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ROSABLOGGERENS

OPPVÅKNING
SWEATSHOP – DET FINESTE OG VONDESTE JEG HAR OPPLEVD.

SVERIGE

KLIMATEATER
FOR FULLE HUS

SOMALILAND
NORGE
PÅ OLJEJAKT

UTSYN

KAPITALISMEN SOM
MILJØPROBLEM

VISSTE DU AT kakao er noe av
det mest næringsrike vi finner i
naturen? Kakao inneholder blant
annet mye magnesium, kalsium,
jern og antioksidanter, og en rekke
andre vitaminer og mineraler!

Sjokolade med
blåbær og nøtter
Ingredienser:
50 g kakaomasse
25 g kakaosmør
20 g yaconsirup
Litt kanel
1/2 ts vaniljepulver
Blåbær
Hasselnøtter
Rosiner

Fremgangsmåte:
Smelt kakaomasse og kakaosmør i
vannbad og visp deretter inn yaconsirup, kanel og vaniljepulver. Fordel
ønsket mengde blåbær, hasselnøtter
og rosiner i bunnen av en middels
stor plastboks eller form og hell den
smeltede sjokoladen over. Sett i
kjøleskap til den har stivnet og del
opp i passende biter. Oppbevares
kaldt til servering.

Miljøboliglån
i Cultura Bank
Vi ønsker at framtidens boliger ikke skal
forurense vårt miljø, og at boligene skal
være sunne for dem som bor der.

- økologisk, fairtrade og sukkerfri
Alle ingrediensene du trenger for å lage din egen
sunne sjokolade finner du i vår nettbutikk eller i din
nærmeste helsekostbutikk. Spør også etter vårt hefte
med 28 fristende sjokoladeoppskrifter!
På våre nettsider kan du lese mer om alle de gode
grunnene til hvorfor du bør lage din egen sjokolade.

Derfor tilbyr vi lån med gunstig rente for
boliger der det er tatt særlig hensyn til
miljøkvaliteter.
Vi vurderer i hovedsak energi, areal, ventilasjon og materialer. For eksempel kan strøm
fra alternative strømkilder som solenergi og
varmepumpe gi deg lavere lånekostnader.
Vil du vite mer om miljøboliglån?
Besøk vår nettside cultura.no/miljobolig
eller ring tlf. 22 99 51 99.

Magasinet Framtiden i våre h
 ender
(Tidligere Folkevett) utgis av miljø
organisasjonen Framtiden i våre hender
(Fivh). Organisasjonen Framtiden i våre
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miljøvennlig forbruk, og en rettferdig for
deling av jordas ressurser.
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ETISK, ØKOLOGISK,
RESIRKULERT MOTE
Mud Jeans selger kvalitetsmote av resirkulert
og økologisk bomull. Produsert under etiske retningslinjer
som sikrer arbeiderene anstending lønn og levevilkår.
Bruk Mud hver dag med god samvittighet.
Se mer på: www.mudjeans.no

LEDER | BIDRAGSYTERE

Sweatshop er kanskje den saken
som har fått størst oppmerksomhet av
alle av prosjektene Fivh har medvirket i
siden organisasjonen ble stiftet i 1974.

BIDRAGSYTERE

GUNN HILD LEM
PERSPEKTIV
gunnlem@gmail.com

NINI HÆGGERNES
DIN GRØNNE HVERDAG
nini@mojomagasin.no

CHRISTOFFER
RINGNES KLYVE
UTSYN
christoffer@framtiden.no

IRENE ARNESTAD
ART DIRECTOR
irene.arnestad@gmail.com

TROND WORMSTRAND
STIFINNER
trond@framtiden.no

Forbrukernes
opprør?

W

eb-tv-serien Sweatshop
hvor Framtiden i våre
hender var initiativtaker og
faglig rådgiver har blitt en
internajonal suksess. Traileren på YouTube
har nå 3,7 millioner visninger. Selve serien
(norsk og engelsk- og spansktekstet versjon
samlet) har rundt 3,9 millioner visninger. Tvdokumentaren om tre norske moteinteres
serte ungdommers møte med tekstilindus
trien i Kambodsja, har engasjert publikum og
presse over hele verden. Sweatshop er kan
skje den saken som har fått størst oppmerk
somhet av prosjektene Fivh har medvirket i
siden organisasjonen ble stiftet i 1974.
Det er vanskelig å peke på en enkelt
forklaring på den store suksessen for
Sweatshop.
Den er laget av profesjonelle filmfolk.
Plottet er enkelt, men svært virkningsfullt:
Unge moteinteresserte fra et vestlig over
flodsamfunn får sjokk og bråvåkner i møte
med virkeligheten til fattige tekstilarbeidere.
Bilde, klipp og regi er elegant og hentet rett
ut fra kommersiell tv-tradisjon. En av Nor
ges største mediebedrifter, Aftenposten, er
ansvarlig for det redaksjonelle innholdet,
markedsføring og publisering. Framtiden
i våre hender har gjennom sitt mangeårige
arbeid i den internasjonale tekstilindustrien
ekspertkompentanse og et unik nettverk og
tillit i landet hvor opptakene blir gjort.
Sweatshop fikk trolig sitt globale gjennom
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brudd, ved at Hollywood-kjendisen Ashton
Kutcher la ut en anbefaling med lenke til se
rien til sine 18 milliioner følgere på Facebook.
Etter det eksploderte oppmerksomheten i
bloggsfæren og i motepressen.
At verdens største klesprodusent Hen
nes & Mauritz (som knapt nevnes i de fem
episodene) valgte å gå til angrep på serien
og Aftenposten og tapte i en klagesak mot
avisen i Pressens faglige utvalg, virket mot
sin hensikt og økte oppmerksomheten her
hjemme ytterligere. Det er å håpe at kles
giganten forstår at dette ikke var smart bruk
av selskapets store juridiske muskler. I kam
pen for å bedre forholdene for tekstilarbei
derne kan kleskjedene spille en nøkkelrolle.
Da må de forstå at vi, kundene deres, opple
ver det uholdbart og ubehagelig å bruke klær
som er laget i en uetisk og miljøskadelig pro
duksjonskjede hvor ingen vil ta ansvar. Ser vi
konturene av et kundeopprør?
ARNE STORRØNNINGEN
ANSVARLIG REDAKTØR
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RUSSESYKKEL

EMMA SUSANNA HIDAS

Russeguttene i Lillestrøm ser
fram til mange morsomme
timer på den originale russesykkelen.

Grønn rødruss
TIDEN ER SNART INNE, MÅNEDEN NORSKE 18-ÅRINGER
HAR GLEDET SEG TIL I FLERE ÅR. SEKS GUTTER VALGTE Å HA EN
MILJØBEVISST RUSSEFEIRING, PÅ ÈN SYKKEL.
TEKST: EMMA SUSANNA HIDAS

F

or nesten tre år siden begynte
de seks guttene i samme klasse,
på musikklinjen til Lillestrøm
videregående skole. Siden første
skoledag har de holdt sammen, vokst noen
(centi)meter fra bakken og blitt mer opptatt
av miljøet. Harald har til og med blitt leder i
lokallaget til Romerike Grønn Ungdom.
SPARER PENGER OG MILJØ

De har i lang tid planlagt å feire russetiden
sammen, men har ikke vært helt sikre på
hvordan.
– Den opprinnelige planen var at vi, «gutta
på musikk», skulle ha en felles russebil som
alle andre har. Etter hvert innså vi hvor dyrt,
og hvor mye en Ford Transit fra 95 forurenser,
forteller Harald.
I en spansktime gled fokuset bort fra å
øve på den utdelte dialogen fra spansklære6

ren. Fire av dem satt sammen og prøvde å
komme på en bedre løsning til russefeiringen.
De fikk idéen om å være sykkelruss på én stor
sykkel, det ville være smart både med tanke
på økonomi og miljø.
FÅR OPPMERKSOMHET

Familie, venner og bekjente har blitt
begeistret.
– De fleste er utelukkende positive, men det
var nok noen oppgitte foreldre da vi fortalte at
vi hadde overført 10 000 kroner til «et firma i
Kina», uten kvittering, sier Harald.
Det gikk heldigvis bra, før jul ventet en
pakke av den større varianten på Alnabru
postkontor. En liten overraskelse fikk de
allikevel med på kjøpet, det fulgte ikke med
noen form for manual.
Det skal ikke mye til for å endre holdningen til de som er litt mer skeptiske.
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– Med én gang de for se sykkelen blir de
forelsket. Ta for eksempel vaktmesteren på
skolen, som sa nei til å oppbevare sykkelen
garasjen. Men da han fikk se den, innså han
at sykkelen var sannheten, veien og livet, sier
Benjamin.
WWF er også positive til prosjektet og har
sagt at de ønsker å støtte guttene økonomisk.
De er spesielt ivrige med tanke på en mobilisering i forkant av Earth Hour, noe guttene
ønsker å planlegge noe sprell rundt.
TRÅKK`N ROLL

Da Fivh møtte guttene i midten av januar
hadde den usynlige kilometertelleren på
sykkelen begynt å telle.
– Så langt har vi syklet rundt 15km i både
by og på land, på is og på vann, sier Harald.
En av guttene har syklet Bergen-Oslo, ellers
er det lite sykkelerfaring å hente fra dem. De
er derfor spente på flere «lag-days» og spinningtimer enn noen gang denne våren.
Sykkelen bor nå i skolens lille garasje og skal
luftes så ofte de får anledning i russetiden.
– Den vil nok ha faste avganger til Meny i
alle friminutt, forteller Benjamin.
Russetiden har mye mer enn friminutt på
programmet, deriblant russetreff. Til de
lokale treffene har guttene planer om å ta
med sin kjære sykkel, men tror det blir vanskelig å sykle hele veien til Stavanger uten gir.
Sykkelen til musikkelevene er døpt
«Tråkk ’n’ Roll» og har egen Facebookside
med samme navn. Her vil guttene rapportere med tekst og bilder hvordan sykkelen
blir pyntet opp og hvordan spinningtimene
utarter seg.

PERSPEKTIV
HARTWIG HKD/FLICKR

Har lykke blitt til et selvopptatt selvrealiseringsprosjekt for bortskjemte
mennesker i Vesten? Har r eklame, selvhjelpsbøker og ukeblader gjort lykken
så lett at seriøse mennesker egentlig burde holde seg unna?
TEKST: GUNN HILD LEM

BANAL
LYKKE

K

orriger meg om jeg tar feil, men jeg har en be
stemt følelse av at det «riktige” svaret på de to
spørsmålene er ja. Gode mennesker reagerer
på at man i det hele tatt bryr seg om sin egen
lykke, og seriøse mennesker bryr seg heller om ordentlige
ting, ting det gir status å bry seg om, som krig og politisk spill.
Dersom lykke virkelig skulle være synonymt med kos, ville
jeg vært helt enig. Da bør lykke maksimalt være en fritids
syssel, ikke et livsprosjekt eller fokus for nok en bok. Hvis
lykken skulle vært avhengig av at du tilfredsstiller alle krav til
å være tynn og pen og vellykket, burde fornuftige mennesker
hive den på dynga. Hvis lykken betyr å stenge ute alt som er
trist og leit i verden, eller å akseptere alt som er trist og leit,
eller bare dumt og blindt å håpe det beste i alle situasjoner
mens man planlegger kos og shopper nye yogaklær – da blir
den selvsagt banal.
Det er blitt skapt god kunst av personlig ulykkelige
mennesker. (Men mindre enn man tror. Det meste er skapt
av mennesker som har kommet ut av depresjoner og sorg.)
Mangel på lykke kan muligens drive mennesker til større
prestasjoner enn tilfredsheten. Den kan i hvert fall drive
mennesker til å ofre mer, fordi det de har betyr mindre for
dem.
Men ulykke skaper ikke gode familier og ikke gode sam
funn. Det er sjelden de ulykkelige som raust åpner hjem og
hjerter for andre mennesker, som går den ekstra mila med
folk, som stiller opp på dugnad og oppdrar robuste nye men

nesker. De orker ikke, eller de tror ingen andre behøver deres
innsats. Og derfor er lykken så viktig.
Problemet er at mennesker er sørgelig opptatt av over
flaten. Vi fortsetter å tro at de rike, vakre og vellykkede må
være lykkelige, til tross for historie etter historie om men
nesker på verdenstoppen i rik, vakker & vellykket som går
under i misbruk og ender opp med overdose på et toalett.
Når så mennesker med verdens øyne vendt mot dem viser
seg å være selvopptatte, trekker vi den slutningen at fordi de
fremstår som lykkelige, må det være lykken som gjør dem
selvopptatt. Det er en klassisk feilslutning. Selvopptatthet
(blant mange andre ting) gjør folk ulykkelige, og ulykke gjør at
vi får nok med oss selv.
Den som hater seg selv, klarer ikke så lett å åpne seg for
kjærlighet og vennskap. Den som har angst for å gå ut, sliter
med å sette i gang gode spiraler. Den som kjemper mot
depresjonen, har ofte ikke krefter til å gjøre noenting. Og
den som virkelig tror på at status og prestasjoner gir verdi, er
ekstremt sårbare selv for de minste nederlag.
Selvmord er faktisk dødsårsak nummer to for unge
mennesker mellom 15 og 29 år globalt. Hver fjerde jente i 10.
klasse har depressive symptomer, og gutta takler det dårligst
– noe jeg tror henger sammen med mytene om at det å
snakke om lykke og ulykke er teit.
Jeg tror alvorlig lykke – den ekte, ubanaliserte, uamerika
niserte lykken som bygger på solide relasjoner og på en dyp
forståelse for vår menneskelighet – er livsviktig.
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GRATIS
KOMPOSTKURS

Noen tyr til å kjøpe ferdigmat i en travel hverdag, mens andre bruker mye tid og energi på å lage
middag flere dager i uken. Gjør livet litt lettere og mer miljøvennlig ved å lage din egen ferdigmat.
Lag flere middagsporsjoner når du allikevel lager middag, frys ned i passelige porsjoner og ta ut
ved behov. Dette vil spare deg for mye tid ved komfyren, gi mindre energiforbruk og det er også
større sjanse for at du får brukt opp alle ferskvarene. Velg økologiske og kortreiste ferskvarer,
best for deg og for miljøet. Og husk å tine maten i god tid før du skal spise, så sparer du energi på
oppvarmingen.
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ØKOTURISME I VAKRE NORGE
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HJEMMELAGET FERDIGMIDDAG

I
AT

Å kompostere eget hage- og
matavfall er en fin måte å la vårt
organiske avfall komme til nytte.
Har du lyst å lære hvordan du
komposterer ditt eget matavfall
bør du sjekke hjemmesiden
til kommunen du bor i. Mange
kommuner tilbyr nemlig gratis
kompostkurs, og i noen tilfeller
tilbyr de også gratis eller rimelige varmkompostbeholdere
når man har fullført kurset.
Du kan etter kurs inngå
avtale med kommunen
om å hjemmekompostere. Godkjennes
avtalen hentes
biodunken og det
gis rabatt på renovasjonsavgiften.
Arrangerer ikke
kommunen kurs kan
du oppfordre de til
det.

