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Tolvnitton Förlag i samarbete med Poeter.se ger ut 
Fotavtryck – ekopoesi.

Allt vi människor gör har en inverkan på miljön på något sätt. Och
människan lever idag som om vi hade 1,6 planeter för att ta fram alla
resurser och absorbera våra utsläpp. Om alla levde som vi i Sverige
skulle det behövas 4,2 planeter. Det kan vi läsa på Världsnaturfondens
hemsida om Ekologiska Fotavtryck. Med detta hälsar vi er välkomna till
poesiantologin Fotavtryck – Ekopoesi!

En  rafflande  thriller  om  den  våldsamma  relationen  mellan
planeten och människan? Eller snarare en tragedi? Vad lämnar
vi för fotavtryck efter oss? Är det en slump att människan och
planeten verkar bli utbrända samtidigt? Vems ansvar är det
egentligen att skapa social- och miljömässig hållbarhet? Och
vad har detta med poesi att göra? /Från omslaget på boken

Sveriges största poesisajt, poeter.se, med 40 000 medlemmar, har beslutat
att ta till orda gällande vår tids största hot, klimathotet. Vad har det
med poesi att göra, kan man fråga sig? Daniel Lyrstedt, redaktör för
poeter.se, menar att poetens roll inte bara är att beskriva världen och
människan  utan bär  också inom  sig möjlig  förändring av  världen runt
omkring i sitt språk.

– Poeten är i slutänden den som kan överföra, uppröra och definiera
möjlig förändring för varje läsare genom att krypa in bakom politiska
agendor, vetenskapliga siffror och den ekonomiska dagordningen.

Ulf  Danielsson,  som  är  professor  i  teoretisk  fysik  vid  Uppsala
universitet, menar att poesin kan ha en roll i dagens klimatdebatt genom
att översätta naturvetenskapens precisa, rationella språk till något om
blir känslomässigt begripligt för läsaren.

– Poesin behöver hitta bilderna, metaforerna, som inte bara förmedlar den
intellektuella förståelsen utan också det känslomässiga engagemanget. Om
vi inte gör det kommer vi inte kunna överleva på den här planeten. På det
sättet  menar  jag  att  litteraturen  och  poesin  har  en  oerhört  viktig
uppgift. Kanske den viktigaste uppgiften på mycket länge. Att göra det
här begripligt och peka ut att vi faktiskt måste ändra det sätt som vi
lever på, säger Ulf Danielsson.

”Poesi som inte behandlar mänsklighetens största hot, klimatkrisen, är
inte  värd  att  sysselsätta  sig  med.”  Skriver  den  danska  poeten  Lars
Skinnebach i prosalyriska Øvelser og rituele tekster , och allt detta kan
sammanfattas i ett ord: Ekopoesi.

Men vad är då ekopoesi? Det ekologiska samspelet mellan liv och miljö,
ekologin, var poesin har lånat delar av sitt begrepp, kan ses som den
form som ekopoesin förhåller sig till. Att världen formar språket och att
språket formar världen. Att det som avgränsar poesin är just avsaknaden
av början och slut. Ett nödvändigt kretslopp, mellan text och världen
utanför texten, utan att producera onödiga sopor. I ekopoesin ser vi hur
världen som utanför texten håller på att förändras – likt en dystopisk
apokalyps. Ekopoesin vill engagera på ett känslomässigt plan och blir
därmed en slags rörelse.
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Sofia  Roberg,  doktorand  i  litteraturvetenskap  på  vid  Stockholms
Universitet,  skriver  om  ekopoesin  i  en  artikelserie  i  Feministiskt
Initiativ:

Ekopoesin, till skillnad från det som brukar kallas naturlyrik,
har inte Naturen som objekt. Naturen kan inte längre förstås
som  en  fristad  bortanför  staden  och  kapitalismen:  Mänskliga
produkter  och  avfall  ligger  i  dag  och  guppar  på  de  mest
avlägsna delar av världshaven, många djurarter är beroende av
konstruerade naturreservat för att överleva efter att människor
pajat deras naturliga miljö och de allra flesta människor är
beroende  av  tekniken  och  den  globala  ekonomin  för  sitt
uppehälle.

Ekopoesi är ett relativt nytt begrepp, en poesi som inte i första hand
närmar sig naturen ur ett mänskligt perspektiv, eller vilar däri, utan
som växer inifrån naturen själv. En poesi som förhåller sig ansvarsfullt
till  sin  omvärld  och  som  ser,  visar  och  förklarar  samspelet  mellan
människa och planet, eller för all del, bristen därav. I Fotavtryck –
Ekopoesi  finner  ni  en  poesi  som  vill  engagera  och  förändra.

Vår civilisation

Vår civilisation
oslagbart tillsammans
nu steriliserad
för en vacker annans

Otroget flödar
som en delad jordmagnet
ozonlagren ur
vår kärleks tvåsamhet

Kontinenters skilda rum
i stora 3-rums lägenheten,
vi klimatflyktingar som reser
mellan isflaken och förtreten

Jag är kemiutsläppet,
vårt hem ett sopnedkast,
du är miljöangreppet
och minnets mikroplast

av Luka Vestergaard, ur poesiantologin Fotavtryck – Ekopoesi
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Kontakt

Författarna i boken och de som driver poeter.se finns tillgängliga
för  intervju  och  uttalanden  vid  intresse.  Kontakta  oss  för
kontaktuppgifter eller för att hitta en författare i din region.

För ytterligare information och referensexemplar kontakta Johanna
Nyqvist, pressansvarig, info@tolvnitton.se

Info

Digitalversion av bokomslag finns på:
https://tolvnitton.files.wordpress.com/2018/03/digitalt_omslag_fot
avtryck.jpg

Pressmeddelande i PDF:

Facebooksida: https://www.facebook.com/fotavtryck/

Projektets hemsida: https://fotavtryckekopoesi.wordpress.com, 
http://fotavtryck.tolvnitton.se

Förlagets hemsida: http://www.tolvnitton.se
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