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Det er bare 5,8 prosent igjen av
bilen etter at den er levert til oss.

I fjor ble 94,2 prosent av bilen din gjenvunnet.
Fra 2015 skal 95 prosent av bilen gjenvinnes. Det krever myndighetene. Heldigvis er vi
allerede på god vei til å nå gjenvinningskravet! I 2014 ble det levert inn 149.597 gamle
biler som fikk nytt liv. Energibesparelsen vi skaper, tilsvarer det årlig energiforbruket
til en by på størrelse med Kristiansand. Vi sparer miljøet for store mengder CO2-utslipp.
Alle vinner på gjenvinning.
www.autoretur.no

Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljørapport 2014

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap
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NYHETER FRA
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OPPSKRIFT PÅ EN GOD START PÅ DAGEN
Proteinrik skjørost med yoghurt er et kjapt og sunt måltid.
Spis med eks. bær, frukt, müsli eller flytende honning.
Du kan gjøre klar porsjonene dagen før: Legg skjørost nederst,
fyll på med yoghurt og topp med bær, frukt eller honning.
Sett i kjøleskapet. Da er frokosten klar når du står opp!
Flere oppskrifter på vår hjemmeside.

ROROSMEIERIET.NO
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LEDER | BIDRAGSYTERE

• • Stortingets finanskomite sin enstemmige innstilling
om å trekke oljefondet ut av kull, er et kvantesprang
i norsk miljø- og klimakamp. Intet mindre.
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Grønt gjennombrudd

I

et møte om kvelden 27. mai når vi set
ter sluttstrek for dette magasinet ved
tok en enstemmig finanskomite at
oljefondet ikke lenger skal investere
i selskaper som har en eierandel på mer
enn tretti prosent knyttet til utvinning av
kull. Foreløpige beregninger tilsier at for
budet vil ramme 50 til 75 selskaper med en
investering på mellom 35 til 40 milliarder
kroner. Mest sannsynlig dreier det seg om
enda mer. Noen av verdens største kul
linvestorer er store sammensatte finans
konglomorater. De vil slippe unna den
norske regelen. Slike selskapsstrukturer
har mindre enn 30 prosent av sine verdier
investert i kull, men målt i kroner er de al
likevel giganter.
Reaksjonene lot ikke vente på seg. Vedta
ket ble omtalt i mange ledende internasjo
nale aviser og i miljøorganisasjonene spratt
sjampagnekorkene. Ikke alle tilla vedtaket
like stor vekt Her hjemme karakteriserte
Martin Skancke, leder av ekspertutvalget
som anbefalte politikerne å beholde kull i
oljefondet, utfasingsvedtaket som «en sym
bolhandling». Norsk politikk er dominert av
sinnelagsetikk, ifølge Skancke
Vedtaket er noe langt mer enn en sym
bolhandling. Det er viktig gjennombrudd
i norsk miljø- og klimakamp, og på mange
måter et kvantesprang framover. Tidligere
har private fond som KLP, Storebrand og
Rockefeller Brothers Fund solgt seg ned
i kullbransjen. Men det er første gang et
nasjonalt fond som det norske oljefondet,
attpåtil verdens største i sitt slag, gjør noe
tilsvarende.
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For miljøbevegelsen og andre aktører
som har jobbet for dette, er vedtaket en av
de største politiske seirene som er innkas
sert på lenge. Det viser betydningen av sam
let opptreden og styrken i felles miljøpolitisk
arbeid.
Utfasing av fossil energi, inkludert vår
egen olje og gass er et stort lerret å bleke.
Det er komplisert, men også helt nødven
dig. Bare kull alene står for mer enn 40 pro
sent av verdens energiproduksjon. I store
vekstnasjoner og befolkningsgiganter som
Kina er kullet fortsatt en helt avgjørende
komponent i energimiksen. Men dette bilde
holder på å endres. Kineserne har begynt å
snakke om en «coal cap» - en øvre grense
for kullproduksjon og bruk av kull i Tyskland
er et annet eksempel på en nasjon med
store energipolitiske ambisjoner. Omleg
gingen må skje raskt, men den er i gang.
Den norske oljefondet er stor finansaktør.
Det som fondet og fondets eiere og besty
rere gjør, blir lagt merke til. Det er smak av
framtid og håp i beslutningen som finans
komiteen stiller seg bak. Det er en lang vei
igjen i omleggingen til et bærekraftig sam
funn, men nå er det tid for å feire.
ARNE STORRØNNINGEN
ANSVARLIG REDAKTØR
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GULLRUTEN

FOTO: AFTENPOSTEN

GULLRUTEN: Fra venstre: produsent Pål Karlsen, Jonas Brenna fra Aftenpoten TV, Joakim Kleven, klipp og regi, Anne Kari Garberg, researcher i Framtiden i
våre hender, Anniken Englund Jørgensen blogger og deltaker i Sweatshop, Frida deltaker i Sweatshop og Eirik Wallem Fossan i Aftenposten.

8 millioner visninger
REALITY-SERIEN SWEATSHOP SOM FRAMTIDEN I VÅRE HENDER TOK INITIATIVET
TIL OG HVOR ORGANISASJONEN DELTOK SOM FAGRÅDGIVER BLE 9. MAI TILDELT
GULLRUTEN - NORGES KANSKJE MEST PRESTISJETUNGE TV-PRIS.

M

ålet med serien var å bevisst
gjøre langt flere om tekstil
arbeidernes kår. Med Gull
rutepris og nær 8 millioner
visninger har vi sprengt alle forventninger,
sier en fornøyd Fivh-leder, Arild Hermstad.
– Vi opplever det som en anerkjennelse
av arbeidet til alle som har jobbet med
serien, og vi er naturligvis stolte av vårt
bidrag. Sweatshop er kanskje den saken
som har fått størst oppmerksomhet av alle
prosjektene vi har medvirket i siden organi
sasjonen ble siftet i 1974. Vi er glad for opp
slutningen vi får for arbeidet vårt og støtten
i form av flere tusen nye medlemmer og
stor trafikk på nett og sosiale medier, sier
Hermstad.
6
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INTERNASJONAL SUKSESS

Sweatshop har blitt en internasjonal suk
sess. 4 millioner har klikket seg inn på selve
serien, hvorav 800.000 i Norge Ytterligere 4
millioner har sett den såkalte traileren, for
håndsreklamen for serien. Den har engasjert
hundretusenvis av motebevisste ungdom,
bloggere og moteskribenter i et stort antall
land. I følge Aftenpostens sjefredaktør Espen
Egil Hansen har den vekket en hel tenårings
generasjon.
HÅP OM FORBEDRING

I serien møter vi tre norske ungdommer som
opplever hverdagen til fattige tekstilarbeidere
på kroppen. Vi kan følge opplevelsene deres,
kultursjokket og oppvåkningen fra dag til dag.
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Serien er produsert av Lopta AS, mens Aften
posten TV er redaksjonelt ansvarlig. Resear
cherne Anne Kari Garberg og Carin Leffler
har vært Fivhs representanter i produksjonen.
– Prisen er viktig, den gir et håp for tek
stilarbeidere verden rundt om en forbedret
industri. Vi har enda lang vei å gå, men vi skal
fortsette å kjempe! Takk til alle som engasje
rer seg og kjemper for en bedre verden, uten
dere er det så og si umulig å oppnå målet om
en mer rettferdig tekstilindustri, sa Frida Ot
tesen, en av de tre deltakerne i serien, da hun
takket for prisen under seremonien i Grieg
hallen i Bergen.
De øvrige nominerte var «Sofa» NRK,
«Adils hemmelige dansere» NRK og «Jeger
tvillingene» TVNorge.