CREATIVE COMMONS

FREE IMAGES

TEKST: NINI HÆGGERNES

Vurdert å ta årets ferie i Norge? Norge blir stadig
kåret til verdens vakreste land av utenlandsk media.
Vi trenger ikke reise langt for uforglemmelige og
storslåtte ferieopplevelser, og vi har et vell av
muligheter når det gjelder bærekraftig turisme.
Hos Visit Norway finner du informasjon om norske
økoturisme-bedrifter som tilbyr flotte natur- og
kulturopplevelser med lokal forankring. På siden
finner du også linker til miljømerkede bedrifter.
Reiser du i tillegg klimavennlig med tog blir selve
reisen også en del av opplevelsen. Norge må oppleves som det heter på
>> visitnorway.com
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TIPS!

DIN GRØNNE HVERDAG

UNNGÅ
PLASTPOSER

Støtte til energi
sparingstiltak

FLICKR / PHIL HOLLENBACK

Vanlig plastikkposer er laget av den
ikke-fornybare kilden olje, og bidrar til
forurensning og store utslipp av klimagasser. For å lage et kilo plast går det
med to kilo olje. Mye plast forsøpler
også havet og naturen, og tar årlig livet
av mange dyr. Plast blir aldri helt borte.
Det har en nedbrytningstid på noen
hundre år hvor det etter hvert løser seg
opp i mikroskopiske biter som går inn igjen i matkjeden vår. Unngå plastposer når du kan. Bruk ryggesekk eller handlenett.

Hos Enova kan både
næringsliv og private
søke om rådgivning
og økonomisk støtte
til klimavennlige energitiltak som varmepumper, solfangere,
varmestyringssytemer eller fjerning av
oljekjeler.
>> enova.no

A
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NATURLIG MUNN-SKYLLEMIDDEL
Skyllemidler kan inneholde kjemikalier som
er skadelige for både helsen og miljøet.
Natron er et syrenøytraliserende naturlig
mineral som fjerner lukt, morgenånde
og bakterier uten kunstige og skadelige
kjemikalier. Rør ut en halv teskje natron
i et halvt glass vann og skyll munnen som
normalt. Natron har også en mild skrubbeffekt og kan brukes til å pusse tenner.
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GI EN MAT
PLANTE
Hvert år kjøper vi nordmenn flere hundre millioner avkuttet blomster som gaver. Disse
har ofte reist langt
og inneholder ulike
miljø- og helseskadelige sprøytemidler. Gi
heller en levende plante
som gleder og bærer
frukter så mye lengre.
Frukttrær, bærbusker
og matplanter er både
nyttige og fine å gi.

Rensing av
oppvaskemaskinen
Renser du oppvask
maskinen din med
jevne mellomrom vil
den vaske bedre og
nok vare litt lengre.
Ha en halv dl eddik
i såpeskuffen og
kjør den på vaskeprogram med tom
maskin et par ganger
i året, eller etter
behov. Fjerner fett,
skitt og lukt.

FLICKR/ANAPRON

Trege låser
og hengsler
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Du trenger ikke
spesialoljer for å
fjerne knirk og ordne
trege hengsler. Påfør
litt matolje med pensel der det knirker
eller henger, eller
dypp nøkkelen til en
lås i olje. Lirk eller
vipp forsiktig frem
og tilbake og gjenta
til du oppnår ønsket
effekt.
9

FLICKR/AMPERE

UT I VERDEN

Norge, Sognefjorden

Tjener på bærekraftig teknologi

Tyskland, München

Snart til Norge?
BMW presenterte i høst et pilotprosjekt som i løpet av 2015 skal testes ut i München,
lyktestolper som også fungerer som ladestasjoner. Prosjektet er døpt «Light and charge»
og har universell utforming som vil passe de fleste typer elbiler. Salget av elbiler har økt i
Norge og i resten av verden, men problemet mange kjøpere støter på er mangel på ladestasjoner. Kanskje dukker de snart opp i Norge?
BMW GROUP

Simens sine satsninger på
bærekraftig teknologi var i stor
grad med å påvirke resultatet
deres som fra 2013 til 2014
nesten doblet seg. De har hatt
store satsninger på å finne
løsninger som gir produktive
endringer i industrien. Elektrisk
og hybrid framdriftsteknologi
for skip er et av feltene de erfarer gir god vekst. De har vært
med å utvikle løsninger for
verdens første batteridrevne
ferje, Ampere, som i år skal
settes i trafikk mellom Lavik og
Oppedal i Sognefjorden. 120 biler og 360 passasjerer får plass
ombord.
>> Teknisk Ukeblad, Vest24

>> Teknisk Ukeblad

Frankrike, Paris

Den verdenskjente kokken Alain Ducasse reåpnet nylig en av sine kjente restauranter i Paris.
Menyen var en av de sentrale tingene som ble endret, mindre kjøtt og flere vegetarretter! «Planeten har stadig færre ressurser tilgjengelig, derfor
må vi handle mer etisk og rettferdig», uttalte han
10

ALAIN-DUCASSE.COM

Mindre kjøtt på fransk
stjernerestaurant

seg til AFP. Alain Ducasse er ekspert innenfor sitt
felt, mat. I lang tid har han oppnådd stor suksess
og kan i dag kan skilte med rekordmange Michelinstjerner. Han stod for maten i det kongelig bryllupet i Monaco høsten 2011, der menyen som ble
servert var miljøvennlig. Selv om ikke restauranten
er ren vegetarisk, tør han å satse i en miljøvennlig
retning. Det blir spennende å se om hvem som
følger hans fotspor.
>> The Guardian, Aftenposten
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TEKST: EMMA SUSANNA HIDAS

We are seeing a move from carbon
capitalism to climate capitalism.
Storbritanias minister Ed Davey til The Guardian under klimakonferansen i Lima.

Asia, Afrika og Sør-Amerika

Investering i fornybar energi

FLICKR/BART SPEELMAN

Det er vel de velstående landene som investerer mest i fornybar energi? En ny rapport viser overraskende det motsatte.
Rapporten Climatescope undersøker investeringene i Asia,
Afrika og Sør-Amerika. Tallene fra 2014 viser at de fattigste
landene ligger foran i investering i fornybar energi. Det har blitt
mye enklere for de fattige landene å ta i bruk denne teknologien, noe som speiler veksten. Utbredelsen er svært nyttig, da
det også i disse områdene er svært mange naturressurser det
kan benyttes av.
>> Ecowatch

Afrika, Namibia, India og Nepal

FLICKR /DAVID SIU

Verneprogram nytter
Krypskytning har eksistert i lang tid
og er med å føre til at mange arter i
dag er truet. Den gledelige nyheten er
at verneprogram nytter! I Namibia finnes det i dag rundt 20.000 elefanter,
en dobling siden 1995! Det samme
gjelder løver; i 1995 var antallet i dette
området nede i 20, mens det i dag har
økt til omtrent 130. Bevisstgjøring
og oppmuntring til lokalstyrte verne
områder har i stor grad vært med å
motvirke krypskytningen. Store vernområder med ville dyr gir de lokale
gode inntekter fra turismen og gjør
at flere ønsker å ta del i kampen mot
krypskytterne. Det internasjonale
arbeidet som legges ned til å redde
den truede tigeren med samarbeid på
tvers av grensene, med blant annet
tigerkorridor mellom Nepal og India,
har gitt gode resultater.
>> WWF
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Moder
jords datter
TRODDE DU TIDEN VAR LØPT FRA DET POLITISKE TEATERET? KANSKJE MÅ DU TRO OM IGJEN. PÅ EN
AV NORDENS YPPERSTE HOVEDSCENER TAR FORESTILLINGEN OM JOHANNA, EN MODERNE OG GRØNN
JEANNE D’ARC, PUBLIKUM MED STORM.

N

aturen
trenger en
stemme i
vår tid. Jeg
vil være den
stemmen,
sier Mirja
Unge, den
prisbelønte
svenske
forfatteren og dramatikeren som er ansvarlig
for tekst og manus til forestillingen. Vi møter
henne en grå vinterformiddag i Stockholm
over en kopp varm te på en rustikk restaurant
noen hundre meter fra Kungliga Dramaten,
hvor dramaet om Johanna, den unge kvinne
lige miljøheltinnen, langt på vei har gått for
fulle hus siden desember 2014.
Det er uvanlig at et slikt stykke settes
opp på Dramatens hovedscene eller andre
europeiske nasjonale scener. Det er enda
mer uvanlig at det står en kvinnelig forfat
ter bak, at det er en nyskrevet tekst med et
tydelig miljøpolitisk budskap, og at rekken av
hovedpersoner som regissør, skuespiller og
en m
 odig teatertoppsjef også er kvinner.
SVENSK JEANNE D`ARC

– Ideen om å lage en forestilling bygd på fortellin
gen om den franske revolusjonsheltinnen Jeanne
d’Arc som levde på 1400-tallet kom fra Johannaregissør Jenny Andreasson. Hun diskuterte ideen
med sin tidligere samarbeidspartner Mirja Unge.
– Jeg likte tanken, forteller Unge, men jeg
12
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 nsket å plassere henne i vår tid, gjøre henne
ø
aktuell. Slik ble Johanna født, en svensk ungjente, dypt engasjert i vern av natur og livs
mangfold, kompromissløs og helt uten for
behold i sin kamp for å verne og redde plane
ten. Kampen for å redde unike skogområder
har vært en viktig del av nyere svensk miljø
kamp. Det mest kjente eksemplet er trolig den
langvarige aksjonen for å verne Ojnareskogen
på Gotland. Den har utviklet seg til en viktig
symbolkamp, kanskje på linje med Altautbyggingen og Mardøla i Norge. At Johanna
starter sin løpebane som lokal skogaktivist er
ikke overraskende.
NATURENS RØST

– Jeg forteller en historie om en unik ildsjel i
Sverige i vår tid, men jeg valgte også å legge
fortellingen om Johanna tett opp mot den origi
nale historien om den franske 1400-tallshelten,
forteller Unge. Også den svenske miljøforkjem
peren hører stemmer. Det er naturen, moder
jord, trærne, mosen, markblomstene, og de
små krypene i skogbunnen som taler til henne.
Også Johanna søker til maktens sentrum, til
partipolitikken. Hun ønsker å stå på de politiske
barrikadene, hun vil redde verden og er over
bevisst med nesten messiansk kraft om at hun
har en oppgave å utføre. Den rene energien hun
utstråler og den rå idealismen treffer velgerne.
Det grønne partiet hvor hun har fått en plass i
ledelsen gjør et brakvalg og Johanna befinner
seg brått i rollen som riksdagspolitiker. Men
hun passer ikke inn i realpolitikkens verden.
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2015

BRENT PÅ MEDIENES BÅL

At hun fyller opp riksdagsleiligheten sin med
hjemløse og tiggere og bruker partiets kreditt
kort for å hjelpe en og annen fattig stakkar, blir
et ordensproblem. Hun bli utstøtt og margina
lisert. Hun blir «brent» på bålet som sitt franske
motstykke for 600 år siden, ikke fysisk, men
medialt, sier Mirja Unge. Det er kritiske jour
nalister, politiske motstandere og systemets
regel-ryttere som fyrer opp og bærer ved til
ilden. Det er jo ikke helt uvanlig i vår tid at poli
tikere og ledere lider en slik skjebne og brennes
på et medialt båt, mener dramaforfatteren.
Selv mener Johanna at det er samfunnet som
er sykt, og ikke henne. Hun ønsker ikke å til
passe seg, slik omgivelsene krever. Hvorfor skal
hun tilpasse seg et system og et samfunn på vei
mot stupet, er spørsmålet hun stiller tilbake.
Johanna er konfronterende, men i mot
setning til virkelighetens Jeanne d’Arc avviker
hun fra vold. Det er et paradoks at hun til slutt
blir dømt for terrorisme for sin aktivisme og
utfordrende atferd.
PRISBELØNNET OG NYSKAPENDE

Mirja Unge har fått en egen plass i den unge
svenske litteraturen. Hun er prisbelønnet og
omtalt som en spennende og nyskapende
stemme med en særegen språklig stil. Det tar
tid å bli fortrolig med språket i Unges bøker.
Hun har et avslappet forhold til grammatikk,
og ikke minst regler om tegnsetting. Selv me
ner hun at hun også henter inspirasjon fra taleog tankespråket. Hun er mer opptatt av flyt,

DET ÄR MODERJORD SOM
SJUNGER I MIG OCH NI MÅSTE
LYSSNA NI MÅSTE LYSSNA PÅ MIG!
(FR A FORESTILLINGEN OM JOHANNA)

