda ikke klart å vedne oss til å leve med globaliseringen. "Alle" er nå forbundet med "alle", 
men vi fortsetter å oppføre oss som om vi skulle være totalt autonome. Også derfor behøver vi en ny 
økonomisk modell. Og vi behøver å finansiere grundig og global forskning på alle disse problemområder. Vi 
må alle komme sammen med alle de økonomiske og intellektuelle ressurser mennesket har til råpdighet for 
å finne svar på disse spørsmålene.    

~ Mikhail Gorbachev ~ 
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