PERSPEKTIV
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Lys
og skygge.
«Vår vestlige kultur
verdsetter handling,
aktivitet og evig solskinn.
Er det rart vi blir slitne»

TEKST: GUNN HILD LEM

F

ørste gang jeg hørte om yin og yang, ble jeg rasende.
Mørke og lys, stillstand og handling, skygge og sol, et
tergivelse og pågåenhet. Nøytrale begrepspar, helt til
du setter på det siste – kvinne og mann. Jeg hadde da
ingenting på yin-siden å gjøre fordi jeg var født med mulighe
ten til å føde barn? Jeg var aktiv, lys, pågående, sterk og alle gode
yang-ting, eller jeg ville være det. Mørke og regn? Vekk med det!
Deretter tenkte jeg ikke mer på yin og yang på mange år. Jeg
var ferdig med det, og kjente bare en vag irritasjon hver gang
jeg så den populære sirkelen med en sort og en hvit del, hver
med en liten bit av den andre i seg.
Så fordi man i Østen hadde en forståelse av kjønn som jeg
ikke delte, og ikke deler, så gikk jeg glipp av resten av visdom
men også. Jeg tror ikke min avfeiing av yin var noe unikt som
oppstod i mitt eget hjerte. Kulturen vår avfeiier yin. Vår vestlige
kultur verdsetter handling, aktivitet og evig solskinn. Er det rart
vi blir slitne?
For noen år siden var jeg på stressmestringskurs. Vi lærte å
puste helt ut og helt inn. Det er dobbelt så langt inn og dobbelt
så langt ut som du tror når du er stresset. Vi lærte at muskler må
spennes for å klare å slappe av. At stress er en evig halvspenning
uten forløsning.
Jeg tror mennesker kan leve i en kontunuerlig halvspenning
over mange år. Mentalt og fysisk. Hva hjelper en natts hvile dersom du likevel ikke klarer å slappe av fordi du tenker på alt som
skal gjøres så snart du står opp? Hva hjelper en ferie dersom den
skal være like stressende som jobben? Hva hjelper en helg dersom

det er tusen ting som skal gjøres på hytta? Alle ting i naturen skifter. Dag blir til natt og til dag. Månen vokser og svinner.

Det er så enkelt. Så innlysende. Men ro er jo så fullstendig
fjernt fra våre forventninger til hva vi skal oppnå. Skal ro bli
populært må den markedsføres som effektiv. Selv søvn er
blitt til powernaps, og vi blir fortalt hvor mange timer nat
tesøvn som er mest slankende.
Vi vurderer andre og andres tanker etter hvilken nytte det
har for meg, slik jeg gjorde da jeg avfeide passivitet som en
ubehjelpelig egenskap jeg ikke ville ha noe befatning med.
Jeg hadde åpenbart ikke sett en Buddha-statue. Aldri hørt
om Dao-prinsippet om at vannet er det sterkeste element,
selv om det renner rundt steiner som ligger i veien, heller
enn å flytte dem. Men på sikt er det vannet som former
verden.
Jeg tror en av grunnene til at dette som er så enkelt, like
vel er så vanskelig tilgjengelig for oss, er at vi går rundt med
en redsel om at dersom vi slakker litt av, så kommer vi aldri
til å henge med.
I Bhutan sier de at man må vente på sjelen. Jeg har noen
ganger tenkt at jeg satser heller på å ta igjen sjelen på andre
runde. Problemet er bare å kjenne den igjen bakfra... Resul
tatet kan dessverre bli at alt man gjør, blir uten sjel. En arm
som ikke har fått hvile, slår ikke med full kraft. En hage som
bare har sol og aldri regn, bærer ingen blomster.
Bare den som kan ta imot regnet, kan virkelig trives og
vokse i solen.
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TEKST: NINI HÆGGERNES

UNNGÅ TRE FRA REGNSKOGEN

MILJØVENNLIG
SOLBESKYTTELSE

:F

RE

EI

M

Produksjon av konvensjonell bomull har

et høyt vannforbruk og er svært miljøbelastende. For å produsere 1 kg
bomull kreves ca. 10.000 liter vann.
Ifølge rapporten «Skitne klær» dekker bomullsproduksjon omtrent 5 %
av verdens åkerareal, det brukes så
mye som 25% av alle sprøytemidler
mot insektangrep og rundt 11% av
alle sprøytemidler mot plantesykdommer globalt i bomullsproduksjonen. Økologisk dyrket bomull reduserer
giftbruken med 100% i selve bomullsdyrkingen og 93% gjennom hele livsløpet,
og man bruker ikke genmodifiserte frø. Spør
etter økologisk også når du handler tekstiler.
AG

ES
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VELG ØKOLOGISK BOMULL
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Se etter miljømerket solkremer
når du skal beskytte huden. Det
er bedre for både helsen din og
miljøet. Økologiske produkter
er produsert uten sprøytemidler og helseskadelige stoffer.
Svanemerket solkremer
har forbud mot skadelige
parabener, hormonforstyrrende kjemikalier
og inneholder generelt
minimalt med helse- og
miljøskadelige stoffer.
Økologisk kaldpresset
kokosolje kan også brukes
med sitt naturlige UV filter
tilsvarende solfaktor 4-6.
Bruk ellers hatt og unngå sol når
du kan. Spesielt midt på dagen
da solen er sterkest.

Hogst av tropisk tømmer er en av de største truslene mot regnskogene og menneskene som bor der.
I tillegg til å ta opp store deler skadelige klimagasser og det er også her omtrent 25 prosent av
våre medisiner stammer fra. Mange av dem livsviktige for behandling av kreft, hjertesykdommer
og andre lidelser. Regnskogen er også levegrunnlaget for urfolk og et helt unikt artsmangfold.
Unngår du tropisk tre sier du også nei til ødeleggelse av regnskogen og de følgende det har.
Regnskogfondet anbefaler at man unngår tropiske tre helt da det ikke finnes noen troverdig
garanti for at det er forsvarlig hogget.
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TIPS!

DIN GRØNNE HVERDAG

DEL MED NABOENE

>> www.streetbank.com

LI

El-sykler er blitt mer vanlig, men har du
behov for å frakte barn eller ting kan
det ofte bli et problem. Da kan en
elektrisk transportsykkel kanskje
være noe for deg. Med frakt på
sykkelen kan det bli litt tungt å
trø. Da kan det være fint med
hjelp fra en elektrisk motor.
Transportsykler som kan leveres med elektrisk hjelpemotor
finner du blant annet hos
>> www.saresbike.no
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ELEKTRISK TRANSPORTSYKKEL

ANDELSLANDBRUK
Nye initiativ til økologiske andelslandbruk dukker
stadig opp flere steder. En direkte omsetningsform
mellom gård og forbruker som gir forutsigbarhet for
bonden, helt ferske og kortreiste varer og nærhet
til jorda for forbrukerne. Forbrukere kjøper andeler
av gårdens produksjon for en gitt periode, for eksempel ett år av gangen. Det er ingen selvfølge at
alle andelslandbruk dyrker økologisk, så husk å spør.
Oversikt over andelslandbruk finner du på

FOTO: FLICKR

>> www.andelslandbruk.origo.no
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Plantenæring fra
kjøkkenbenken
FOTO: FLICKR

Deler du med naboene unngår du å kjøpe
ting som ikke brukes så ofte. Sett opp en
gruppe på sosiale medier eller registrer
deg på Streetbank. Her kan du definere
størrelsen på nabolaget og spørre etter
ting du trenger å låne eller kjøpe. Det er
sosialt og du reduserer forbruket ditt.

Kaffe– og tegrut gir
god næring til plantene og kan erstatte
kjøpegjødsel. Strø
litt på jorden til både
inne- og uteplanter
for langsom gjødsling
eller vann med kald
te- eller uttynnet kaffevann. Kaffe er sur,
så noen planter liker
det bedre enn andre.

Naturlig toalettrens
Eddik er et naturlig
og allsidig middel
som både desinfiserer, fjerner lukt og
fett, og er ypperlig å
bruke når toalettet
skal vaskes. Fyll en
sprayflaske med like
deler 7% eddik og
vann, og ha eventuelt
i noen dråper med
økologisk eterisk
duftolje.