ARNE STORRØNNINGEN

– Naturen har ingen stemme i
samfunnet i dag, mitt ønske er å
gi mitt bidrag og være en slik røst,
sier den svenske prisbelønnede
forfatteren Mirja Unge.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2015
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JORDEN BRINNER
OCH NI VET JU VAD SOM
BEHÖVS VARFÖR ÄR INTE
ER POLITIK RADIKALARE
VARFÖR FINNS DET INGEN
PLAN FÖR HUR VI SKA
KOMMA BORT FRÅN DET
HÄR SAMHÄLLET HAR NI
INGEN PLAN.
for dem at det fantes en Steinerskole der de
valgte å slå seg ned.
De siste årene, har miljøengasjementet
mitt blitt sterkere, og mitt eget behov for et
miljøengasjement har blitt tydeligere også.
Da jeg lette etter en oppgave for Johannaskikkelsen besøkte jeg noen av barndoms
områdene mine. Der så jeg hvor nådeløst
og brutalt moderne skogdrift egentlig er. Jeg
fant hjulspor i skogbunnen nesten like høye
som meg selv. Nesten all vegetasjon og liv
var borte. Det var kampen for naturen som
måtte bli Johannas livsoppgave, konkluderte
Mirja Unge.
14
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Klokka er fire om ettermiddagen og det er
knapt tre timer til forestillingen om Johanna
begynner på Dramatens hovedscene. I et av
siderommene i den tradisjonsrike jugend
bygningen, også kalt «det hvite tempel på
Nybroplan», møter jeg Johanna-skuespiller
Nina Zanjani i en pause før hun skal inn til
teaterets logoped for å få hjelp til å pleie en
lett forkjølet stemme.
– Å framstille Johanna har tydelig påvirket
meg også, forteller den 33 år gamle skuespil
leren. Jeg håper at virkningen vil vare lenge,
sier Nanjani og smiler. Zanjani har markert seg
i svensk teater og film gjennom flere store opp
setninger og produksjoner. Norske tv-seere vil
kanskje kjenne henne fra som politikvinnen
Isabelle i SVT-dramatiseringen av Henning
Mankells krimserie om Kurt Wallander.
– Hva slags person er Johanna?
–H un er et menneske uten filter. Hun er
ingen strateg eller taktiker. Hun mestrer ikke
maktspillet i politikken. Hun blåser i hva folk
tenker og mener om henne. At hun ikke spiller
på kjønn og er helt uavhengig av motepress og
forbrukspress, tror jeg virker befriende for unge
jenter som ser forestillingen. Unge jenter i dag
er under et voldsomt press fra moteindustri,
fra medier og omgivelsene. Det å oppleve
en rollefigur som er helt frikoblet fra dette,
og som våger å stå helt og fullt for sine egne
meninger og sin egen samvittighet, det er god
opplevelse for mange av dem, tror Nina Zan
jani. Samfunnet tillater ikke denne typen per
soner. Det blir til sist også Johannas skjebne.
Det lyder som et velkjent ekko fra 70-tal
lets antiforbrukskamp når Johanna holder
en av sine første offentlige taler og roper til
publikum: «Vi är lurade allihop, vi är lurade
att det är såhär livet ska vara, ofria och in
stängda i konsumtionssamhallets stress. Jag
orkar inte vära konsument längre jag vill nåt
annat med mitt liv nåt mer».
Allikevel er ikke Johanna noen 70-tall
skikkelse, og forestillingen kan vanskelig
sammenlignes med 70-tallets politiske plakatteater, mener Nina Zanjani. Johanna er et
ektefødt barn av det tjueførste århundre og er
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2015
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rytme og språkets dynamikk, enn de formelle
sidene av språket.
– Punktum er et kraftig tegn, jeg er ikke så
glad i å bruke det, sier Unge og smiler.
To av bøkene hennes, Jernnetter (2002) og
Motsols (2006) er oversatt til norsk og utgitt
på Oktober forlag. Hun debuterte i 1998 med
romanen Det var ur munnerna orden kom som
hun ble tildelt den svenske debutantprisen
Katapultpriset for.
Mirja Unge er født i Stockholm i 1973, og
oppvokst i Hälsingland, Sörmland og Skåne.
–Foreldrene mine var påvirket av syttitalls
drømmen om et liv på landet, forteller forfat
teren. De var en del av den grønne bølgen og
anti-urbanismen som grep om seg på den
tiden. Det var blant annet en forutsetning

MIRJA UNGE
FØDT
I Stockholm 1973

BAKGRUNN
Omtalt som en nyskapende forfatter i ny svensk litteratur. Debuterte
i 1998 med romanen Det var ur
munnarna orden kom, som hun ble
tildelt den svenske debutantprisen
Katapultpriset for. To av bøkene
hennes, Jernnetter (2002) og Motsols (2006) er oversatt til norsk og
utgitt på Oktober forlag.

AKTUELL
Har skrevet miljødramaet J ohanna,
en sagalignende fortelling om en
ung svensk miljøforkjemper med
sterke likhetstrekk med den franske
1400-talls heltinnen Jeanne d’Arc .
Forestillingen har gått for fulle hus
på Kungliga Dramatens hovedscene
siden desember 2014. Siste fore
stilling er 28. april.

ingen nostalgisk pappfigur hentet fram
fra arkivet.
– Det slår meg når jeg besøker IKEA
eller et stort handlesenter og ser den
lange køen av folk med full-lastede
handlevogner på vei mot betalingster
minalene, at dette jo ikke er film, det er
virkeligheten, det utgjør kanskje essen
sen av samfunnet vi har bygd opp gjen
nom mange år, mener skuespilleren. En
kvinne kommer til syne i døråpningen,
og vinker. Nina Zanjani ser på klokken.
Teater-logopeden venter. Stemmen skal
holde til tre timers intens sceneopptre
den. Johanna vil kreve sitt.

DRAMATEN

EPILOG

ARNE STORRØNNINGEN

1

3

4
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DRAMATEN

2

1. Scene fra forestillingen om Johanna. 2,4. Johanna-skuespiller Nina Zanjani fotografert i
deunike jugendbygningen som i mer enn hundre år har huset Kungliga Dramaten i Stockholm.
– Mange unge jenter synes det er befriende å møte en ung kvinne så frikoblet fra mote- og
underordningspress som Johanna, mener skuespilleren. 3. Teaterplakaten med Johanna og den
alltid like trofaste og støttende storebroren. Koblingen til den franske 1400-talls heltinnen Jeanne
d’Arc er grunnleggende i fortellingen om den unge svenske miljøidealisten.
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Køen av teaterbesøkende flyter langsomt ut
av Dramatens kuppelformede og vakkert
dekorerte storstue. Sjelden har jeg sett et mer
fargerikt og sammensatt teaterpublikum.
Treffer Mirja Unge en nerve i tiden? Fornemmer vi at det er Johanna som dypest sett
har rett? og ikke våre ledende økonomer,
politikere og de som definerer maktspillet på
Løvebakken, Rosenbad, White Hall, Capitol
Hill, Zhongnanhai og Kreml? Er det egentlig
ikke bare sunn fornuft i påstanden om at det
ikke er mulig å eie en skog? Humlene, og de
navnløse sommerfuglene, granrustkjukene,
grynvrengene, duftskinner, grønnsko og
drevggullav, er de omfattet av eiendomsskjøtet de også kanskje? Hvem eier de tusenvis
av uoppdagede arter i verdens regnskoger?
Hardføre livsformer i ekstreme vulkanske miljøer, livet på de store havdypene, fisken under
isen i sørishavet? Det går en linje fra Rachel
Carson, den amerikanske miljølegenden og
vitenskapskvinnen, til Johanna-skikkelsen
dypøkologiske naturperspektiv. Det er ingen
overdrivelse. Da Carson undersøkte små sjøkryp utenfor kysten av New England tidlig på
60-tallet, observerte fotografen som fikk dokumentere arbeidet hennes, at hun vasset ut
i sjøen og varsomt helte de små skapningene
tilbake i havet igjen. Det var grunnholdningen
hennes, fortalte forskerne på det amerikanske
Rachel Carson-senteret meg, da jeg besøkte
stedet for noen år tilbake.
Etter min mening er forestillingen om Johanna banebrytende samtidsteater.
Kampen om klimaet og naturen foregår
stadig oftere i lukkede konferanserom og i
internasjonale forhandlinger, og er gjort nesten utilgjengelig for folk flest gjennom bruk
av tekniske begrep og avanserte teoretiske
modeller for karbonreduksjon og kvotekjøp.
Johanna løfter dette rett inn i vår hverdag
og utfordrer oss direkte, ansikt til ansikt. 		
Johanna fortjener et liv også på mange
andre teaterscener og i den politiske debatten
i lang tid etter oppsettet på Dramaten.
Er dette er noe for teatersjef Hanna Tømta
ved det norske Nationaltheateret også? Er
hun like modig som sine kolleger i Sverige
mon tro? Ballen er kastet.
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UTSYN

CHRISTOFFER RINGNES KLY VE JAK TER PÅ NYE TRENDER OG BEVEGELSER
INNENFOR INTERN ASJONAL MILJØ- OG KLIMAK AMP. HAN ER UTDANNET
MEDIEVITER OG NÅ LEDER FOR FR AMTIDEN I VÅRE HENDERS KLIMA- OG
MILJØAVDELING OG VAR TIDLIGERE UTENL ANDSSJEF I UT VIKLINGSFONDET.

Er kapitalismen et
miljøproblem?
ER DET EGENTLIG KAPITALISMEN SOM SÅDAN NAOMI KLEIN VIL TIL LIVS, ELLER ER
DET NOE ANNET? CHRISTOFFER RINGNES KLY VE HAR LEST BØKENE TIL TRE DEDIKERTE KAPITALISMEKRITIKERE, ERIK DAMMANN, NAOMI KLEIN OG THOMAS PIKETTY.
TEKST: CHRISTOFFER RINGNES KLY VE

FLICKR

H

elt siden hun brøt lydmuren med
den «No Logo» i 2000, har Naomi
Klein brukt utestemme. Kritik
ken av storselskapenes utnytting
av fattige arbeidere og invadering av våre sinn
gjorde henne til en stjerne i den globaliserings
kritiske bevegelsen i første del av 2000-tallet.
Hun klarte til og med å provosere den b ritiske
ukeavisen The Economist så pass mye at de viet
en forside i 2001 til å kritisere henne, der de på sin
lett nedlatende måte forklarte «Why Naomi Klein
needs to grow up».
Tradisjonelle økonomer vil neppe finne
mer glede i Kleins frontalangrep på kapital
ismen i sin nyeste bok, «This Changes
Everything – Capitalism vs the Climate» (på
engelsk 2014, norsk oversettelse ventes i
2015). Det er strukturene i våre økonomiske
systemer som er problemet, mener Klein,
og en større omveltning må til. På veien kan
man dermed løse mange andre problemer,
inkludert urettferdighet, krenkelse av urfolks
og andres rettigheter, og den avmakten
mange moderne mennesker sies å stå over
for. Men er det egentlig kapitalismen som
sådan Klein vil til livs, eller er det noe annet?

Selve det økonomiske systemet har blitt gjenstand for en voksende bølge
av kritikk de siste årene. Her fra en protestmarsj i London i 2012 .

FINANS-OMSTREIFERNE

Det skal vi komme tilbake til, via en om
vei om to andre bøker som traff norske
bokhandlere i 2014. Økonomidebatten
blir aldri den samme igjen etter den fran
16

ske økonomen Thomas Pikettys murstein
«Kapitalen i det 21. århundre». Piketty viser
hvordan avkastningen fra kapital over tid vil
være høyere enn avkastningen fra arbeid, og
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2015

hvorfor kapitalistiske økonomier over tid vil
tendere mot økende forskjeller. Kun ekstern
påvirkning, i det 20. århundret først sjokket av
to verdenskriger, og deretter progressiv beskat

Globale teknologiselskaper som Apple og Google
flytter gladelig pengene dit hvor skattenivået er lavest.
ning, kan motvirke denne tendensen. Pikettys
bekymring er at utviklingen de siste tiårene går
i feil retning, og at forskjellene er i ferd med å
øke mens politikerne ikke gjør noe med det.
Politikkens handlingsrom begrenses av ut
viklingen i kapitalens natur. Mens godseierne
i Downton Abbey knapt kunne true med å
flytte verdiene sine til utlandet i møtet med
en mer aktivistisk britisk stat på 1920-tallet,
kan John Frederiksen og hans likesinnede
nyte en pendlertilværelse mellom Kypros,
London og Norge. Globale teknologiselska
per som Apple og Google flytter gladelig pen
gene dit hvor skattenivået er lavest. Der den
for 100 år siden i stor grad var bundet i fysisk
eiendom, er kapitalen i dag flyktig. Pikettys
løsning er derfor overnasjonal skattlegging og
skattesamarbeid.
Piketty viser gjennom statistikk det samme
som Klein viser gjennom eksempler: At øko
nomiske ressurser og makt har blitt samlet
på færre hender de siste tiårene. De deler nok
også et syn på at dette må løses politisk og
krever en ny, internasjonal politisk bevegelse.
Pikettys europeiske eller til og med globale for
mueskatt vil nok være for puslete for Klein.
DAMMANN & KLEIN

Det hadde kanskje vært enda mer spennende å
høre på en samtale mellom Erik Dammann og
Naomi Klein. Klein anno 2014 er langt mer opp
tatt av vekstøkonomiens iboende trussel mot
kloden enn tidligere utgaver, og de to ville nok
delt mye av problembeskrivelsen. Dammannkjennere vil ikke bli overrasket over at vekstøko
nomien og konkurransesamfunnet er sentrale i
problembeskrivelsen i «Verdirevolusjon» (2014).
Dammann er derimot mer forsiktig med
begreper som «kapital» og «kapitalisme». Det
har han alltid vært, noe som sannsynligvis har
sammenheng med debattklimaet på 1970-tal
let. Kapitalismekritikk var forbeholdt den radi
kale venstresiden anført av AKP (m-l), og det
var gjensidig mistillit mellom ml-bevegelsen og
Dammanns grønne, vekstkritiske bevegelse.
Det handler langt på vei om hva man leg
ger i begrepet «kapitalisme». Nå er jo hele
verden, med mulig unntak av Nord-Korea,

blitt blandingsøkonomier. Hva man kaller
– og kritiserer som – kapitalisme vil derfor
avhenge mye av hvilken type kapitalisme
man snakker om. For en nordisk leser av
Klein er det vanskelig å la være å reflektere
over hennes ståsted. Riktignok er hun kana
dier, men innenfor miljø og klimaområdet
er oljesandavhengige Canada en vel så stor
sinke som USA. Det er vanskelig å være uenig
i Kleins kritikk av kapitalens rolle i nordame
rikansk politikk, hvordan ekstraktivismen har
snudd opp ned på kanadisk miljøpolitikk eller
hvordan deler av den amerikanske miljøbeve
gelsen har latt seg kooptere av kapitalkreftene.
Men fra Norge virker mye av dette frem

det en fare for at Dammanns budskap aldri vil
kunne nå bredt nok ut, nettopp fordi det er så
verdiladet? Det er et mindretall som liker å bli
utfordret på verdiplanet. De fleste mennesker
er ikke så interessert i å endre verdiene sine, i
hvert fall ikke gjennom retorisk overbevisning.
Her er Klein langt mer konkret; hun
vier store deler av boka til å skildre det hun
kaller «Blockadia». Det vil si diverse lokale
motstandsbevegelser som kjemper mot en
konkret gruve, rørledning eller borerigg. Hun
mener at disse lokale bevegelsene etter hvert i
større grad vil samles i nasjonale og overnasjo
nale bevegelser som krever endring nedenfra.
EN GLOBAL KAMP

