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«Her i Vesten
er det mye rom
for forbedring;
vi har skapt
flotte velferdsstater,
men lite
lykke»
Luc Simonet,
president
av Optimister
uten grenser

En bil drevet av solceller som
kjører 6000 km fra Paris til
Dakar, er et klart optimistprosjekt. Her tas bilen imot av
blant andre Luc Simonet (t.v.),
og EU-president Herman van
Rompuy (t.h.). FOTO: PRIVAT

Optimister betrakter positive holdninger som selve nøkkelen
til fremgang. Både vitenskapen og statistikken gir dem rett.

Fremad, optimister,
Optimisme
tekst Bodil Fuhr
Lykkejegere fra hele verden har
organisert seg. Målet er intet
mindre enn en kulturell revolusjon. Optimister uten grenser
utgår fra et ressurssterkt borgerskap i Brussel, med pengemidler, gode kontakter og idealistiske målsetninger.
På optimistenes nettside, som
er i svart på rosa, med et tegnet
smil over verdenskartet, kan vi
lese oss frem til statutter, styremedlemmer og formålsparagrafer av den oppløftende typen.
– Men jeg har skiftet ut revo-

lusjonsbegrepet med forvandling. En revolusjon velter bare
om på ting, og det er ikke sikkert
det nye blir så mye bedre enn
det gamle. Det er mye viktigere å bygge videre på det som er,
slik en sommerfugl springer ut
fra en kokong, sier Luc Simonet,
grunnlegger og president av Optimister uten grenser, på telefon
fra Brussel.
En slik organisasjon beveger
seg naturligvis raskt fremover,
og aller ferskest er målet om en
stat uten grenser, et Optimistan,
med «innbyggere» som eksisterer i kraft av sin egen holdning
til en ny og bedre verden. «Hovedstaden» ville til enhver tid
være der optimistene har sin år-
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lige kongress, og det samlende
språket ville være musikk.
– Det er virkelig optimistisk,
Simonet?
– Ja, men man kan ikke bare
håpe på mirakler, man må tro
på dem, da har de en tendens til
å bli virkelighet. Samtidig må
man utgå fra en realistisk informert optimisme. Vestens økonomiske sammenbrudd kan også
betraktes som begynnelsen på
en ny og bedre verden. Og her
i Vesten er det mye rom for forbedring; vi har skapt flotte velferdsstater, men lite lykke. Jeg
liker Immanuel Kants definisjon
av riktige handlinger som dem
verden ikke ville ta skade av om
alle utførte, sier Simonet.

Nøkkelen til fremgang

Det høres ut som en romantisk
utopi, men Simonet er ikke alene om sin entusiasme.
En verdensomspennende undersøkelse fra Gallup World Poll
indikerer at folk flest er optimistiske, til tross for økonomiske
nedgangstider, krig, sult, pandemier og miljøkriser.
150 000 voksne personer i 140
land var inkludert i undersøkelsen, og 95 prosent forventet at
livet om fem år vil bli bedre eller
like bra som det livet de levde
for fem år siden.
– Resultatet gir overbevisende
dokumentasjon for at optimisme er et universelt fenomen,
sier psykolog Matthew Gallagh-