Planter mot mygg
Lavendel, sitrongress og andre
sitronduftende planter er ikke bare gode
som te eller krydder i
maten, men også som
myggmiddel. Plant
i krukker nær sitteplasser eller gni bar
hud med blader hvis
myggen er plagsom.
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Lykkelige reiser
Dropp shoppingen og bruk
penger på opplevelser og reiser.
Gleden over innkjøp falmer
hurtig, opplevelser sitter i
kropp og sinn i lang tid, mener
lykkeforskere. Reiseopplevel
ser er rene lykkepillen, hevder
den amerikanske professoren
Thomas Gilovich ved Cornell
University i New York, som
har forsket på lykke i mer enn
to tiår.
Du trenger verken reise langt
eller dyrt men gjerne sammen
med noen. Fellesskap knyttet
til reiseopplevelsene forster
ker følelsen av lykke og glede,
mener professoren. I tillegg
er også reiseforberedelsene
,forventningene før reisen også
en viktig komponent i lykke
opplevelse

VERDEN

Vil bli grønnere
Hurtigmatkjeden McDonald ønsker å styrke omdømme sitt som et etisk og miljøansvar
lig selskap. Ifølge Huffington Post vil den internasjonale matgiganten lansere en hel pakke
med tiltak som de håper vil påvirke folks oppfatning av dem i en mer positiv retning.
De ønsker å fjerne kylling fra leverandører som bruker antibiotika som en del av pro
duksjonen. Lønninger til ansatte i USA skal økes med minst 1 dollar i timen og sist, men
ikke minst; de vil kaste ut alle produkter og ingrendienser som medvirker til ødeleggelse
av regnskog.
Elliott Negin fra Union of Concerned Scientists, tror McDonalds nye grep kan bli det
han kaller en ”Gamlechanger” i hurtigmatvarebransjen.

>> Dagsavisen

FRANKRIKE, PARIS

Lov om grønne tak
Nye bygg i Frankrike som ligger i forretnings-og næringsområder må ha tak dekket av planter evt solpanel ifølge en ny fransk lov som ble
vedtatt i april. Grønne tak har en isolerende effekt, og bidrar til å redusere energimengden som kreves for å varme opp bygg vinterstid. I
tillegg avkjørlel det bygningene om sommeren. Grønne tak er spesielt populært i land som Tyskland og Australia.I 2009 vedtok Toronto
i Canada en lov som påbyr både industribygg og bolighus å anlegge grønne tak.
>> Teknisk Ukeblad
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• • Verden er ikke et fattig sted, verden er et
urettferdig sted! Bli med og gjøre noe med det!
Karin Andersen, stortingsrepresentant SV.

KINA

Gledelig gjensyn
Den sjeldne og utrydningstruede snøleoparden er observert på
Himmelfjellet, Tianshan, i det nordvestre Kina. Det er første gangen det sky og sjeldne dyret er sett av mennesker i løpet av den
siste tiårsperioden, melder den statlige kinesiske nyhetstjeneten
Xinhua News. Det finnes i dag fra 4000 til 6500 snøleoparder
igjen på kloden. De fleste snøleoparder finnes i Sentral-Asia, fra
Russland og Mongolia i nord til Kina, Tibet og Himalaya (Afghanistan, Pakistan og India) i sør. Snøleoparden har nærmest mytisk
status i deler av Himalaya, ikke ulikt yeti, bedre kjent som den
avskyelige snømannen.
>> Xinhua/Wikipedia

VATIKANET

Skjerpet vekstkritikk
Vatikanets vitenskapskomitee har
nylig engasjert seg i diskusjonen om
problemene knyttet til økonomisk
vekst . I en rapport uttaler komiteen
at politikerne må slutte å flørte med
en type økonomisk utvikling som
ruinerer kloden. De mener blant annet at brutto nasjonal produkt er en
upålitelig målestokk som ikke fanger opp de negative sidene av den
økonomiske veksten. Uttalelsen
fra vitenskapskomiteen vil trolig ha
innvirkning på pavens neste store
hyrdebrev til kirken. Ifølge BBC
ønsker paven (bildet: Pave Frans) å
skape enighet blant alle religioner
om å uttrykke en moralsk forpliktelse om å verne klodens miljø og
livsgrunnlag. Kirken ønsker trolig
også å spille en større rolle i klimaforhandlingene i Paris seinere i år.
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Utfordrer jeansgigantene
KJØPER DU EN DONGERIBUKSE LAGET AV ØKOLOGISK BOMULL SPARER
DU MILJØET FOR OPPTIL 8000 LITER VANN. DET TILSVARER MER ENN EN MÅNEDS
FORBRUK FOR EN NORSK FAMILIE PÅ FIRE. TANKEVEKKENDE?
TEKST: ARNE STORRØNNINGEN

D

FOTO: MUD JEANS

en nederlandske tekstilveteranen
Bert Von Son så seg lei på en
tekstilindustri som bidrar til å
ødelegge planeten og utnytte fat
tige arbeidere i sør. For to år siden startet han
sitt eget selskap med det utfordrende navnet
Mud Jeans (sølejeans) og bestemte seg for å
vise at produksjon av moteriktige klær verken
behøver å skje på bekostning av miljøet eller
velferden til de som syr klærne.

ELSKET AV MEDIENE

– Pressen og mediene elsker oss, det mangler
ikke på oppslag og oppmerksomhet.
Nå er utfordringene å få miljø- og etikkbe
visste forbrukere til å forstå at de faktisk utgjør
en forskjell ved å velge produkter som er laget
med de mest miljøvennlige råvarene som er
å oppdrive, og etter metoder som utnytter
ressursene så langt det lar seg gjøre, sier entre
prenøren som utfordrer den tradisjonelle tek
stilindustrien med et nytt forretningskonsept,
bygd på ideene om resirkulering av ressurser
og etisk handel.
TEKSTIL-VETERAN

Bert Von Son har tilbragt store deler av sin
yrkeskarriere i tekstilindustrien. Han har
arbeidet både for nederlandsk og fransk
klesindustri og i mange år vært stasjonert ved
selskapenes utekontorer i Hong Kong og i
Tapei. – Jeg og fotograf Jon Skille Amundsen
møter han på Impackt Hub i Amsterdam, et
senter for grønne og etiske entreprenører.
– Jeg fikk mitt livs sjokk da jeg så hvordan
kjemiske sprøytemidler blir brukt i bomulls
dyrkingen, og hvordan bøndene i India var
fanget i en ond sirkel, forteller Bert Von Son
når vi huker ham for en prat i en pause. Mange
er ikke klar over hvilken enorm påkjenning
konvensjonell bomullsproduksjon er for
miljøet. I mange land står landbruket for de
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Det er på tide å utfordre den tradisjonelle forretningsmodellen i den internasjonale tekstilindustrien, mener den nederlandske tekstilentreprenøren Bert Von Son.
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FAKTA
FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN

MudJeans produserer klær av miljøvennlig, økologisk (GOTS / BCI
sertifisert bomull), eller resirkulert bomull. Ingen barn er med i
produksjonen av klær til Mud Jeans. Bomullen er dyrket og høstet
av Fairtrade / BCI bedrifter og har GOTS sertifisering. Noe av
produksjonen er i Europa ved bedrifter med SA8000 sertifisering
(produserer i henhold til internasjonale avtaler om rettferig handel),
samt ved bedrifter utenfor Europa som har Fairtrade sertifisering via
merkeordningen Max Havelaar.

største utslippene av klimagasser. Rundt 5
prosent av verdens dyrkingsjord går med til
produksjon av bomull.
Forbruket av vann er gigantisk. Bare
en jeans produsert av økologisk bomull
sparer oss for opptil 8000 liter vann. Dette
er bare vannmengden som brukes i selve
fabrikkproduksjonen. I tillegg kommer vann
benyttet under dyrking av bomullen, for
ikke å glemme beslag av dyrkingsjord som
medgår og den store belastningen på miljø
og mennesker som den intensive bruken
av kjemiske sprøytemidler medfører. 25
prosent av det globale forbruket av kjemiske
sprøytemidler mot insektangrep, og 11 pro
sent av midlene som benyttes i verden for å
bekjempe plantesykdommer, går til produk
sjon av bomull. Det sier noe om hvor lite
bærekraftig den konvensjonelle bomullsdyr
kingen er, ifølge Son.
SMARTERE PRODUKSJON

Tatt i betraktning de millioner av donge
ribukser som produseres årlig er bomulls
-jeans- og tekstilindustrien en av de store
vannforbrukerne på kloden, mener Von
Sost. Det handler i grunnen bare om å pro
dusere på en smartere måte, og utnytte res
sursene mer effektivt, sier den nederlandske
grunderen, som har hentet inspirasjon fra
sirkulærøkonomi og økonomiske modeller
hvor ressursutnyttelse har høyest prioritet.