DAMMANN-KJENNERE VIL IKKE BLI OVER
RASKET OVER AT VEKST
ØKONOMIEN OG KONKURRANSESAMFUNNET ER
SENTRALE I PROBLEM
BESKRIVELSEN I «VERDIREVOLUSJON» (2014).
med. Selve økonomien er kanskje kapita
listisk, men politikken er da ikke fullstendig
korrumpert av økonomien? Hvis vi syns
oljebransjen får lov til å påvirke for mange
beslutninger, er jo dette først og fremst fordi
folkevalgte politikere fra de store fossilparti
ene lar dem gjøre det. Det er tross alt ikke slik
at oljebransjen kjøper seg politiske tjenester
gjennom å finansiere de politiske partiene.
De betaler også masse skatt til fellesskapet. Vi
tror da at det er mulig å få til de endringene vi
ønsker uten å snu alt helt på hodet?
EN POLITISK VERDIREVOLUSJON

Det er her Dammann blir relevant. Som tittelen
indikerer, er han opptatt av verdier, og mener at
vi trenger en politisk verdirevolusjon for å skape
en samarbeids- og delingsøkonomi. Dette
høres fornuftig ut, men er det konkret nok? Er
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Det er jo lov å håpe, og det er vanskelig å si om
dette vil skje. Spørsmålet handler mye om i
hvor stor grad lokale problemer reelt sett blir
koblet til den globale klimautfordringen. Vi
har akkurat det samme dilemmaet i Norge.
Argumentasjon mot åpning for nye oljeleting
og –boring har i stor grad lent seg på lokale
problemstillinger. Suksessen til den norske
«Blockadia»-bevegelsen mot oljeboring i Lo
foten, Vesterålen og Senja handler i stor grad
om at betydelige deler av befolkningen ser olje
næringen som en trussel mot fiskeriressurser
og turisme. Det samme gjelder debatten om
oljeboring ved den såkalte «iskanten». Før eller
senere vil boretilhengerne få rett i at iskanten har
trukket seg såpass langt nord at oljevirksomhet
i svært liten grad vil true biologisk mangfold og
naturressurser. Tilsvarende er det en risiko for
at oljebransjen før eller senere klarer å over
bevise såpass mange om at boring ikke vil true
torsken, at mye av motstanden vil forvitre.
Med mindre bevegelsene mot oljeboring
får gjennomslag for argumentasjonen om at
all ny oljeleting og –boring er uklokt av klima
hensyn, vil seirene være midlertidige. Klein
mener å se dette i de ulike motstandsbeve
gelsene, og at kampen mot ekstraktivismen
både er global klimakamp og kamp mot lokal
avmakt. Om hun har rett, kan slike mindre
bevegelser muligens utgjøre den konkretise
ringen som Dammanns verdirevolusjon vil
trenge for å bli en realitet.
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TEMA | TEKSTILOPPRØRET
Antallet tekstilfabrikker i Kambodsja har vokst
kraftig de siste årene og arbeidsforholdene i industrien har stort forbedringspotensiale. Dette bildet
er fra fabrikken hvor de tre deltakerne i sweatshop
fikk prøve seg. Den familieeide lille bedriften er
regnes blant de bedre i sitt segment.

Vekket en
generasjon
SWEATSHOP-SERIEN SLÅR ALLE REKORDER OG ER DET STØRSTE
GJENNOMSLAGET NOENSINNE AV SAKER FRAMTIDEN I VÅRE HENDER HAR
JOBBET MED. DEN VEKKET EN HEL TENÅRINGSGENERASJON, MENER
SJEFREDAKTØREN I AFTENPOSTEN.

STIG INDREBØ

TEKST: ARNE STORRØNNINGEN
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Om vi bare
hadde tilbragt en
dag i fabrikkene hvor
mange av klærne våre
er laget, ville vi fortsatt kjøpt dem?
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M

er enn 3,9 millioner har
nå sett Web-tv-serien
Sweatshop – dødelig mote
og 3,7 millioner har sett
forhåndsreklamen om
den. Aviser, magasiner og
motebloggere over hele verden har delt og
omtalt programmet om de tre norske ung
dommenes møte med den internasjonale
tekstilindustrien.
– Ingen annen sak vi har jobbet med er
i nærheten av å ha fått en slik oppmerk
somhet som Sweatshop, sier lederen i
Framtiden i våre hender Arild Hermstad.
Vi håper den kan bidra til å skape en global
protestbølge fra forbrukere, politikere og
medier som er så kraftig at klesprodu
sentene og de store kleskjedene ikke lenger
kan overse den, mener Fivh-sjefen.
Espen Egil Hansen, sjefsredaktøren i
Aftenposten skriver om serien i en kom
mentar at «Sweatshop sjokkerte og vekket en
hel tenåringsgenerasjon – ikke bare her i Norge.
Tv-serien lever nå sitt eget liv og engasjerer
hundretusenvis av ungdom fra Australia til
USA og Tyskland».

I bought this for

$50

NYE AVSLØRINGER
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I m a d e th is
fo r

$0,60
HEATHER STILWELL

– Arbeidsforholdene for mange millioner
tekstilarbeidere i fattige land nærmest
roper på forbedring. Det er kort og godt
uholdbart at klærne våre lages under slike
omstendigheter. Dessverre er det ikke
noe nytt. Det har blitt påpekt over lang tid,
gjennom et stort antall undersøkelser og
rapporter fra menneskerettighetsorgani
sasjoner og miljøorganisasjoner i mange
land. Senest blir dette avdekket i Framti
den i våre henders helt nye rapport «Mind
the Gap». Rapporten som er produsert i
samarbeid med den indiske menneskeret
tighetsorganisasjonen Cividep avslører grov
underbetaling, forbud mot fagorganisering
og fattigdom og gjeldsproblemer for tekstilog elektronikkarbeidere ved fem fabrikker i
Bangalore, sier Hermstad.
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Individuelle motebloggere utgjør nå en viktig gruppe
blant kritikerne av arbeidsforholdene i tekstilindustrien.
Selv om de kritikkverdige arbeidsforholdene i tekstilindustrien
har fått offentlig søkelys ved mange anledninger siden 90-tallet er
det åpenbart at reaksjonene har vært spesielt sterke denne gan
gen. Det kanadiske nettstedet og nettsamfunnet trendhunter.com
med over 60 millioner besøk i måneden og 3 millioner registrerte
følgere, overvåker global trendutvikling på et stort antall områder.
Nettstedet fanget opp de internasjonale reaksjonene etter at
Sweatshop-serien fikk en såkalt viral spredning i medier og blog
ger verden over. Trendhunter karakteriserer Web-tv-seriene om
de norske ungdommene som en øyeåpner. 		
– Kanskje Sweatshop kan skape ny interesse på en stor måte,
skriver trendanalytikerne i Toronto som håper at serien vil slå
an i resten av verden.

norske ungdommene blant moteinteresserte jenter og kvin
ner internasjonalt. Refinery29 er i dag det raskest voksende
uavhengige mote og trendnettstedet i USA med 21 millioner
månedelige besøk og 1.9 epost-abonnenter. Nettstedet har
som mål å være den «ledende mediemerkevaren for smarte,
kreative og stilbevisste kvinner overalt». De skriver:
– To år har gått siden Rana Plaza-tragedien, og debatten
har dødd hen, uten implementering av lovgivning som sikrer
trygge arbeidsplasser og rettferdige lønninger.
Noen ofre har ikke engang fått rimelig erstatning, fastslår
motenettstedet, som anbefaler Sweatshop-serien til sine flere
millioner lesere. Også det toneangivende australske mote
og livsstilsnettstedet Daily Life gir Sweatshop bred omtale og
sprer serien til et stort publikum i landet.

MOTEOPPRØRET

PÅ TIDE AT VI REAGERER?

Sweatshop hadde allerede oppnådd r ekordoppslutning her
hjemme med omkring en million seere, da serien ble lagt merke
til av den amerikanske skuespilleren og Hollywood-stjernen
Ahston Kutcher. Kutcher er best kjent fra tv-seriene That `70
show og Two and a half men. Han har også hatt roller i en rekke
filmer, blant annet i Jobs (2013) som Steve Jobs i filmdramaet om
den legendariske Apple-grunnleggeren. I januar i år la skuespil
leren ut en post med anbefaling og link på sin egen nettside
aplus.com og på Facebook-profilen sin som følges av 18 millioner
mennesker verden over. Etter det eksploderte antallet delinger
og visninger internasjonalt. Serien ble omtalt i store tone
angivende aviser og magasiner i en rekke land, og i tillegg på
moteblogger verden over. Aviser og tidsskrifter som Le Monde,
Huffington Post, Elle, Cosmopolitian, Spiegel , Kölner StadtAnzeiger og L`Express var blant mange som ga fyldig omtale.
Spesielt for Sweatshop-serien er den store sprednin
gen blant motebloggere, motejournalister og i mote- og
skjønnhetspressen.
– Vi ser en bevegelse med spredning fra de opprinnelige
kritikerne av arbeidsforholdene i klesindustrien i retning nye
aktørgrupper med mer direkte tilknytning til bransjen. Dette
er en utvikling som er viktig og som bidrar til å gi kravene om
bedring av lønn- og arbeidsvilkår mye større tyngde. Mange
av de som nå slutter seg til kritikken mot tekstilindustrien, er
profilerte opinionsdannere med stor innflytelse på sitt om
råde. Derfor oppleves den kanskje også som mer farlig sett
fra produsentene og merkevareeiernes side, tror Fivh-leder
Arild Hermstad.
Det amerikanske nettstedet Refinery29, et viktig nettsted
for moter og klær, bidro uten tvil til å spre saken om de tre

Responsen fra individuelle motebloggere har vært enorm, og de
utgjør nå en viktig gruppe blant kritikerne av arbeidsforholdene i
tekstilindustrien. Reaksjonene kommer fra Australia, Hong Kong
og Singapore, fra Midt-Østen, USA, Canada, Brasil, Mexico, og
Argentina, og ikke minst fra et stort antall europeiske land.
Mange bloggere gir klart uttrykk for at de føler det som et an
svar å reagere på vegne av de fattige arbeiderne som inngår som
et avgjørende ledd i produksjonskjeden bak klær og mote.
– Er det endelig tid for at vi krever hundre prosent rettferdig
mote, spør det nederlandske online-magasinet Career Girl
Daily, som karakteriserer seg som et magasin for karrierejen
ter på høye hæler.
– Om vi bare hadde tilbragt en dag i fabrikkene hvor mange
av klærne våre er laget, ville vi fortsatt kjøpt dem? Hvor mye
elsker vi mote. Elsker vi det i så stor grad av vi ikke vil tenke, eller
helst vil glemmer det faktum at noen ganger er det produsert
på en uetisk og umenneskelig måte, skriver journalisten Celina
som plasserer Sweatshop på sin liste over serier som må sees.

ØYEÅPNER

GRAVEJOURNALISTENS REAKSJON

I mars 2013 kom Framtiden i våre henders erfarne grave
journalist Anne Kari Garberg tilbake fra en researchsreise
i Kambodsja. Møtet med tekstilarbeidere og fagforenings
aktivister ved flere fabrikker som blant produserte for store
vestlige kleskjeder hadde gjort inntrykk. Hun følte et sterkt be
hov for å formidle til andre noe av det hun selv hadde opplevd.
Det var ikke først og fremst møtet med den utbredte fattig
dommen som satt dypest spor. Den har hun sett mange andre
steder på kloden. Det var de unge arbeidernes beretninger om
å være fastlåst i en situasjon de ikke ønsket seg, i en jobb
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Fattige tekstilarbeidere på vei til fabrikken i grålysningen før en lang og slitsomarbeidsdag. Dette er vanlig at arbeiderne fraktes til jobb på store lastebiler.

Ingen av sweatshopdeltakerne var forberedt på det
som møtte dem i Kambodsja. Her er de sammen med
filmteamet under en pause i opptakene.
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preget av et enormt fysisk og psykisk press og
med et lønnsnivå så lavt at det tilsynelatende
ikke var noen vei ut. Unge jenter og kvinner
uten fnugg av håp for framtiden; det er det som
brente seg fast.
Samtidig møtte Garberg arbeidere og
fagforeningsaktivister med et imponerende mot
og en ukuelig vilje. Unge mennesker som var
villige til å ofre liv og helse i kampen for en bedre
framtid for de mange millionene tekstilarbei
dere. Allerede før reisen hadde hun og kolleger i
Framtiden i våre hender diskutert ideen om å la
vanlige ungdommer få oppleve en smakebit av
tekstilarbeidernes hverdag. På researchreisen i
mars i 2013 så hun noen av stedene hun ønsket
å ta ungdommene med til, og møtte noen av
menneskene hun ønsket at de skulle møte, og
ideen begynte for alvor å ta form.
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2015

UNGE JENTER OG KVINNER
SOM FRAMSTÅR UTEN FNUGG AV
FRAMTIDSTRO; DET ER DET SOM
BRENTE SEG FAST.

