
Jo længere tid man beskæftiger sig med be-
varelse af biologisk mangfoldighed - jo mere 
bliver det klart hvor megen sandhed der er i 
globaliserenings aktivist Vandana Shivas be-
rømte citat:

“Den kulturelle diversitet og biodi-
versiteten går hånd i hånd.”

De truede racer og sorter har ingen fremtid 
som produktionsenheder - i bedste fald kan 
enkelte såkaldte “nicheprodukter” overleve 
ganske kort som døgnfluer i det grønne for-
brugersegments bevidsthed.

Men de repræsenterer en kulturel rig-
dom, og tabet af dem svarer til at man 
fjernede al poesi fra før 1970 fra al-
mindelige menneskers rækkevidde 
nedfrosset i permafrost på Svalbard og 
et par andre steder på kloden.

Danmark har jo ellers relativt gode traditio-
ner for at give alle adgang til kulturarven af 
kunst, musik og litteratur - Folkebiblioteker-
ne er et godt eksempel på den tradition. 
Selvfølgelig er der også tendenser der træk-
ker i den anden retning, som når man op-
prioriterer diverse megaprojekter, hvor al-
mindelige mennesker kun bliver underholdt 
med kultur - istedet for selv at være en del 
af kulturen.
Når det gælder bevarelsen af den levende 
kulturarv, går det imidlertid helt galt. 

Forklaringen både i Danmark og på ver-
densplan er egentlig rimelig simpel - alle ste-
der fra FAO til det danske genreserveudvalg, 
og endda i nogle græsrodforeninger rundt 
om i verden er det landbruget der styrer hele 
området - folk fra landbrugets ministerier, 
departementer og kommisioner, folk fra 
landbrugsforskningen og endda folk fra det 

moderne industrilandbrugs orga-
nisationer.

Altså bizart nok hele vejen rundt 
folk fra den interesses sfære, der har kasseret 
de truede dyr og planter og trukket lovgiv-
ning der gradvist skal forhindre andre end 
store producenter i at have husdyr, ned over 
hovedet på hele samfundet.
Alle sammen folk der ikke har tradition for 
at se værdien i at bevare kultur og andet 
uproduktivt pjat.
En grotesk situation der svarer til at diverse 
udvalg som støtter kunstnere, forfattere og 
egnsteater blev fyldt med hardcore industri-
folk og repræsentanter fra Dansk Super-
marked.

Skal det gå bedre må vi derfor ændre synet 
på hvad kultur er - det kan også være et dyr 
eller en plante. Samtidig må vi øge respekten 
for kulturel mangfoldighed ikke bare når 
det kan bruges som en event på “stor scene”, 
men også når den er i en baghave i Thy.

Skal det lykkes omfatter det meget mere end 
at tale om dyr og planter. Det har ligeså 
meget noget med vores syn på os selv og vo-
res rolle i omgivelserne. Indtil nu har vi mest 
set globaliseringen udbrede en vestlig opfat-
telse af klodens som råstof til økonomisk 
vækst uanset omkostningerne for menne-
sker og natur på længere sigt.

Andre kulturer har fungeret i årtusinder 
uden at ødelægge deres eget naturgrundlag 
og uden at gøre mennesker til tandhjul i et 
maskineri, der har sin vækst som mål, sna-
rere end mere lykke til flere mennesker.

Heine Refsing
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Kulturel mangfoldighed 

Gorm Benzon sagde for nogle år siden i radion, at Oregårds 
vision var, at når nu mennesker overalt udnyttede dyrene, 
så var her en oase, hvor dyrene udnytter mennesker.