• • DET HANDLER I GRUNNEN BARE OM Å PRODUSERE
PÅ EN SMARTERE MÅTE.
Det er også viktig for oss at klærne produse
res ved fabrikker som har ordnede lønns- og
arbeidsforhold. Vi kjøper produksjon ved
fabrikker i nord-Italia og er i ferd med å inn
lede et kundeforhold til et familieeid selskap

i Tunisia. Bert Von Son mener de har in
speksjonsrutiner og innsyn i underleveran
dørkjeden som gjør at de har kontroll over
at klesproduksjonen foregår etter de etiske
kravene og miljøkravene som det hollandskeide klesmerket krever.
NYTT KONSEPT

Det var i 2012 at Bert Von Son kjøpte vare
merket Mudjeans og bestemte seg for intro
dusere et helt nytt konsept for omsetning av
dongeribukser; leasing av Jeans. Ideen var at
forbrukeren kunne betale en liten månedlig
sum mot bruksrett til plagget. Når plagget
var slitt kunne forbrukeren levere det tilbake
og MudJeans ville sørge for at klærne ble re
sirkulert eller klargjort for ny bruk, avhengig
av slitasjen.
Leasingideen slo imidlertid ikke an slik be
driften håpet. Nå har vi innført en panteord
ning istedet som innebærer at kunden får et
avslag på 200 kroner ved nytt kjøp, dersom
dongeribuksen leveres tilbake til butikken
igjen, forteller Mike Dongelmans daglig leder
for Mud Jeans Skandinavia AS.
Hele ideen er å gi produktet så lang levetid
som mulig og sørge for at materialet utnyt
tes optimalt, sier den skandinaviske MudJe
ans-sjefen som har tilhold i Stavanger.
I praksis har en MudJeans tre liv, ifølge
Dongelmans. Det første når den kjøpes ny i
butikken, andre gang når den vaskes, renses
og gjøres klar for gjenbruk, og deretter i siste
runde når den klippes opp og materialene
inngår i nye produkter. – Dongelmans tror
en pant på 200 kroner vil stimulere mange til
å levere buksen tilbake til butikken og sikre
en mye høyere utnyttelse av råvarerer og
materialer enn i dag.
KAMP MOT KLESKASTING

– Vi er nødt til å gjøre noe med overpro
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Mike Dongelmans, leder for MudJeans
Skandinavia AS, mener det er grunn til å spørre
hvorfor selv et langvarig kritisk søkelys i mediene mot kritikkverdige forhold i klesindustrien,
bare i begrenset grad påvirker forbrukeratferd
og produksjonsforhold.

duksjonen og lønningene i klesbransjen.
45 millioner kilo klær blir brent eller kastet
på søpla hvert år bare i Norge, sier Mike
Dongelmans. Globalt er jeansindustrien
gigantisk. I Kina, det største av produsent
landene, lages det 600 millioner dongeri
bukser hvert år. En tredjedel av dette går til
europeiske forbrukere.
Vi stiller oss naturligvis spørsmålet om
hvorfor de fleste av oss fortsetter å kjøpe
uetiske klær med store økologiske fotav
trykk, til tross for at vi vet bedre. Vi er i ferd
med å gjennomføre en undersøkelse som
skal hjelpe oss å forstå denne forbrukerat
ferden bedre, sier Dongelmans. Er det ikke
et paradoks at selv svært miljø- og etiske
bevisste forbrukere, ofte lukker øynene i
det øyeblikket de står i butikken? Mange
har neppe noe ønske om å kjøpe produkter
som genererer ekstremt overforbruk av
vann, store mengder sprøytemidler og kje
mikalier, og som attpåtil kan være laget av
barnehender eller unge jenter og kvinner på
luselønn, sier Mike Dongelmans.

Framtiden i våre henders magasin gjør opp
merksom på at vi ikke har foretatt besøk hos
underleverandørene som MudJeans bruker,
eller kontrollert informasjon om råvarer og
sertifiseringer. Opplysningene i artikkelen
bygger på intervjuene med representanter for
selskapet og fra selskapets nettsider.
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PROFILEN | HILDE OPOKU

Grønn velgerjakt
DE ETABLERTE PARTIENE HAR IKKE HELT FORSTÅTT DE NYE, STORE
BEVEGELSENE BLANT VELGERNE ENDA. Å PASSERE TI PROSENT OPPSLUTNING
PÅ SIKT, ER IKKE UREALISTISK, MEN DET VIL KREVE HARDT ARBEID OG AT
VINDEN FORTSETTER Å BLÅSE I VÅR FAVØR, MENER HILDE OPOKU, NASJONAL
TALSKVINNE FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE.
TEKST & FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

J

a, visst søker vi makt. Men ikke for
maktens egen skyld. Vi ønsker å for
andre Norge. Derfor må vi tørre å søke
politisk makt og innflytelse. Det kan vi
få ved at vi blir enda bedre til å forstå beve
gelsene i velgermassen og til å kommunisere
og trekke til oss tusenvis av nordmenn som
ikke bare ønsker en grønnere politikk, men
som begynner å forstå at en stor historisk
omstilling av samfunnet er nødvendig, og at
det haster».
NYE TRENDER

Oslo sentrum i slutten av mai 2015 framstår
kjølig og regnfull. Jeg treffer Hilde Opoku til
en kopp te i bibliotekbaren på hotell Bristol.
Grønn te. Hun forsyner seg fra selvbet
jeningsbuffeen med ett av restaurantens
legendariske høye smørbrød. Kjøttfritt.
– Jeg er ikke hel vegetarianer, men nesten,
smiler 47-åringen som for noen år siden tok
spranget fra SV til Miljøpartiet de grønne.
Interessen for vegetarisk og kortreist mat er i
rask vekst, og en del av en ny grønn og urban
livsstil, tror Opoku. Vi kommer trolig til å se
mye av dette i årene framover, mener hun.
Neste dag skal hun besøke Oslo vegetarfes
tival. Over tjuetusen er forhåndspåmeldt
via Facebook. Unge matentreprenører med
kreative konsepter står i kø for å vise fram
ideene sine. Mange begynner å forstå at kjøtt
på middagstallerkenen med fordel kan drop
pes, både av hensyn til helse, dyrevelferd, og
ikke minst klima- og miljø.
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Blir det en hard kamp om de grønne velgerne i
høst?
Kampen står mellom det grønne og det grå,
mellom fortid og framtid. Med de «grå» me
ner jeg de gamle maktpartiene som Høyre og
Arbeiderpartiet. Det er her noen av de store
og viktigste konfliktlinjene i norsk politikk
egentlig finnes, jobben vår er å få skiftet tyng
depunktet mener Hilde Opoku.
Vår styrke i MDG er at vi har fanget en trend
som de andre partiene ikke helt har forstått
enda. Vi har truffet en tidsnerve, og er et parti
som fyller et udekt og stort behov i velgermas
sen, tror talskvinnen.
Det er vel ikke helt utenkelig at Arbeiderpartiet
skifter spor og gjør alvor av å kvitte seg med sin fossile ballast og tenkning om økonomisk vekst?
Det gjør de neppe før fagbevegelsen og
særlig LO har skiftet standpunkt. De to
tingene henger nøye sammen, mener MDGtalskvinnen.
Du var tidligere nestleder i Framtiden i våre
hender, en helhetstenkende og idealistisk organisasjon og valgte å gjøre overgang til realpolitikk. Hvor
mange kameler klarer du å svelge?
Hilde Opoku smiler og tar en slurk av te
koppen før hun svarer. Jeg trives i politikken.
Det er en fryd å jobbe i skjæringspunktet mel
lom idealistisk miljøkamp og grønn realpo
litikk. Bakgrunnen min fra industriel økologi
har gitt mange nyttige verktøy som vi har fått
omsatt til praksis i Trondheim. Etter valget
kan vi spre disse erfaringene til kommuner
over hele landet. Det er også interessant å
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2015

møte dere i Framtiden i våre hender i en ny
rolle. Miljøorganisasjonene er de viktigste pre
missleverandørene for norsk grønn politikk.
Flere av Framtiden i våre henders utspill og
kampanjer har vi overført direkte til praktisk
lokalpolitikk i Trondheim de siste årene. Dere
er viktige.
GRØNN VEKST