Knapt en måned etter hjemreisen fra Kambodsja kommer
meldingene om Rana Plaza-tragedien. Om morgenen 24.
april 2013 kollapser det åtte etasjers høye forretningsbygget i
Dhaka, hovedstaden i Bangladesh. Bygningen inneholdt flere
store tekstilfabrikker. 1129 arbeidere omkom i det bygningen
raste sammen og 2515 ble skadet. Sammenbruddet av betongbygningen blir regnet som den mest alvorlige ulykke i en
tekstilfabrikk noensinne og den dødeligste ulykken knyttet til
feil i bygningsstruktur i moderne menneskelig historie.
–Tragedien ble en dramatisk vekker om behovet for å informere opinionen i Norge og i de store klesimporterende nasjonene i verden, sier Anne Kari Garberg videre.
Garberg luftet nå ideen om en norsk serie med utgangspunkt
i situasjonen i Kambodsja med folk i det norske dokumentarfilmmiljøet. Dermed rullet snøballen. Pål Karlsen i produksjonsselskapet Lopta AS tente straks på ideen, Stig Indrebø ble med
bak kameraet, Joakim Kleven som regi- og klippansvalig. Rundt
100 ungdommer meldte sin interesse for å delta i Sweatshop.
– Vi ønsket å sette sammen et team av forskjellige karakterer og personer. Til slutt falt valget på Anniken Englund
Jørgensen, Frida Ottesen og Ludvig Hambro Dybsand.
– Hvis jeg skal trekke fram en enkeltstående driver i serien
så er det kanskje Anniken Englund Jørgensens spontane og
følelsesladde reaksjon på det hun møter. Reisen fra en naiv og
tilsynelatende overfladisk 17-år gammel blogger til en kritisk
og indignert jente som sterkt tar parti med de fattige tekstil
arbeiderne går åpenbart rett hjem, mener Anne Kari Garberg.
Vi kan like det, eller mislike det, men det er et faktum at når tre
vellykkede, moteinteresserte ungdommer fra vår egen kultur
og vårt eget land, er filter i formidling av fattigdomsproblemer
og urettferdighet, så treffer det oss på en helt annen måte enn
ellers, sier Anne Kari Garberg.

Anniken Englund Jørgesen
FRA ROSABLOGGER TIL MOTEAKTIVIST

Det er omkring et år siden 18-åringen Anniken Englund

ARNE STORRØNNINGEN

DEN STORE KATASTROFEN

Anniken Englund Jørgensen (18) er regnet som av Norges mest vellykkede
motebloggere. Møtet med tekstilarbeiderne i Kambodsja for et år siden,
ga henne et nytt og kritisk syn på den globale moteindustrien.

J ørgensen kom tilbake fra oppholdet i Kambodsja som en av
de tre deltakerne i Sweatshop-serien.
– Det er nesten vanskelig å forestille seg hvilken betydning
denne reisen har hatt for meg , sier den engasjerte mote
bloggeren som jeg treffer en søndag formiddag, mens hun er
på besøk i Oslo.
Anniken opplevde i tiden før reisen til Kambodsja en nedtur
som vellykket ung moteblogger. Besøkstallene var høye, ofte
titusen treff per dag. Det gjorde tenåringen fra Hokksund til en av
landet mest populære rosabloggere. Men suksessen hadde sin pris.
Jeg opplevde det som et kappløp om å være mest mulig vellykket.
Det var slitsomt å spille rollen som den alltid smilende og opplagte
tenåringsjenta som sett utenfra kunne se ut til å ha en hverdag som
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Anniken. Moren min var litt bekymret, men hun forsto at jeg
hadde behov for forandring. Etter å ha blitt sluppet gjennom
nåløyet i konkurranse med hundre andre søkere kunne den
gang 17-åringen sette seg på flyet sammen med de to andre del
takerne, Frida Ottesen, Ludvig Hambro Dybsand og Framtiden
i våre henders tekstilekspert og norske koordinator for Clean
Clothes Campaign, Carin Leffler som reisestøtte. På bakken
i Phnom Penh ventet filmteamet, Framtiden i våre henders
researcher Anne Kari Garberg og den lommekjente lokale
frilansjournalisten og fikseren Oudum Tat.
– Jeg visste knapt noe om Kambodsja, forteller Anniken.
Den eneste tanken min på det tidspunktet var å komme
meg bort. Møtet med de lutfattige arbeiderne gjorde uslet
telig inntrykk. I serien kan vi bokstavelig talt se hvordan de
tre ungdommene bråvåkner i sjokket med en virkelighet
milevidt fra den norske hverdagen de har vokst opp i. I møte
med en ung jente som forteller at moren hennes sultet i hjel
fordi familien ikke
1
hadde mat, brister
Anniken i gråt.
Etter turen opplevde
hun et stort behov for
å skape reaksjoner i
tekstilbransjen. Hun
gikk bevisst inn for
å provosere fram en
reaksjon hos H&M,
den største av aktø
rene. Til slutt inviterte
de meg og Frida til et
møte. Jeg er oppdratt
til å snakke til voksne
med respekt. Vel vi var
ikke uhøflige og ufine,
men jeg tror jeg aldri
har snakket så direkte
og sterkt til noen før
som i dette møtet, sier
Anniken.
Den største seieren
2
er nok at Sweatshop
1. Oppholdet hjemme hos tekstilarbeideren Sokty hvor de fikk innblikk i hverdagslivet hennes,
har blitt en interna
gjorde dypt inntrykk på deltakerne i Sweatshop. 2.Tekstilarbeiderne utgjør det nederste trinnet i
sjonal suksess, mener
profitt-stigen. Dagslønnen på omkring 3 dollar om dagen er knapt til å leve av.
hun. På bloggen rett
etter at det hele tok av
skriver hun blant annet: «Tror mobilen min ble tekstet og ringt
tv-produksjoner. Som 16-åring hadde vært med i NRK-serien
ned. Fy F så gøy. Jeg var helt i sjokk i går, hoppet og danset av
«Teenage Boss», et realityprogram over seks episoder hvor
glede. At dette nå har gått internasjonalt gjør meg så rørt at jeg
seerne fikk se hva som skjedde når tenåringen i huset fikk styre
ikke aner hvor jeg skal gjøre av meg. Alt av blod, svette og tårer
familiens økonomi. I tillegg hadde hun drevet sin egen meget
er nå verdt det. Kanskje vi nå en gang for alle kan få et slutt på
vellykkede blogg som hun bygde opp fra hun var 14 år gammel.
dette. Jeg har troen.»
– Jeg hadde behov for å komme bort og takket ja, forteller
STIG INDREBØ
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klipt ut fra en film. Hun bestemte seg for å parkere bloggen sin.
Så kom telefonen fra Aftenposten som ville ha henne til
et castingmøte som mulig deltaker i et program om nor
ske ungdom som skulle møte tekstilarbeidere i Kambodsja.
Anniken var til tross for ung alder ikke ukjent med å delta i
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JEG
VIL GI FATTIGE
TEKSTILARBEIDERE
EN STEMME I
VERDEN.

Etter at Frida Ottesen kom tilbake fra oppholdet i Kambodsja har hun engasjert seg sterkt i
kampen for tekstilarbeiderne. Det er det minste jeg kan gjøre etter at jeg har sett de umenneskelige forholdene bak produksjonen av klærne våre, sier 19-åringen fra Stavanger.

Frida Ottesen

«JEG VIL GI FATTIGE TEKSTILARBEIDERE EN
STEMME I VERDEN.»

Ingen av oss var i nærheten av å være forberedt på hva som
møtte oss i Kambodsja, forteller Frida Ottesen som tror oppholdet blant tekstilarbeiderne vil prege henne for resten av l ivet.
– Denne reisen gjorde noe grunnleggende med meg. Vi var
borte bare i ti dager, men fikk erfaringer som ga oss en helt ny
forståelse av hva slags verden vi lever i, og hvor utrolig urettferdig forholdene på denne kloden er, mener 19-åringen.
To kvelder på hotellet vårt i Phnom Penh gråt jeg meg i
søvn, så sterke var inntrykkene. Jeg var frustrert og sint. Til
og begynne med forsøkte jeg å holde inntrykkene på avstand,
men så slår realitetene deg midt i trynet, sier Frida. Det sterkeste inntrykket gjorde møtet med Sokty, den 26 år gamle
tekstilarbeideren som lot oss bo hjemme hos seg, som lot
oss sove sammen med seg på gulvet i det knøttlille rommet
hvor hun og mannen hennes bodde. På et område, ikke større
enn et norsk barneværelse, sov de, spiste og oppbevarte alle
tingene sine. Bak en vegg i en krok var toalettet som bare var
et hull i gulvet. Vi spurte henne om hun var glad. Hun ristet på
hodet og sa nei. Dette var et liv hun så inderlig ønsket seg ut
av. Hun og mannen ønsket seg barn, men det hadde de ikke
råd til. Det er knapt mulig å holde liv i en familie med et budsjett på 3 dollar dagen. Sjefene i tekstilindustrien burde prøve,
utfordrer Frida.

– Det vanskeligste var kanskje å komme tilbake tilbake til
Norge igjen. Jeg oppdaget at det eneste som var forandret var
meg. På skolen og blant vennene mine var alt som før. Jeg husker
jeg skrev et langt brev til foreldrene mine for å forsøke å forklare
opplevelsene mine og hvordan Kambodsjaturen hadde påvirket
meg, det hjalp litt. Da serien om de tre fikk premiere og ble publisert på Aftenposten tv ble det lettere å få folk til å forstå litt av det
vi hadde vært med på, forteller Frida. Det å oppleve at Sweatshop
plutselig spredte seg i hele verden, var en utrolig sterk opplevelse.
Jeg skjønte at noe var i ferd med å skje da plustelig mailboksen
min ble full av meldinger fra folk over hele kloden, forteller Frida.
Det kom brev og henvendelser fra land som Belgia, Brasil,
Canada, USA, Frankrike, Australia, Japan, Tyskland, og Ungarn.
Det var folk i alle aldersgrupper, fra tenåringer til godt voksne. En
mann på 68 skrev at han ville hjelpe unge jenter i tekstilindustrien
med utdanning og lurte på hva han skulle gjøre. Nylig ringte en
canadisk radiostasjon midtnatt norsk tid og skulle ha et intervju.
Den voldsomme spredningen og oppmerksomheten rundt
serien har gitt meg en utrolig mulighet til å fortelle historien om
hvordan klærne våre blir laget, forteller 19-åringen fra Sweatshop.
Jeg har fått mange spørsmål om foredrag og intervjuer. Jeg vil gi
fattige tekstilarbeidere en stemme, jeg vil være en talskvinne for
dem. Det er det minste jeg kan gjøre tilbake, til Sokty og alle de
andre utrolig flotte folkene vi møtte, og som inviterte oss inn i livene sine – for å fortelle om en hverdag vi her hjemme knapt aner
eksisterer, sier Frida Ottesen.
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DEN SISTE OLJEN

En oppskrift
på konflikt?

Somaliland er et fredelig
hjørne av Afrikas horn, men
nabolaget er likevel røft
og man må ha med væpnet
vakt hvis man forlater
hovedstaden Hargeisa.

– DET NORSKE OLJESELSKAPET DNO ER ET AV FIRE INTERNASJONALE SELSKAP SOM DELTAR I JAKTEN PÅ OLJE I
SOMALILAND. ALLEREDE FØR SPADEN ER I JORDA SKAPER OLJEN FRYKT FOR NY KONFLIKT PÅ AFRIKAS HORN.
FRAMTIDEN I VÅRE HENDERS JOURNALIST OG RESEARCHER SIGURD JORDE HAR BESØKT OMRÅDET.
TEKST & FOTO: SIGURD JORDE, HARGEISA

D

et norske oljeselskapet DNO
er et av fire internasjonale sel
skap som deltar i jakten på olje
i Somaliland. Allerede før spa
den er i jorda, kolliderer forventningene om
arbeidsplasser med korrupsjonsrykter og frykt
for ny konflikt på Afrikas horn. Framtiden i
våre henders journalist og researcher Sigurd
Jorde har besøkt området.
Fuad Aden Adde slår fingeren sint i bordet
gjentatte ganger for å understreke alvoret og
26

treffer et sted mellom landsbyer med navn
som Holhol, Arigabo, Chideling og Hudun på
et sirlig tegnet kart. De ligger alle i området
han selv kommer fra i østlige Somaliland.
– Alle disse landsbyene er klare til å slåss mot
sikkerhetsstyrken, hvis den ikke inneholder
lokale folk. Jeg overdriver ikke. Selv jeg, og kon
gen, er klare til å slåss, sier Fuad Adam Adde.
Adde er en eldre mann, tynn og med blik
ket gjemt bak et par pilotbriller. Hans alder og
stilling gjør ham respektert, andre besøkende
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2015

på restauranten kommer bort og hilser på
mens vi snakker. Adde er også rådgiver til
Somalilands president, men presidenten lytter
ikke til råd, og nå er han sint. To ting er felles
for landsbyene Fuad Aden Adde kaller «sine».
For det første tilhører innbyggerne, og Adde
selv, en klan i mindretall i Somaliland.
For det andre ligger alle landsbyene i et
område hvor det norske oljeselskapet DNO
har lisens til å lete etter olje. Muligheten for
at de skal finnes olje under bakken er første

SOMALILAND
HAR EN BEFOLKNING PÅ
4,4 MILLIONER OG ET
NASJONALBUDSJETT
1,4 MILLIARDER KRONER,
PÅ NIVÅ MED GRIMSTAD
KOMMUNE.

ingrediens i en oppskrift på konflikt.
Fuad Aden Addes raseri er rettet mot den
nye Oljesikkerhetsstyrken som er annon
sert av regjeringen – av enkelte kritikere
omtalt som en «okkupasjonsstyrke».
LANDET SOM IKKE FINNES

På den øverste delen av Afrikas horn ligger
en stat som ingen andre land anerkjenner.
Framtiden i våre hender har besøkt hoved
staden Hargeisa, og snakket med represen
tanter for fem departementer, akademikere,
uavhengig presse og sivilsamfunn om Somali
lands mulighet for å finne og utvikle olje.
Det Somaliland mangler er internasjonal
anerkjennelse og en solid økonomi. Det
er her oljen kommer inn som en mulighet
for å sikre landet en inntekt – som myndig
hetene håper vil føre til Somaliland blir
anerkjent som eget land.
I dag har Somaliland en befolkning på 4,4
millioner mennesker og et nasjonalbudsjett
for 2014 på 1,4 milliarder kroner, på nivå med
Grimstad kommune med 20.000 innbyg
gere. Eksporten av 3,3 millioner sauer og
geiter, i hovedsak til Saudi-Arabia, er landets
viktigste inntektskilde. I tillegg lever mange
somalilendere av penger fra slektninger i
eksil. Også i Norge er mange vi kjenner som
somalierne opprinnelig fra Somaliland.
Etter frigjøringen i 1991 var Har Geisa
fullstendig ødelagt, og de statsansatte måtte
bygge kontorene sine nærmest selv. Olje,
sammen med gruvedrift, fisk og husdyr kan
gi inntektene det unge landet trenger.

