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«Hvert individ og alt liv på jorden har verdi i seg selv. Livsfor-
mene utfolder seg i gjensidighet, med livskvalitet som grunnlag 
for samliv og sivilisasjon. Mangfold og rikdom er avgjørende for 
at verdiene kan utfolde seg. Mennesket med sin evne til  både å 
skape og ødelegge har ansvar for livet på jorden.»

Selv om mennesker utgjør 0,01% av alle levende ting, har vi ødelagt nærmere 
70% av jordas dyreliv de siste førti årene. Vi har påvirket naturen, slik at det er 
mindre mat for dyra, vi har bygget byer over kystlinjer og naturlige habitater.

I følge University of British Columbia har populasjonen av sjøfugler falt med 
70 prosent siden 1950-tallet. I Norge kan man se fugler forlate fuglefjellene og 
flytte inn i urbane strøk. De er sårbare og kommet for å bli. 

Dette er en situasjon vi kan se med ulike dyrearter i byer over hele verden, 
og det kommer bare til å bli fler ikke-mennesker som søker trygghet eller 
mat i urbane områder i fremtiden. Derfor tror jeg at det blir viktig med en 
holdningsendring av menneskets rolle og posisjon i verden. Vi må diskutere 
natur og kultur begreper, slik som den danske filosofen Hans Fink beskriver 
i sin tolkning av natubegrepet: Natur er ikke noe vi er adskilt fra; vi er natur.

Jeg tror det blir viktigere å iverksette et flerartslig perspektiv i byplanlegging 
i fremtiden, der tverrfaglige relasjoner mellom arkitekter og forskere må op-
prettholdes. Vi kan nok finne flere måter å ta nytte av hverandre på. Et tradis-
jonelt eksempel er vårt forhold til ærfuglen, som vi bygget hus til og passet på. 
Som betaling fikk vi varm dun og egg. Jo bedre hus man bygget, jo flere fugler 
kom tilbake.  
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https://www.uwosh.edu/facstaff/
barnhill/ES-243/pp%20out-
line%20Deep%20Ecology.pdf

Donna Haraway
Environmental Humanities 
(2015) 6 (1): 159–165.
https://read.dukeupress.edu/
environmental-humanities/
article/6/1/159/8110/Anthro-
pocene-Capitalocene-Planta-
tionocene
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“all earthlings are kin in the deepest sense.”

“The worst thing we can do for the sake of nature is putting it 
on a pedestal and admiring it from afar.” 

Timothy Morton (2007). “Ecol-
ogy Without Nature: Rethinking 
Environmental Aesthetics”, p.5, 
Harvard University Press

Kollasjen illustrerer situasjonen Tromsø står i nå, der den rødlistede sjøfuglen 
Krykkja har flyttet inn. Siden 2017 har fuglepar hekket på kunstforeningen. 
Hvert år dobler antallet seg, bygningene blir nedslitt av fugleskitt som lukter 
og mennesker er lei. Det jobbes iherdig med å finne en løsning på hvordan 
man kan sameksistere på en god måte. Her blir arkitektur sett på som en av 
løsningene for å kunne leve sammen på en bedre måte med dyr. Dette tror 
jeg vi kommer til å jobbe mer med i fremtiden!

Selma Gulden