Flere politiske journalister har spøkefullt
bemerket at en eneste formen for vekst som
Miljøpartiet synes om, er vekst i antallet med
lemmer og i oppslutningen om sin egen poli
tikk. Utviklingen fra et usynlig promilleparti til
et parti som spiller en rolle i nasjonal og lokal
norsk politikk har kommet på få år.
Ved lokalvalget høsten 2011 seilte partiet
for første gang inn på den politiske arenaen.
Partiet fikk 0.9 prosent av stemmene og 18
kommunestyrerepresentanter fordelt på 16
kommuner.
I valgvakelokalene i hovedstaden hadde de
politiske nykomlingene kanskje valgnattens
bredeste smil. Det fikk så være med 0.9 pro
sent. De var inne i norsk lokal politikk. Mange
år i politisk anonymitet var over, konkluderte
støttespillerne den gangen.
Ved forrige Stortingsvalg i 2013 var for
ventningene høye. Meningsmålingene gikk i
MDGs favør. En måling i august noen uker før
valget løftet partiet over sperregrensen med
5.2 prosent oppslutning. Men valgresultatet
ble en tydelig justering og de grønne havnet til
slutt på 2.8 prosent.

– Vi fikk en representant inn på Stortinget.
Det har vi klart å utnytte for alt det er verdt, og
vel så det sier Hilde Opoku. Nå skal vi gjøre det
samme i kommune - Norge.
BEDRE RUSTET

Hun mener partiet er atskillig bedre rustet
denne gangen. Ved forrige valg kunne bare 50
prosent av velgerne stemme på oss, nå kan 80
prosent stemme grønt – om de vil. Da fristen
gikk ut 30. mars i år hadde vi 240 lister regis
trert, opplyser talskvinnen til partiet.
I slutten av mai var omkring 200 listetopper
samlet til valgkampforberedelser og kick-off
på Fornbu i Bærum. De fleste er nesten helt
uten partipolitisk erfaring. Det bekymrer ikke
Hilde Opoku. Ja, vi har en bratt læringskurve

• • VI ER IKKE UTOPISTER.

VI STÅR FOR GRØNN MODERNISERING.

som parti, men vi har selvtillit. Vi vet at vi er
politiske pionerer og entreprenører, hevder
Opoku
Meningsmålingene i mai visste at MDG
ville fått 5 prosent av stemmene dersom det
hadde vært stortingsvalg. Det ville gitt 9 stor
tingsrepresentanter mot dagens ene. Ifølge en
analyse Aftenposten har foretatt kan høstens
lokalvalg bli de grønnes store gjennombrudd
i kommunepolitikken. Avisen begrunner sin

konklusjon med at MDG har hatt jevnt gode
meningsmålinger siden 2012 og, har hatt et
snitt på over 3 prosent hver måned det siste
året. Partiet har tjuedoblet antall medlemmer
siden 2007 og har nå rundt 7000 medlem
mer. I år kan man stemme MDG i 205 kom
muner - 150 flere enn i 2011-valget. Det øker
muligheten for et gjennombrudd, tror avisen.
I din landsmøtetale kunngjorde du MDG sitt
forslag på Stortinget «om å redusere det materielle
forbruket til et bærekraftig nivå». Det er en gammel
kampsak for Fivh, men har aldri blitt en del av realpolitikken. Er det egentlig en politisk utopi?
Nei, det er en god sak. Det er en myte at
forbruksreduserende tiltak i vestlige overflod
samfunn som det norske innebærer offer og
tap. Snarere tvert i mot. For de fleste vil det
være en stor forbedring av livskvalitet og for
samfunnet som helhet en berikelse, det er
en sentral del av den nødvendige samfunns
omlegginga vi nå står overfor og vil ha store
positive sosiale, helsemessige og klima og
miljøgevinster gitt at vi får en omlegging på de
riktige premissene.
Vi er ikke utopister. Vi står for grønn mo
dernisering. Det er de andre partiene som ofte
følger etter oss i grønn politikk og ikke mot
satt. Det er MDG som i størst grad har for
nyet norsk miljøpolitikk og kastet inn forslag
som har blitt viktig råmateriale i den politiske
debatten, se bare på hva som er i ferd med å
skje med oljefondet, sier Hilde Opoku.
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MINIBIOGRAFI
NAVN:
Hilde Opoku
FØDT:
Trondheim 1968
SIVILSTATUS:
Gift, to døtre.
BAKGRUNN:
Talskvinne for MDG, Miljøpartiet
de grønne. Utdannet statsviter
med fordypning i industriell økologi.
Fartstid fra lokalpolitikk i Trondheim kommunestyre, tidligere
nestleder i Framtiden i våre
hender. Har vært ansatt i Grønn
Hverdag.
POLITISKE INTERESSER:
Oppvekst, familie, bærekraft, internasjonal solidaritet.
AKTUELL:
Forbereder lokal valgkamp. Har
ambisjoner om å gjøre MDG til et
10%-parti og den ledende kraften
i omstillingen av Norge til et moderne og høyteknologisk, bærekraftig samfunn.
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OLJEFONDET

Historiebøkene
OLJEFONDETS UTFASING AV KULL ER DET STØRSTE SOM
NOENSINNE ER UTFØRT PÅ VERDENSBASIS OG DET FØRSTE
UTTREKKET FRA EN NASJONALSTAT.
TEKST: SINDRE OL AV EDL AND GRY T

S
Det er godt dokumentert
at verdens aller fattigste er
de som rammes hardest,
også økonomisk, av de
klimaendringene som
blant annet forbrenning av
kull skaper: de kan føre til
matmangel, vannmangel,
tap av landområder og økt
fare for krig og konflikt.

FOTO: HENRIK EVERTSSON
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tortingets finanskomité trekker
Oljefondet ut av kullgruver og
kullkraft. En viktig milepæl i norsk
miljøkamp, mener Framtiden i våre
hender som takker tusenvis av støttespillere
for innsats og engasjement.
Det var klart 26. mai etter en lang og spen
nende oppløp hvor blant annet Framtiden
i våre hender, Greenpeace og WWF gikk
sammen i en stor påvirkningskampanje.
- Dette er en dag for historiebøkene.
Tusen takk til alle som har engasjert seg i
inn- og utland, sier Arild Hermstad i Framti
den i Våre Hender. Dette er bare starten! Bli
medlem og bli med oss videre i kampen for
fossilfrie penger, sier Fivh-lederen.
HISTORIENS STØRSTE UTTREKK

Det er nå klart at et enstemmig Storting
vedtar å trekke Oljefondet ut av kullgruver
og kullkraft. Vedtaket betyr at alle selskaper
med mer enn 30 prosent kull eller kullkraft i
porteføljen skal ut av Oljefondet – slik Fram
tiden i våre hender har foreslått.
Dermed tar Stortinget utfordringen fra
en lang rekke klimaeksperter, økonomer
og finansinstitusjoner, toppolitikere og
miljøvernere over hele verden. Uttrekket er
det største som noen sinne er utført på ver

FOTO: HENRIK EVERTSSON

densbasis, og det første fossile uttrekket fra
en nasjonalstat.
GLOBAL BEVEGELSE

– Det er både nødvendig, mulig og lønnsomt
å nå målet om å holde klodens oppvarming
under to grader. Men for å klare dette målet
er det avgjørende at store investorer tar sin
del av ansvaret – og da er det svært gledelig at
norske politikere følger opp, mener Framti
den i Våre Hender.
WWF, Greenpeace og Framtiden i Våre
Hender har – sammen med internasjonale
nettverk som 350.org, Avaaz og Urgewald –
samlet inn nærmere 50.000 underskrifter for
kravet, bare i løpet av noen uker.
RAMMER DE FATTIGE HARDEST

Arild Hermstad i Framtiden i Våre Hender
mener Stortingets beslutning betyr gode
nyheter også for mange av de fattigste men
neskene i verden.