1

GIGANTISKE DRØMMER

– Vi har verdens fjerde eller sjuende
største oljereserver, hevder en av
byråkratene, geolog av yrke, i Ener
gidepartementet, til Framtiden i våre
hender.
Påstanden virker urimelig og ansla
get savner hold i form av faktiske olje
funn. Men den uttrykkes med stor iver
og er talende for forventningene hos
myndighetene. I fortiden hang Afri
kas horn sammen med Den arabiske
2
halvøy, og i Jemen pumpes det olje ut
av samme geologiske lag som strekker
seg inn i Somaliland like sør.
Somalilands energiministeren er mer
nøktern i sine spådommer om oljen, og sam
tidig mer metodisk. Han ønsker å følge «det
norske eksempel» i å forvalte ressursene på
en bærekraftig måte. I desember ble det av
slørt at han hadde hyret et norsk advokatbyrå
til å skrive en ny oljelov.
Fire internasjonale oljeselskaper, blant
disse norske DNO, har oljekontrakter og vil
etter planen starte prøveboring i 2015. Flere
store utfordringer møter selskapene; De har
inngått kontrakter med en stat som ikke er
anerkjent, og mangler internasjonal beskyt
telse. Sikkerhetssituasjonen i det tidligere So
malia er heller ikke den beste. Oljeselskapene
går inn med høy risiko – noe de har kalkulert
inn i sine betingelser med den unge staten.
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1. Et monument i Somalilands hovedstad
Hargeisa minner folket om den blodige frigjøringen fra resten av Somalia i 1991.
2. Hargeisa er en fredelig by preget av rask
vekst. Her sitter en pengeveksler på markedet og venter på kunder.

GRAS ELLER OLJE

Men risikoen deles også av Somalilands
befolkning og miljø. Naturen på Afrikas horn
er karrig. Somaliland opplever en alvorlig av
skoging, fordi en voksende befolkning tren
ger brensel til matlaging. Det store antallet
gressende husdyr legger også stort press
på vegetasjonen.
– Jeg er veldig optimistisk for oljen,
men også bekymret for hvordan det kan påvirke fred og konflikt, sier miljøminister
Shukri Ismael til Framtiden i våre hender.
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DEN SISTE OLJEN

– Vi er avhengige av husdyrpro
duksjon og naturressursene. Hvis vi
utvinner olje, hvordan vil det påvirke
miljøet, spør Ismael.
KONFLIKTDRIVSTOFF

Blant organisasjoner og personer
utenfor regjeringen skaper oljele
tingen mer frykt enn håp.
– Min mening er at dette ikke er
riktig tid å lete etter olje. Ikke bare på
grunn av miljøutfordringene, men
for stabiliteten til landet mitt, sier en
ansatt i en anerkjent organisasjon i
Hargeisa. Vi velger å utelate navnet – i
tilfelle han får rett i spådommene.
Tre tema går igjen i tillegg til de
nevnte miljøutfordringene: manglende åpen
het, mistanker om korrupsjon og frykten for at
oljen skal føre til konflikt i lokalbefolkningen.
– Vi vet ikke hvilke kontrakter regjeringen har
signert med DNO eller andre selskaper. Ingen
vet innholdet i kontraktene, sier parlaments
medlem Ibrahim Jama.
– Ifølge grunnloven vår skal alle slike kon
trakter med utenlandske selskaper gå gjennom
parlamentet for å bli godkjent. Hvis kontrakten
ikke er godkjent av parlamentet, kan den aldri
ansees for å være bindende for Somaliland. Den
er rett og slett ikke gyldig, sier Jama, som en klar
advarsel til DNO.
Jama forteller at parlamentet har bedt regje
ringen om å vise fram oljekontraktene, uten hell.
Selv parlamentsmedlemmer fra regjeringspartiet
bekrefter at oljekontraktene skal offentliggjøres.
Men i Energidepartementet avfeier viseministe
ren dette som unødvendig.
OLJE PÅ BÅLET

Likevel er det øst i Somaliland at konflikten om
olje virkelig har sprengkraft. I august 2014 lette
en kontraktør for DNO etter vann til lokalbe
folkningen nær Hudun, men rømte fra stedet da
noen løsnet skudd. Årsaken til episoden er ikke
klar, men denne og andre episoder har gjort
at de fire internasjonale oljeselskapene venter
med videre oljeleting til en ny Oil Protection
Unit kan beskytte deres videre virksomhet.
OLJESELSKAPER PÅ ALLE KANTER

Norge holder en høy stjerne som freds-me
kler i Afrika, også i fredsprosessen i Somalia.
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Eksport av sauer, geiter og kameler er den
viktigste inntektskilden til Somaliland.

De hevder de opprinnelige oljekontraktene
Samtidig forsøker norske myndigheter å
inngått før borgerkrigen i 1991 fortsatt er
bidra til at afrikanske land får utvikle sine
gyldige – og får støtte av selskaper som
oljeressurser på en best mulig måte. De siste
ConocoPhillips, Shell og BP.
årene har en rekke politikere fra nye afrikan
ske oljeprodusenter – også Somalilands
Energiminister – strømmet til Oslo får å lære
FNS BITENDE KRITIKK
av «det norske eksempelet». Norske oljeby
FNs overvåkningsgruppe frykter at den
råkrater har holdt seminarer over hele konti
omfattende regionale konflikten, krydret
nentet – fra São Tomé til Hargeisa.
med ulik klan-tilhørighet, overlappende olje
Men i Somalia har Norge fått en real
kontrakter, økende militarisering og en frykt
kilevink av FN. Årsaken er DNOs oljeblokk
for innblanding fra islamistiske al-Shabaab –
øst i Somaliland. Det er nemlig ikke bare
skal føre til en ny konflikt på Afrikas horn.
Somaliland som krever retten over det om
I 2013 ga FN bitende kritikk av Norge og
stridte området. Puntland er en annen ikkeSverige: «involveringen av et norsk selskap
anerkjent stat i det tidligere Somalia, ytterst
på den ene siden, og et svenskeid/kanadiskØkologisk hudpleie Ø
Ø k horn.
o l o gMen
i s kingen
h uerd enige
p l e iom
e
på Afrikas
basert selskap på den andre, er enda mer
Økologisk hudpleie
grensene, og Puntland definerer sin grense
bekymringsfullt, tatt i betraktning den lang
HANDEL
langt inne i Somaliland. Puntland har til og
varige følgen av Norge og Sverige som
frem I RIKTIG RETNING
KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
med skrevet under en oljekontrakt med olje
mer fred og dialog i Somalia.»
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
selskapet Horn Petroleum, eid av kanadiskI Hargeisa er de fortsatt mer bekymret
VELBEVARE.NO
svenske Africa Oil Corp., for en oljeblokk
for de interne problemene som oljen skaper
www.reinhudpleie.no
w w w . r med
e i n hDNOs
u d p l oljeblokk.
eie.no
som overlapper
enn for en konflikt med naboene i øst:
www.reinhudpleie.no
Men det er ikke alt. For to år siden
– Det går allerede rykter om sikkerhets
erklærte en tredje stat – Khatumo – sin
styrken, og klan-spørsmålet har allerede
selvstendighet, og krever det samme kontro
begynt. Hvem skal inngå i styrken? Dette vil
versielle området som sitt. Khatumos presi
umiddelbart utgjøre et stort problem, hvis
dent har også tatt seg bryet med å skrive til
ikke prosessen er godt planlagt, og godene
- Sprekker, kløe, skrubbsår
DNO og kreve at de trekker seg ut. Somali
balanseres, sier Khader Fadal i organisasjo
andre hudplager? Prøv Op
lands militære styrker har støtt sammen med nen SORADI.
styrker fra både Puntland og Khatumo, og
– Når styrken skal operere i et dhulba
Utan miljøgifter/parabe
Fremtiden er Øko
har i dag mest kontroll
over området.
hante-område,
av
Fremtiden
er Økomat i dine
hender må i hvert fall halvparten
“Anbefalt
av Grønn Hverdag”
Fremtiden er Øko
www.okomat.no/
be
Den relativt ferske
regjeringen i Mogadishu,
styrken være dhulbahante, mener Fadal.
www.okomat.no/
bestilling@okomat.no
www.optima-ph.no
www.okomat.no/
be
Tlf::74
hovedstaden i Somalia, anerkjenner
verken
Tlf::74
01 68 11 Spørsmålet er om det er nok til å unngå
Tlf::74
OPTIMA
PRODUKTER
AS
Somalilands uavhengighet eller oljekontrak
konflikt om oljen i bakken under Hudun og
tene som er inngått i Somaliland og Puntland.
Holhol.
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Vita B

VELBEVARE.NO

www.reinhudpleie.no

Tørr hud?

Grønne sider

- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.

Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer

Utan miljøgifter/parabener.

til en grønnere livsstil
“Anbefalt av GrønnInspirasjon
Hverdag”

Fremtiden er Økomat i dine hender
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74 01 68 11

www.optima-ph.no
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Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt

Bryllup, ﬁrmafest ved sjøen

Økologisk hudpleie

Vita Biosa

Økologiske melkesyrebakterier
KLÆR TIL KVINNER & BARN,Selges
LEKER & hos Life, Sunkost
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
og
H-kjeden
VELBEVARE.NO
HANDEL I RIKTIG RETNING

Nesodden, egen brygge. Søndagskafe hele året 12-19
66 96 01 70, hellviktangen.no

www.reinhudpleie.no
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Lag din egen
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Sprekker,
kløe,
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Ø kSlakteri,
o l o gKjøttfordelig,
i s k økologiske
h u d Servering
pskrubbsår
l e i e og fairtrade
andre hudplager?
Prøv Optima.
kakaoprodukter.
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Vikja AS trenger flere medeiere.
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Gårdsbutikk
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Gårdsbutikk
www.okomat.no/
kjøtt og
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Biodynamiske grønnsaker,
Tlf::74 01 68 11
korn, mel, kjøtt

Stange, Hamar, Gjøvik,
Lillehammer
Gårdsbutikk
For hele
familien.
www.optima-ph.no
Biodynamiske
grønnsaker,
Biodynamiske grønnsaker,
Gårdsbutikk
6893
Vik i Sogn
korn, mel,
kjøtt
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Lag din egen
sunne sjokolade av
økologiske og fairtrade
til en kjøttfri dag
Sprekker,
kløe,
skrubbsår
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kløe, skrubbsår ogØ k o l o g i s k h u d p l e i e
- Sprekker, kakaoprodukter.
kløe, skrubbsår og
-andre
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skrubbsår
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hudplager? Prøv Optima.
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andre
hudplager? Prøv Optima.
Utan miljøgifter/parabener.
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Tørr hud?
Bryllup, ﬁrmafest
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Vita Biosa

- Sprekker, kløe, skrubbsår og
Vita Biosa
andre hudplager?
PrøvBiosa
Optima.
Vita
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Biosa
Økologiske
melkesyrebakterier

Utan miljøgi

“Anbefalt av Gr
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- Sprekker, klø
andre hudpla
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Abonnementsordning
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt
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DIN ANNONSE HER?

Butikk, nettbutikk og distributør
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miljøvennlig produkt?

Her når du mange tusen «grønne forbrukere»!
FOR PROFILERING I BLADET, ELLER NETTANNONSE
(MED LINK TIL DIN NETTBUTIKK) PÅ FRAMTIDEN.NO/GRONNE-TIPS
TA KONTAKT: SVERRE@GMK.AS / 98 61 31 01
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Miljøbank
i lomma!
Nå har du enda flere grunner til å
velge miljøbanken. Prøv vår nye
Fremtiden mobilbank
er Økomat i dine
hender
nettbank!
Fremtiden er Økomatog
i dine
hender

www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74 01 68 11
Tlf::74
01 68 11
cultura.no
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E-post: info@friendsfairtrade.no

www.fft.no

kjøtt, ost, korn, mel,
grønnsaker, potet
Andelslandbruk CSA
Velkommen!
Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk
Tlf. 62 59 27 94
ommang.sondre@online.no
www.ommang-sondre.origo.no

Tørr hud?

Økologiske korn- og melprodukter
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.
andre hudplager? Prøv Optima.

Abonnementsordning
Utan miljøgifter/parabener.
Utan miljøgifter/parabener.Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer

“Anbefalt av Grønn Hverdag”
“Anbefalt av Grønn Hverdag”
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Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt

www.spesialkorn.no
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Magisk mjuk bambus

Vita
Vita Biosa
Biosa
Økologiske melkesyrebakterier

Økologisk hudpleie

Økologiske melkesyrebakterier
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økologiske og fairtrade
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Vita Biosa

Grønne sider
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Inspirasjon til en grønnere
Gårdsbutikk livsstil
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt
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STA N G E L A N D

URTEPRODUKTER

Økologisk hudpleie

VOLDA ELEKTRISKE MYLNE AS
produserer i dag økologisk matmjøl på
utstyr hovudsakleg frå 1930-talet, og som
ein sjeldan ser i bruk i dag (steinkverner,
valsestol, skalmaskin). Produksjonen er
arbeidskrevjande, men produkta kjem i ei
særstilling med omsyn til fiberinnhald,
smak og bakeevne.

Teer, urter og krydder
blandinger basert på Torleif
Stangelands auraanalyse og
forskning gjennom 50 år.