Fordelene ved å bruke fornybar energi
fremfor fossil energi går langt utover bekjem
pelse av klimaendringer. Samtidig er den

• • UTEN TITUSENVIS AV
STØTTESPILLERE VILLE
DENNE VIKTIGE SEIEREN
IKKE VÆRT MULIG.

finansielle risikoen ved kullinvesteringer stor
og voksende. Svært mye tyder på at verdens
kullindustri er inne i en strukturell nedgang,
som blant annet skyldes stadig strengere
klimapolitikk og rask utbygging av fornybar
energi, sier Arild Hermstad
FRA BARACK OBAMA TIL
OSLO KOMMUNE

Stortingets beslutning plasserer Norge i et
godt, internasjonalt selskap. Det finnes en
lang liste over andre aktører som har flyttet,
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eller oppfordret til å flytte, investeringer ut av
fossil energi – og særlig kull. Blant politiske
forgrunnsfigurer som har oppfordret til å flytte
investeringer finnes både USAs president
Barack Obama, FNs generalsekretær Ban Kimoon og presidenten i Verdensbanken, Jim
Yong Kim. Norske finansinstitusjoner som
Storebrand og KLP har flyttet investeringer,
det samme har blant andre Oslo kommune.
Kravet om at alle selskaper med mer enn
30 prosent kull eller kullkraft i porteføljen
skal ut av Oljefondet er strengere enn det
investorer som Storebrand og KLP hittil har
gjennomført.
Arbeidet med å få oljefondet ut av kull går flere
år tilbake, og har i hovedsak vært finansiert av
Framtidens ordinære inntektskilder, det vil si
medlemmene, Klima- og miljøverndepartemen
tet og Norad. Til kampanjen våren 2015 fikk vi
i tillegg $140.000 i ekstra kampanjestøtte, fra
de tre stiftelsene ClimateWorks, Rockefeller
Brothers Fund og Tellus Mater.
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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.

Blir vi for

mange?
PÅSTANDEN OM EN NÆRT
FORESTÅENDE DOMMEDAG ER
IKKE UKJENT I MILJØDEBATTEN.
HAR PESSIMISTENE GLEMT KANSKJE DET VIKTIGSTE, VÅR EVNE
TIL OVERLEVELSE OG TILPASNING? SPØR CHRISTOFFER RINGNES KLY VE I EN ANMELDELSE AV
PROFESSOR STEPHEN EMMOTTS
DYSTOPI OM BEFOLKNINGS
EKSPLOSJONEN.

P

rofessor Stephen Emmott har
nylig skrevet en bok. Den heter
«10 billion» og handler om belast
ningene stadig flere mennesker
påfører kloden. Boken er befriende kort
til å være fra professoralt hold, og selv om
den inneholder en god del grafer og tall, har
den også et tilgjengelig språk, med korte
og lett forståelige setninger. Ikke minst er
budskapet krystallklart, og boken handler
om et ekstremt viktig og tidsaktuelt tema.
Det eneste problemet er at hele prosjektet
er et makkverk.
Jeg skal komme tilbake til hvorfor. Em
motts argument er velkjent; det er summen
av antall mennesker multiplisert med deres
gjennomsnittlige belastning på miljøet,
som utgjør den totale belastningen på klo
den. Denne totale belastningen er nå blitt
så stor, at vi risikerer alvorlige problemer.
Dette gjelder ikke bare klima, men også en
rekke andre områder, deriblant matproduk
sjon, vannressurser og biologisk mangfold.
IKKE KJØP DEN

Emmott har ingen tro på noen av de ak
tuelle løsningene på disse problemene. Å
redusere folketallet ville selvfølgelig vært
effektivt, men det er umulig å gjennomføre
18
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på en etisk akseptabel måte. Å redusere
miljøbelastningen per hode vil enten kreve
urealistiske teknologiske kvantesprang, el
ler at folk begynner å motarbeide sin egen,
vekstfremmende natur og reduserer sitt
forbruk av ressurser. Mener Emmott, og
avfeier begge deler som urealistisk.
Ettersom jeg mener boka verken for
tjener å bli lest – selv om det neppe krever
mer enn en drøy time av livet ditt – og
langt mindre kjøpt og dermed kanskje
oppmuntre Emmott til å skrive flere slike
bøker, syns jeg det er helt på sin plass å
avsløre slutten på boka. Konklusjonen er at
vi trenger å gjøre noe virkelig radikalt for å
unngå en global katastrofe. Det tror imid
lertid ikke Emmott vi kommer til å gjøre, og
konkluderer med et uoversettelig «I think
we’re fucked».
Jeg kan forstå Emmotts frustrasjon over
manglende politisk handling. Han har også
grunnleggende rett i at menneskene skjøt
ter sitt forvalteransvar på en ekstremt dår
lig måte. Men han gjør det på en slurvete
måte. Boka er full av feil, overdrivelser og
er vitenskapelig svak. For eksempel slår
han fast at vi kommer til å bli minst ti mil
liarder mennesker på planeten, og kan bli
så mange som 28 milliarder innen 2100. De

• • Jeg kan forstå Emmotts frustrasjon over manglende politisk handling

fleste edruelige anslag, blant annet fra FNs
befolkningsprogram, anslår at vi kommer
til å bli mellom ni og ti milliarder rundt
2050, og at befolkningen deretter kommer
til å reduseres sakte. Dette skyldes jevnt fal
lende vekstrater siden 1960-tallet, en utvik
ling Emmott ikke en gang tar seg bryet med
å drøfte. Han bare slår fast at 28 milliarder i
2100 er et sannsynlig tall.
KATASTROFALE VIRKNINGER?

Et annet eksempel er matproduksjon. Em
mott slår fast at økt etterspørsel etter mat
vil kreve at enorme nye landområder leg
ges under plogen, men unnlater å nevne at
produktiviteten i landbruket har økt jevnt
og trutt de siste tiårene, og at det fortsatt er
utsikter til ytterligere forbedringer. Det er
all mulig grunn til bekymring for hvordan vi
skal kunne fø ni eller ti milliarder mennes
ker i 2050, spesielt når klimaendringene for
alvor begynner å ramme viktige områder
for matproduksjon. Men det er alt for en
kelt å konkludere med at dette kommer til å
få katastrofale konsekvenser.

Det er to problemer med dette. For det
første er han slurvete, og gjør det dermed
enkelt for klimaskeptikere og andre å
plukke boka fra hverandre ved å peke på
fakta-feil og unøyaktigheter. Dette er helt
unødvendig, spesielt når man kaller seg
«professor» og «vitenskapsmann». De
nøkterne prognosene til FNs klimapanel,
for eksempel, med alle sine forbehold og
usikkerheter, er mer enn skumle nok til å
overbevise rasjonelle mennesker om at
handling er nødvendig. For det andre er
det lite som tyder på at det fungerer godt å
skremme folk ved å bruke stadig kraftigere
utestemme. Klimapsykologien har gjort en
del interessante funn om hva som mobili
serer folk og deres politikere til handling.
Katastrofescenarier koblet med konklu
sjoner om at alt kommer til å gå til helvete,
skaper bare avmakt.
SKYTETRENING FOR BARN?