HANDEL I RIKTIG RETNING

KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
VELBEVARE.NO

Et naturlig valg
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stangelandurteprodukter.no

ET STYKKE
V E NNL IG N AT UR
Å KLE SEG I
Magisk mjuk bambus

Design og søm av kjoler, skjørt og overdeler. Økologiske og fairtrade stoffer.
Fremtiden er Økomat i dine
Bestillhender
gjerne etter dine egne mål.
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf. 482 51 760
Tlf::74 01 68 11
www.kariannefrantzen.no
wwwtitititititititititititi

LiBti

www.badaboom.no

Stor hage
med innsektvennlige
vekster
Stor
innholdsrik
besøkshage
Bigård
Overnatting• Bigard
Gårdsbutikk
Overnatting
Catering/Servering
ved bestilling
Kurs i bruk
Catering/Servering
ved bestilling
av villei bruk
veksterav Skulptursti
«Ars Natura»
Kurs
urter • Gårdsbutikk

HEGGLIURTEHAGE
URTEHAGE
HEGGLI
7105 Stadsbygd
7105 Stadsbygd Tlf. 41 76 86 37

Tlf. 73855389
heggli.urtehage@online.no
heggli.urtehage@online.no
heggliurtehage.no
www.heggliurtehage.no
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Økologisk hudpleie
Endelig et alternativ!
Adaptogen, Antioksidant Energi

– Tlf. 934 29 470
w w w . r e i n h u d p l e i e www.bosheimsmarken.no
.no

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.

Hos Englebarn.no får
du miljøvennlige
og etiske merker.
Fri for kjemikalier,
høy kvalitet og
godt for huden.

Utan miljøgifter/parabener.

“Anbefalt av Grønn Hverdag”

www.optima-ph.no
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Økologisk
& etisk

www.englebarn.no

Butikk: Mogata 6c på Sagene/Oslo

Vita Biosa
Mel malt med omtanke

Abonnementsordning
Økologiske melkesyrebakterier
Økologisk, steinmalt mel.
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Selges hos Life, Sunkost
Lyserenveien
566,
Gårdsbutikk
1820 Spydeberg
og H-kjeden
Biodynamiske grønnsaker,
www.isrosa.no

Tlf/fax: 69837600 / 69837663
korn, mel, kjøtt
Epost: post@holli-molle.no
www.holli-molle.no

Vi leverer
nybrent, økologisk kaffe
Lag din egen
sunne sjokolade av
økologiske og fairtrade
kakaoprodukter.
HANDEL I RIKTIG RETNING

KLÆR TIL KVINNER
& BARN,
LEKER &
Uten
sukker.
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
For
hele
familien.
VELBEVARE.NO

Landets største utvalg av økologisk kaffe og espresso
– også koffeinfrie
alternativer. www.stavangerkaffebrenneri.no
okosjokolade.no
- med god samvittighet

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.

DUELL

På feil side av historien?
DET BRYGGER OPP TIL POLITISK KAMP OM OLJEFONDETS EIERSKAP I DEN GLOBALE KULLI NDUSTRIEN.
VI INVITERTE LEDEREN FOR REGJERINGS EKSPERTUTVALG OM FONDETS FOSSILE INVESTERINGER, MARTIN
SCANCKE TIL DUELL MOT FRAMTIDEN I VÅRE HENDERS LEDER, ARILD HERMSTAD.
TEKST: SINDRE STR ANDEN TOLLEFSEN FOTO: KNUT ERIK HELLE

Arild Hermstad

R

egjeringens ekspert vil at Oljefon
det skal bli værende i kullselskaper.
Framtiden i våre hender er del av
en voksende internasjonal kam
panje for å flytte investeringer fra kull, olje og
gass til fornybar energi. Denne våren er turen
kommet til Oljefondet.
Nordea, Gjensidige og KLP har allerede
trukket ut milliardbeløp fra kullindustrien.
Internasjonalt er 385 milliarder kroner trukket
fra selskaper i fossil industri.
Men Martin Skancke synes dette er en dårlig
idé for Oljefondet. Eksperten som tidligere var
ekspedissjonssjef i Finansdepartementet, ledet
et utvalg som i desember rådet Oljefondet til
ikke å trekke seg ut av kullselkaper.
Samtidig brygger det opp til et politisk drama
denne våren. Krf og Venstre står langt fra Re
gjeringen. Ringside sitter store internasjonale
medier og kullindustrien og venter i spenning.
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Martin Scancke

Martin Skancke (MS):
– Jeg mener at verdens største statlige fond
på 7000 milliarder har en reell mulighet til å på
virke selskaper innenfra. Spesielt bør vi bruke
eierskapet til å ta ut utbytte fra kullselskapene,
for å unngå at de får penger til å investere i nye
store kullprosjekter. Det verste som kan skje, er
at det de neste fem årene investeres mye i nye
kullgruver. Da vil vi om femten til tjue år ha masse
billig kull på markedet.
Arild Hermstad (AH):
– Det er nettopp derfor det haster med at
oljefondet skal selge seg ut av kull. Vi har in
gen erfaringer som viser at aktivt eierskap har
påvirket selskapenes klimastrategier så langt. Jeg
tror ikke at Oljefondet plutselig skal bli en mye
bedre eier enn tidligere. Vi vet at det er svært
ressurskrevende å skulle påvirke slike selskaper .
MS: – Jeg sier ikke at vi vil nå frem i alle disse
selskapene. Men vi kan gjøre en forskjell i noen
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2015

VI HAR REGNET
UT AT OLJEFONDET I
SÅ FALL MÅ HOLDE
635 KULLSELSKAPER I
ØRENE SAMTIDIG.
ARILD HERMSTAD

av dem, og vi kan gjøre mer enn om vi står på
utsiden. Oljefondet har outsourcet stemme
givningen i selskapene. Det er ikke lenger slik
at en sitter med hånda i været på en generalfor
samling. Nå bruker vi en omfattende manual,
som forteller hvordan vi skal stemme om ulike
tema i selskapenes generalforsamlinger. Dette
foregår elektronisk. I tillegg bør en merke seg
at selv blant beinharde kapitalister settes det
nå av mer penger til eierskapsutøvelse. Det

må jo bety at de mener de får
resultater tilbake!
Er det forskjell på kullselskaper?
MS: – Jeg mener det går en
viktig forskjell mellom selska
pene som utvinner kull og dem
som bruker dem. For eksempel
mener jeg det kan være tilfeller
som både er etisk problematisk
og ulønnsomme, noen ganger
begge deler! Det gjelder for ek
sempel å utvinne olje fra kull,
som forurenser unødvendig
mye. Men her de folkevalgte en
mulighet til å legge gode rammer
for hvordan eierskapet utøves.
AH: – Nå sier du noe annet enn
det som står i deres egen rapport!
Dere overlater til Norges Bank å
fatte beslutninger, og de vil pri
mært gjøre vurderinger knyttet
til lønnsomhet.
MS: – Det er jeg ikke enig i.
Vi har lagt inn et helt klart etisk
kriterium. I rapporten sier vi at det kan være
klimautslipp som er grovt uetiske. Tidligere
var det slik at klimakriterier ble holdt utenfor,
fordi det var vanskelig å trekke en tråd mellom
ett selskap og den direkte påvirkningen de har
på klima. Vi innfører nå et nytt prinsipp som sier
at dette kan vurderes og overlater vurderingen
til Etikkrådet.
AH: – Men Etikkrådet har jo svært liten gjen
nomslagskraft når de tilrår uttrekk: det tar lang
tid, anbefalingene har lenge havnet i en skuff, og
som regel vil banken være skeptisk til å trekke
seg ut av for mange selskaper. Så selv om det
er bra at det er foreslått et nytt kriterium, er det
langt fra sikkert at dette vil bli fulgt opp.
Kullindustrien kontaktet dere i utvalget, hva
var de opptatt av?
MS: – Det er klart at industrien er bekymret
for sitt omdømme. Men jeg tror ikke egentlig
de bruker så veldig mye ressurser på oss. Et
uttrekk kan sende et uheldig politisk signal,
men på kullområdet finnes det mange andre
investorer som står klare til å ta over om Olje
fondet skulle trekke seg ut. Samtidig stiller de jo
spørsmålet tilbake: hvordan kan dere forsvare
å ha kullgruvedrift på Svalbard samtidig som
dere skal trekke dere ut av kullselskaper gjen
nom Oljefondet?

Duellanter: Martin Scanke (til høyre) leder for regjeringens
ekspertutvalg om oljefondets fossile investeringer og leder i Fram
tiden i våre hender Arild Hermstad i den røde sofaen klar til dyst.

AH: – Her er vi enig. Norge må avslutte driften
på Svalbard, det har vi sagt i veldig mange år. Men
til spørsmålet: Financial Times skrev at det var
en svart dag for kullindustrien da Nordea nylig
trakk ut 900 millioner kroner. Det er klart det er
viktig for verdens kullproduserende selskaper hva
Oljefondet gjør. Hver gang det skjer noe, sitter
jo hele verdenspressen klar for å skrive om det.

VI KAN GJØRE
MER PÅ INNSIDEN
AV KULLINDUSTRIEN
ENN OM VI STÅR
UTENFOR.
MARTIN SCANCKE

Mener Skancke at den internasjonale kam
panjen for uttrekk fra kullselskaper tar full
stendig feil?
MS: – Jeg tror det er forskjell på størrelse. Hvis
du er en liten investor, kan vurderingen din
være at påvirkningskraften din er ganske liten.
Da kan det være et synlig statement å selge
seg ut. Men for Oljefondets del, blir dette en
symbolhandling.
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AH: – Skanckes har et forklaringsproblem
her. Når han sier at det å selge seg ut bare er en
symbolhandling, er jo det å bli værende også
symbolsk. Når verdens største offentlige fond
blir værende i kullselskap, sier det til resten av
verden at dette er greit.
MS: –Nå liker jeg ikke å tillegge folk moti
ver, men jeg merker jo en stor frustrasjon hos
mange at vi ikke får en høy nok pris på karbon
internasjonalt. Alle er enig i at dette ville vært
nøkkelen til å få gjort noe med klimakrisen.
Siden man ikke får dette til, leter man etter al
ternativer, for eksempel å gå etter investorene.
Jeg er ikke sikker på at det er så produktivt i det
lange løp.
AH: Det er klart vi gjerne skulle sett at den
mest elegante løsningen ble valgt, nemlig en
høy pris på karbon. Men når dette ikke skjer,
kan ikke de som eier selskaper som driver med
kull, olje og gass late som om de ikke har et an
svar for å endre situasjonen. Det er tross alt
aksjeeiernes verdier som skal styre selskapene.
Når oljeselskaper driver lobbyvirksomhet mot
klimareguleringer, eies de likevel av stater og
folk som har motsatte interesser. Dette må også
oljefondet ta inn over seg.
SINDRE TOLLEFSEN ER KOMMUNIK ASJONSSJEF
I FR AMTIDEN I VÅRE HENDER.

33

VISSTE DU AT...

BOMULLENS PRIS
ISTOCKPHOTO

Det rettes stadig større fokus på de
umenneskelige forholdene i tekstilindustrien,
men den uetiske verdikjeden går lengre tilbake.
Bomullsproduksjonen utgjør fortsatt en stor
del av industrien og blir beskrevet i en ny rapport fra Framtiden i våre hender. Forholdene er
svært kritiske på mange måter og det er mange
som er innblandet. Rapporten viser til tall som
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ELSYKKELEN KAN GJØRE DEG
MER FYSISK AKTIV
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

En gjennomsnittlig nordmann
står for fire kvadratmeter av
skogning av regnskogen årlig.
Rapporten Godt brasiliansk
fra Framtiden i våre hender
forteller at årsaken til dette er
produksjon av soya til spesielt
oppdrettsnæring og landbruk.
80% av soyaimporten til
Norge kommer fra Brasil. 
Tall fra SSB viser at Norge
i 2013 importerte mer enn
900.000 tonn soya i 2013, en
dobling siden 2004. Det utgjør
over 270 000 fotballbaner, eller
arealet til Oslo, B
 ergen, Stavanger, Trondheim, K
 ristiansand,
Fredrikstad og Drammen! 
Det norske forbruket i
landbruks- og oppdretts
næringen lå på nærmere 570
000 tonn og 220 000 tonn ble
eksportert videre. Endringene
i fiskefôrproduksjonen er
en av grunnene til den store
økningen, de har gått over fra
fiskemel og -olje til soya. Importen knyttet til dette eksisterte nesten ikke i 2004, men
har steget kraftig til nærmere
370.000 tonn i 2013. Det høye
kjøttforbruket til nordmenn er
med å holde dette tallet høyt.
– Vi trenger ikke alle å
bli vegetarianere, men hvis
alle nordmenn erstatter en
kjøttmiddag eller to i uka med
vegetarmat, vil det bidra mye.
Det fins mange gode alternativer på markedet, sier Arild
Hermstad, leder i Fivh.

FLICKR/CIFOR

SPISER
OPP REGNSKOG

anslår at det på verdensbasis totalt er involvert
350 millioner mennesker i alle produksjonsledd. Det jobbes med å bedre situasjonen,
deriblant tilretteleggelse for mer produksjon
av økologisk bomull, men klesskjedene må ta
større ansvar for at forholdene skal endre seg
markant. Rapporten kan leses i sin helhet på
Fivh sine hjemmesider.