Dersom Emmott hadde inkludert bare et
lite snev av optimisme, eller pekt på en
aldri så liten flik av en mulig løsning på

problemene, kunne en slik bok ha hatt en
nyttig funksjon. Emmott kaller seg selv ra
sjonell pessimist, og når man vurderer den
vitenskapelige dokumentasjonen, er det
ikke usannsynlig at han har rett i at framti
den ser dyster ut. Dessverre bidrar han ikke
til å forbedre disse framtidsutsiktene. Ett
av problemene er nok at han ser ut til kun
å vurdere naturvitenskapelige analyser, og
ser bort fra hva historie og samfunnsviten
skap lærer oss om menneskenes potensial
for omstilling i møtet med alvorlige trusler.
Det aller, aller siste ordet velger Em
mott å gi til en ung kollega, «en av de mest
rasjonelle, skarpeste vitenskapsfolkene
jeg kjenner», og hans svar på spørsmålet
om hva han ville gjort dersom det kun var
én ting han kunne gjøre. Svaret: «Lære
sønnen min å bruke skytevåpen». Kjære
Stephen Emmott. Hvis de skarpeste men
neskene i livet ditt ikke har annet å foreslå
enn skytetrening for barn, bør du kanskje
vurdere om du skal finne deg en ny om
gangskrets?
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• • HAN LEGGER HELE

VEIEN DE MEST NEGATIVE
PROGNOSENE TIL GRUNN,
OG DA ER DET IKKE SÅ
RART AT ANALYSEN BLIR
AT VI ER «FUCKED»

Disse to eksemplene er symptomatiske
for Emmotts analyse. Han legger hele
veien de mest negative prognosene til
grunn, og da er det ikke så rart at analy
sen blir at vi er «fucked». Spørsmålet jeg
sitter igjen med er dermed hvorfor han
i det hele tatt har skrevet denne boka? I
intervjuer har han sagt at det er fordi han
mener det er et behov for å kommunisere
klarere og tydeligere hvor alvorlig proble
mene vi står overfor er. Dette er nødven
dig for å vekke folk, mener han.

Denne totale belastningen er nå blitt så stor, at vi risikerer alvorlige problemer. Dette gjelder
ikke bare klima, men også en rekke andre områder, deriblant matproduksjon, vannressurser
og biologisk mangfold.
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2015
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NORSKE HAGEEIERE BLIR LURT TIL Å VÆRE MILJØSVIN,
MENER FRAMTIDEN I VÅRE HENDER.
TEKST: HÅKON LINDAHL
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orda du kjøper på hagesenteret består
av torv som graves ut fra myrer. Det
gir store klimagassutslipp.
Framtiden i våre hender har kartlagt
omsetningen av jordprodukter til norske for
brukere, og torvinnholdet i forskjellige jord
produkter på markedet. Vi kjøper jord tilsva
rende 4 millioner 50-literssekker i året. Med
en torvandel på 86 prosent i gjennomsnitt,
bruker norske hageeiere 176.000 kubikkme
ter torv i løpet av et år. Kartleggingen er gjort
på oppdrag fra Avfall Norge.
STORE VARIASJONER

Andelen torv varierer sterkt mellom for
skjellige jordprodukter. Det er en klar
20

tendens til at de billigste jordproduktene
på markedet, som gjerne omsettes som
«hagejord» eller «plantejord», inneholder
mest torv. Blomsterjord og spesialjord
inneholder som regel noe mindre torv, men
er dyrere. Plantasjen utmerker seg her med
et helt torvfritt produkt, som er nytt i 2015.
Plant de billigste jordtypene – hageog plantejord – utmerker Felleskjøpets
«Bare Jord» samt Byggmakker og Monters
«Topstar» seg med en torvandel nede i
henholdsvis 40 og 50 prosent. IKEAs «SÅ
BRA blomsterjord» inneholder 60 prosent
torv, samt kompostjord basert på matavfall
fra IKEAs restauranter. Gardol plantejord,
som selges på Bauhaus, inneholder også 60
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2015

prosent torv. Også Coops plantejord ligger
godt under konkurrentene, med 76 prosent
torv.
For de andre hage- og plantejordproduk
tene på markedet er torvandelen mellom
90 og 100 prosent.
GODE ERSTATNINGER

Beregninger gjort av Bioforsk Jord & miljø og
Avfall Norge viser at kompost og andre forny
bare ressurser kan dekke dagens etterspørsel
etter torvbaserte produkter brukt til jord.
En rekke avfallsselskaper selger torvfri
kompostjord. Blant dem er Øvre Romerike
Avfallsselskap (ØRAS), som har produsert
torvfri kompostjord til forbrukere i mange år.

Jorda består av en blanding av mat- og hagekom
posts.
HJEMMEKOMPOSTERING

Mye av jordbehovet i en hage kan erstattes
ved å kompostere mat- og hageavfallet selv.
Hageavfallet kan komposteres i en haug eller
en åpen binge, mens matavfall bør komposte
res i en isolert beholder.
Framtiden i våre hender har tips om hvordan
man går fram på sine nettsidert.
Se også detaljert oversikt over verstinger og
gode alternativer på våre nettsider:
Framtiden.no
VIKTIG KARBONLAGER

Torv hentes ut fra myrer, som er verdens vik
tigste karbonlagre. I myrer blir karbon, i form
av dødt plantemateriale, liggende uomdannet
i opp til flere tusen år. Når torva graves ut, fri
gjøres karbonet i form av klimagassen CO2.

I løpet av et år tilsvarer det norske forbruket
av torv et like stort klimagassutslipp som utslip
pet fra 15.000 personbiler - eller en kjøretur
5.000 ganger rundt jorda langs ekvator.
TORV MÅ FASES UT

Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre
hender, mener det er på høy tid at jordbran
sjen erstatter torven i jordprodukter.
– Hagestell bør være en miljøvennlig ak
tivitet. Hagesentre og byggevarekjeder må
tilby oss jord som ikke ødelegger myrene og
klimaet, fastslår Arild Hermstad.
Vi håper rapporten kan bidra til å sette
fart på utfasingen av torv i jordprodukter,
og oppfordrer hagesentre og byggevare
kjeder, og ikke minst jordleverandørene, til
å intensivere arbeidet med å fase ut torv.
Aktuelle alternativer kan blant annet være
kompostjord, samt kokosfiber og andre
plantefibre, sier Hermstad.

MILJØ PÅ SPILL

Store miljøverdier står på spill. Norske
myrer inneholder karbon tilsvarende 3,5
milliarder tonn CO2 - like mye som Norges
klimagassutslipp i 66 år. De siste hundre
årene har en tredel av norske myrer blitt
ødelagt. I dag er uttak av torv til hagejord
blant de viktigste årsakene.
Norge er blant landene i Europa med
størst myrareal. Omtrent 19,000 km2, eller
5 prosent, av det norske landarealet er myr.
I tillegg til å være karbonlagre, tilbyr my
rene en rekke andre økosystemtjenester.
De demper flom ved å fungere som «svam
per» når det er mye nedbør. Myrene renser
vann for overskytende næringsstoffer fra
landbruket før de forurenser innsjøer. I til
legg er de et viktig leveområde for omtrent
75 rødlistede arter.

V IL DU
V ITE M E
R?
SE VÅR H
JEMMESID
E
FRAMTID
EN.NO

FOTO: FLICKR

Norske myrer inneholder karbon tilsvarende 3,5 milliarder tonn CO2 - like mye som Norges klimagassutslipp i 66 år.
De siste hundre årene har en tredel av norske myrer blitt ødelagt. I dag er uttak av torv til hagejord blant de viktigste årsakene.
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«Degrowth» E
i vekst

n bevegelse er i framgang i Eu
ropa. Midt i den økonomiske
krisentid der dominerende ak
tører diskuterer hvordan vi skal
få igang veksten, er det noen som stiller
spørsmål ved om vekst virkelig er løsningen
på problemet. Og disse noen ser ut til å få
økt oppslutning. I Hellas, Spania og ØstEuropa, steder som opplever problemer
som konsekvens av finanskrisen, søker folk
etter alternative utviklingsmodeller eller til
og med alternativer til «utvikling».
En av disse mot-bevegelsene heter De
growth. Du har kanskje allrede hørt ordet?
Eller décroissance, decreixance, decrescita?
På norsk har ordet «Nedvekst» vært foreslått.
For det holder ikke lenger å tørke støv av vårt
gamle «null-vekst» begrep. Nå dreier det seg
om å krympe og dele, og mer enn som så.

EN ALTERNATIV VIND BLÅSER OVER
EUROPA OG ARGUMENTERER MOT
VEKST MIDT I EN ØKONOMISK KRISE.
HVA ER DET SOM ER PÅ GANG?