I et prosjekt av Framtiden i våre hender i 2014
ble 23 ferske elsyklister fulgt opp over et halvt
år. Resultatene viste at deltakerne ikke bare
syklet mer enn før, men de ble også mer fysisk
aktive med høy treningseffekt.
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?
BLI AKTIV PÅ NETT

På vår nettside kan du disku
tere og følge sakene vi arbeider
med. Du finner også grønne
hverdagstips, o
 ppskrifter og
videoer med mer.
framtiden.no

FØLG OSS PÅ

framtiden.no/facebook
twitter.com/fivh
youtube.com/framtidenivh
KNUT NEERLAND

START ET LOKALLAG

FOSSILFRITT OLJEFOND NESTE?
I begynnelsen av 2014 kartla Framtiden i
våre hender fondene til Kommunenes Landspensjonskasse (KLP). Gjennomgangen viste
at KLP hadde aksjer og obligasjoner i 28 av de
40 største kull- og oljeselskapene i verden,
målt etter deres påviste karbonressurser.
Til sammen utgjorde investeringene over 1,3
milliarder kroner. Engasjementet til Fivh hjalp,
1. desember offentliggjorde KLP en liste over
27 kullselskaper de har solgt seg ut av. Nordea

følger etter, de har nå besluttet å trekke 900
millioner fra kullindustri! Fivh har nå et stort
fokus på å overtale Stortinget til å trekke seg
ut av kullvirksomheten. I midten av februar
arrangerte Fivh demonstrasjonen Framtiden
er fossilfri der hundrevis møtte opp. Det å få
oljefondet ut av kull og tunge fossile investeringer kan bli et av de viktigste nye klimatiltakene som Norge kan iverksette, og vil skape
effekter langt utover Norges grenser.

UETISKE INNKJØP TIL MILLIARDER AV KRONER

FLICKR/NADIR HASHMI

I begynnelsen av 2015 sendte SV i
samarbeid med Framtiden i våre hender inn
et Dok. 8-forslag til Stortinget om etikk i
offentlige anskaffelser som Solhjell også
tok opp i spørretimen 7.januar. Mæland
svarte at regelverket for offentlige an
skaffelser nå holder på å utarbeides og at

fokuset er å forenkle det. Hun var enig i at
det er en viktig sak, men var ikke klar på at
det er regelverket som burde ta ansvar og
lovfeste det.
Mange har blitt flinke til å tenke mer over
sine private innkjøp, men hva med de offentlige innkjøpene? Årlig kjøper det offentlige
inn varer og tjenester for 400 milliarder
kroner. Fivh har i lang tid forsøkt å påvirke
offentlige innkjøp til å bli etiske og vil fortsette å følge opp saken.
I dag er det stor sannsynlighet for at barn
i barnehagen og på skolen leker med produkter som er laget under uetiske forhold. Det er
ingen lovpålegg for innkjøperne, men politikere har vurdert det lenge.
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Framtiden i våre hender vil nå
ut til hele Norge. Hvis det ikke
finnes et lokallag i ditt nærmiljø
vil vi gjerne at du starter et. Vil
du vite mer? Kontakt oss på
hanne@framtiden.no
tlf 22 03 31 50

MØT LIKESINNEDE

I våre lokallag kan du møte
andre medlemmer i Framtiden
i våre hender. Se kartet og våre
nettsider for mer informasjon.

GAVER

Ønsker du å støtte vårt arbeid
for miljø og en mer rettferdig
fordeling av verdens ressurser
kan vår gavekonto benyttes:
1602 58 50800

KONTAKT OSS

Har du tips til saker og inn
spill, spørsmål, eller vil du
melde adresseforandring med
mer, ta kontakt:
Fredensborgveien 24G, 0177,
Oslo, tlf: 22 03 31 50
post@framtiden.no
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STIFINNER

Se, hvilken
morgenstund!
UT AV SENGEN KLOKKEN 05. MOBILEN HAR VEKKET MEG. PÅ MED TRØYE OG KORT BUKSE. SÅ
LISTER JEG MEG BARBEINT UT AV SOMMERHUSET OG TRÅKKER TUNGT OVER SANDDYNEN.
TEKST: TROND WORMSTR AND ILLUSTR ASJON: ANDERS K A ARDAHL

N

ede på stranden vandrer jeg
sørover, i vannkanten, der
sanden er hard. På min venstre
side har sola dukket opp av

Kattegat.
Jeg må røpe at jeg kjenner en stor glede.
Hva kan den skyldes?
Det veldige lyset stimulerer meg. Sand og
saltvann glitrer. Et lys jeg ellers bare opplever
på vintervidda i Norge, der nesen, hvor sol
brillene hviler, trekker inn eimen av klister og
solkrem. Her trekker den inn eimen av sjø,
tang og tare.
Jeg går mot vinden, men jeg kan ikke lene
meg mot den. Den er flau i dag. Sjøen slår
slapt og sakte. Lydene fra sjø og fugl ligger
tynt rundt en kjerne av stillhet.
Danmark har bare små pletter av vill natur.
Men sandstranden er vill, om morgenen, før
badebuksene og bikiniene. Det gjelder også
her øst på Jylland, sør for Sæby. Sandstranden
danner en kontrast til min ville natur hjemme,
den norske barskogen, der jeg bader i gran
mørke gjørmetjern med spisse steiner og råt
nende trestammer – og går hjem med maur
og barnåler i underbuksen.
Fjærkledde kropper kommer flaksende,
skrikende, med kraftige vingeslag. Den ene
stupdykker. Jeg ser den lette med fisk i sitt
svarte nebb. Hvem er de? Jeg kjenner en vag
irritasjon fordi jeg ikke makter å navngi dem.
Men plutselig står det klart for meg. Det må
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være splitterner. Jeg har tidligere hørt det
høylytte, knirkende skriket her i Danmark:
«krierjik». («som når amalgam presses ned i en
tann», står det i fugleboken min).
Benny Andersen er en av mine favoritter,
jeg har med meg hans «Samlede digte» på
ni hundre sider når jeg ferierer i Danmark.
Andersen setter måkene høyt, ved synet av
en av dem, får han lyst til å «smide skoene og
gøre noget lignende».
Sønnavind mot kroppen, sand, sjø og skjell
mot føttene. Jeg ser bølger oppstå av flatt hav
noen meter utenfor stranden. De reiser seg,
vokser og slår stillferdig innover sanden. Jeg
trår utenom kuskjell, knivskjell og hjerteskjell
– og fjæremarkens små lorthauger. (danskene
kaller marken sandorm). M
 aneter ligger tett.
Marihøner flyr tett. Det er «mariehønseår» i
år, har jeg lest i lokalavisen (2014). Millioner
av marihøner drar til kysten, mange havner
i sjøen, mange kravler på marehalmens aks,
noen på huden min. De stikker. De er visst
nok sultne og tørste.
Jeg er ikke alene lenger. En mann og en kvinne
saumfarer sjøkanten. De plukker opp noe.
– Vi leder efter rav, sier mannen, og trekker
tobakkspipen sin ut av skjegg og bart.
– Det var sydøstvind i går aftes. Det øger
sjansen for at finne rav. Han viser meg noe
lite, steinlignende.
– Denne har vi lige funnet. Han slår den
mot tennene. – Den føles blød sier. Så er det
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rav, ikke sten. Hun sier:
– Du kan også gnide den mot ditt tøy og
så holde den over hodet. Hvis håret blir til
trukket, er det rav. Hun demonstrerer.
Rømmer jeg til morgenstranden? Til noe
tidløst, umoderne? En måte å logge av på?
Er det frihet fra nyheter jeg søker her i ensom
heten? Eller tilfredsstiller jeg villmannsinstink
tet mitt? Vi bærer jo fremdeles på mesteparten
av vår gamle, biologiske bagasje.
Sola, den sterkest av alle, vokser i styrke.
Vinden også. Den tar kraftigere tak i sjøen og
tar til å arbeide med milliarder av sandkorn.
Bølger skvulper lunkent opp på leggene
mine. Igjen går tankene til Benny Andersen:
«Over halvdelen af menneskekroppen består
af vand. Du er en bølge med arme og ben».
Jorda virker veldig her jeg går. Jeg bare
aner horisontens krumming. Men med kik
kerten min ser jeg fjerne skip først vise seg
med mast og øvre dekk. Jeg har sånn om
trent ti mil med hav på venstre side (til Sve
rige) og ti mil med luft over meg (til verdens
rommet) – og kilometere med sandstrand
foran meg.
Jeg føler meg liten her jeg går. Er det en
grunn til gleden? For alt som er mektigere
enn oss små tobente, trenger vel ikke være
ubehagelig? Hos meg vekker opplevelsen noe
som høystemt kan kalles ærefrykt. Jeg føler
meg ikke knust, men heller undrende og fas
cinert av det veldige som ligger utenfor min

OVER HALVDELEN AF MENNESKEKROPPEN
BESTÅR AF VAND. DU ER EN BØLGE MED ARME OG BEN.

rekkevidde.
Vi mennesker klarer likevel å påvirke dette
veldige. Is smelter, havet varmes opp og
utvides. Vil havet ta denne stranden? Den
bekymringen lager et skår i morgengleden.
Varmt rugbrød! Hva er vel den danske mor
genmaden uten? Jeg tar en omvei til bageren

før jeg returnerer til familien i sommerhuset.
Der venter karrysild, ekstralagret danbo-ost,
rørte bjørnebær (plukket i går) – og Benny
Andersen på Spotify: «Se, hvilken morgen
stund! Solen er rød og rund. Nina er gået i
bad. Jeg spiser ostemad. Livet er ikke det
værste man har og om lidt er kaffen klar.»
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PS. Vil havet oversvømme danske strender?
Det vil i tilfelle ta tid på Nord-Jylland. Danmark
ligger nemlig og «vipper», leser jeg på Wiki
pedia. Vippebevegelsen skjer over en kam av
grunnfjell tvers over landet, omtrent midt på.
Den nordlige landsdelen hever seg fortsatt opp
etter istiden, mens den sørlige synker.
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SLUTTREPLIKKEN

ER DET EN
MULIGHET FOR AT
BILKOLLEKTIVET
FJERNER BEHOVET
VÅRT FOR Å EIE EGEN
BIL – OG AT KANOEN
OG F
 AMILIENS SKI- OG
SYKKELPARK SNART
OVERTAR PLASSEN I
GARASJEN VÅR?

Sykkelen er uten tvil det
viktigste transportmiddelet i
hverdagen for meg. Bilkollektivet og muligheten for å leie bil
der når det trengs, kan kanskje
fjerne behovet for egen bil
for familien. Her er jeg på tur i
Oslomarka, sammen med
en kamerat. Herlig!

Frihet på hjul
FAMILIEN MIN EIER EN LITEN JAPANSK BIL. DEN HAR I MANGE ÅR BRAGT
OSS TIL HYTTA PÅ FJELLET, TIL KANOTURER OG TIL ENKELTE ANDRE AKTIVITETER. MEN DEN STÅR FOR DET MESTE UBRUKT I GARASJEN.
TEKST ARILD HERMSTAD

FAKTA
Man kan nå bli andels
eier i et bilkollektiv i åtte
byer i Norge: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen,
Kristiansand og Kragerø.
Bilkollektivet er størst
med 3700 husstander
og bedrifter som deltar.
Det fins 70 oppstillings
plasser bare i Oslo.
Framtiden i våre hender
har vært med å starte
ordningene i
flere av byene.
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B

åde min kone og jeg sykler, eller
tar til nød T-banen, til jobben. Vi
kjører ca 6000 kilometer i året.
Det har sine fordeler å ha en bil for
hånden, i en garasje i nabolaget – og bilen er
billig i drift.
Men den begynner å bli litt sliten. Allerede
for to år siden foreslo jeg at vi burde bytte den
ut i en elbil. Min kone sa blankt nei.
— Vi trenger virkelig ikke en elbil, den dek
ker knapt ett av de behovene vi har for moto
risert transport, sa hun, og truet med dårlig
stemning om jeg gikk til innkjøp. Hun hadde
rett. Men jeg er utålmodig etter å frigjøre meg
fra bensinstasjoner og klimafiendtlig d
 rivstoff.
Foreløpig fins det ikke elbiler som på én
batteriladning kan ta oss de 20 milene til hytta
på Skeikampen. Joda, selvsagt, Teslaen! Men å
eie en slik flott bil for å kjøre sjelden og lite, er
uelegant. Det er jo heller ikke så miljøvennlig,
siden bilen, som er full av aluminium og andre
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«utsøkte» materialer, må produseres før vi kjø
per den. For en som kjører 25 000 kilometer i
året er Tesla en miljøforbedring, men for meg
bare en statusforbedring. Den forbedringen har
jeg verken råd til eller trang til.
Så jeg venter fortsatt. Vi har blitt s keptiske
til å dra på langtur med den gamle, slitte. Der
for har vi meldt oss inn i Bilkollektivet i Oslo.
Der deler vi bilhold med flere tusen andre, og
vi får tilgang til flere typer, nye og komfortable
biler. Kollektivets biler er faktisk plassert i
nærheten av der vi bor, bare litt lenger unna
enn garasjen vår. Så mens jeg venter på neste
generasjon elbiler, er det en mulighet for at
Bilkollektivet fjerner behovet vårt for egen bil
– og at kanoen og familiens ski- og sykkelpark
overtar garasjen.
ARILD HERMSTAD ER LEDER I FR AMTIDEN I
VÅRE HENDER, HEL ÅRSSYKLIST OG ST YRELEDER I
SYKLISTENES L ANDSFORENING.

circus

8 AV 10 ER MED
– nå vil vi ha med de siste

Grønt Punkt sikrer at all emballasje som kildesorteres og samles inn blir gjenvunnet. Hvis dere
bruker eller produserer produkter med emballasje uten å være medlem, er det noen andre som
må ta regningen. Bli medlem slik at vi får en rettferdig fordeling av gjenvinningskostnadene.
Kontakt oss på www.grøntpunkt.no eller ring 22 12 15 00.

Grønt Punkt – for bedrifter som tar samfunnsansvar

Returadresse:
Magasinet Framtiden i våre hender
Fredensborgveien 24 G
0177 Oslo

VINN 50.000 KRONER
PÅ PRODUKTUTVIKLING!
Vi ønsker å gi våre medlemmer og andre
kunder en mer miljøvennlig hverdag. Bli med
på laget gjennom produktutvikling for Coop.
Målet er å utvide sortimentet av økologisk
produkter i våre butikker.
Coop Miljøpris 2015 går til de beste
forslagene til nye økologiske produkter som
kan lanseres i Coop Änglamark-serien.

Vi inviterer keltr og en
skoleklasse å sende
personer til g.
inn forsla
50.000,-.
r
å
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Vin
forslag er
Fristen for
15.
26. mars 20
:
Les mer på .no
.coop
miljoprisen