TEKST: TONE SMITH

RADIKAL SYSTEMKRITIKK

Er det ikke umoralsk å oppfordre til redusert
økonomisk aktivitet i krisetider, når så mange
22

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2015

• • I AKADEMIA HAR DEGROWTH BLITT ET HETT
FORSKNINGSTEMA DE
SISTE ÅRENE.

allerede sliter med arbeidsløshet eller har blitt
kastet ut av sine hjem, spør skeptikerne. Vel,
vil Degrowth-folket si, nettopp fordi øko
nomiske kriser er noe som gjentar seg selv
jevnlig i vårt rådende økonomiske system,
og nettopp fordi disse krisene fører med
seg mye menneskelig lidelse, er det på tide å
tenke annerledes. Ett argument er at vi kom
mer til å måtte krympe økonomien uansett,
så la oss gjøre det på en planlagt måte der vi
unngår de enorme sosiale problemer forbun
det med økonomiske kriser. Forslaget er altså
bærekraftig og planlagt Degrowth framfor
bærekraftig utvikling.
Men, holder det ikke med et annet økono
misk system? Hvorfor må vi krympe? Jo, fordi
vi lever i en verden av begrensede ressurser
hvor evig vekst er en umulighet. En selvinn
lysende sannhet for mange, men som stadig
ikke deles av de som sitter med makten og
styringen. Der fremmes fortsatt teknologi og
«en ny type vekst» som løsningen. Selv om vi
ikke har sett noe til den frakoplingen mellom

miljøbelastning og økonomisk vekst som ble
annonsert blant annet i Bruntlandrapporten.
Mot denne type tekno-optimisme fram
står Degrowth som et radikalt alternativ. En
bevegelse som står for noe kvalitativt anner
ledes. For redusert forbruk, for mer felleseie,
for nye samværemåter, for menneskelige
relasjoner, for reellt demokrati, for autonomi,
for en ny type mentalitet. Listen kan gjøres
enda lengre, og vil til en viss grad avhenge
av hvem du snakker med. Barbara Muraca,
filosof og en av organisatorne blant den svært
vellykede Degrowth-konferansen i Leipzig
i 2014, mener Degrowth først og fremst må
forstås som et prosjekt for radikal samfunns
messig forandring. Ulike folk trekkes til ulike
aspekter ved bevegelsen, men allikevel er det
klart at det radikale aspektet er viktig. Folk vil
ha noe helt annet, noe kvalitativt annerledes.
Nok er nok! Den rådende samfunnsmodel
len må byttes ut med noe bedre. Slik sett står
Degrowth både for en kritikk av den rådende
utviklingsmodellen, men også for en mer
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generell sivilisasjonskritikk eller moderni
tetskritikk. I søken etter gode samfunnsmo
deller har vi valgt en som ikke er til det beste
for folk. Ikke bare fordi den skaper ulikhet
og mange tapere og fattige, ikke bare fordi
den plyndrer jorda for ressurser, men også
fordi selv de som «lykkes» ikke finner lykken i
denne modellen. Den er blitt en tvangstrøye.
Det rådende økonomiske systemet er fullt av
problemer som vi må debattere: veksttrang,
utnytting av de fattige, rovdrift på naturen,
reklame som skaper nye «behov» og generell
utilfredshet hele tiden, individfokus som fø
rer til manglende fellesskapsfølelse, konkur
ranse framfor samarbeid, med mer.
Det interessante er at Degrowth-beve
gelsen har vokst seg sterkere de siste årene,
samtidig med at særlig Sør-Europa hart vært
hardt rammet av finanskrisen. I krisetider
er det jo ellers nettopp en tendens til at mer
populistiske alternativer vokser (noe de jo
også gjør, jmf. for eksempel siste års valg til
Europaparlamentet). Men så finnes det altså
23
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sterke motkrefter. I Barcelona for eksempel,
er Degrowth og Occupy-bevegelsen (Indig
nados) sterkt integrert. Der finner vi også
Research & Degrowth som er en akademisk
forening viet til forskning, bevisstgjøring og
organisering av ulike Degrowth-aktiviteter,
blant annet fire store aktivist- og forsknings
konferanser. Forrige konferanse ble avholdt
i Leipzig i fjor. Der møttes nærmere 3000
mennesker for å diskutere og aksjonere for en
helt annen framtidsvisjon enn den domine
rende sosio-økonomiske modellen og mot
forsøkene på å grønnvaske det eksisterende
system. Temaene som ble diskutert spente fra

• • NÆRINGSLIVET HAR

GJORT SITT INNTOG I DEN
GLOBALE MILJØDEBATTEN
OG SÆRLIG DE STORE MILJØORGANISASJONENE HAR
SNUDD MOT EN PRO-BUSINESS OG SÅKALT
«PRAGMATISK» LINJE.

omsorg, deling av arbeid, naturens tålegren
ser, alternative økonomier og fellesressurser
til kooperativer, klassekamp og feminisme.
I akademia har Degrowth blitt et hett fors
kningtema de siste årene, og flere ulike fag
tidsskrifter har utgitt egne temanummer om
Degrowth. Store internasjonale aviser som
the Guardian har flere ganger skrevet eller
trykket artikler om temaet. Til og med kjente
økonomer som Paul Krugmann har nenvt te
maet i sine ukentlige New York Times-artikler,
om enn ikke i et positivt lys. For Degrowthbevegelsen selv, er det uansett et stort skritt
framover at man nå faktisk debatteres på høy
este nivå i økonom-verdenen.
Det finnes nå Degrowth-nettverk i en rekke
land. I Spania alene finnes det elleve lokal

organisasjoner med egne nettsider. Både i
Frankrike og Sveits utgis det medlemsmaga
siner i papirutgave. I Frankrike kaller de seg
vekstnektere - ”objecteurs de croissance” - en
betegnelse som spiller på likheten til mili
tærnektere - ”objecteurs de conscience”. De
fleste land i Europa har noen som aktivt er
knyttet til det internasjonale nettverket. Men
det er ikke kun et europeisk fenomen. Vi fin
ner avleggere og partenere i alle verdensdeler,
også i Sør.
BEVEGELSENS KJERNEBUDSKAP

Hva er så kjernen i denne bevegelsen? Opp
rinnelsen til bevegelsen spores gjerne til dis
kusjonene som fulgte lanseringen av Limits
to Growth i Frankrike for over 40 år siden.
Mens Limits to growth-debatten tok en
mer teknokratisk og materialistisk vending i
mange land, så tok den franske debatten en
annen vending.
Inspirert av tenkere som Andre Gorz og
Cornelius Castoriadis har den hele tiden
vært sterkt kultur- og systemkritisk. Deres
ønske var ikke først og fremst å erstatte det
gjeldende systemet med et annet system.
Istedet kritiserte de selve ideen om et sam
funnssystem som bare reprodusere seg selv
nærmest uavhenging av folks behov, ønsker
og lengsler. Når veksttanken tas for gitt og vi
igjen og igjen får høre at «There Is No Alter
native», så fører det til en apatisk passivitet
blant folk framfor et ekte demokrati der folk
deltar i å skape den verden de ønsker å leve i.
Andre franske røster fokuserte mer på ska
dene som fulgte i kjølvannet av den vestlige
utviklingenmodellen, for eksempel ødeleg
gelse av lokale selvbærende systemer og kul
turer, og en endring fra materiell fattigdom til
materiell, sosial og kulturell elendighet. Ivan
Illich kritiserte særlig kommersialiseringen av
sosiale relasjoner i moderne samfunn.

Serge Latouche, professor i økonomi og
en av nestorene i den franske decroissancebevegelsen, har vært en viktig eksponent for
en mer antropologisk kritikk av den gjen
nomsyrende homo economicus-modellen,
der mennesket betrakes kun som et vesen
med en intrumentell, utilitær og nyttemak
simerende rasjonalitet. I essayene Towards
a frugal abundance har Latouche – allerede
med tittelen - lansert en ide som strider mot
kjernen i rådende økonomisk teori.
På denne måten er Degrowth også et klart
spark i siden til rådende (neo-klassisk) øko
nomisk teori hvis mest grunnleggende forut
setning kan formuleres slik: “vi får aldri nok”.
Ubegrensede behov og begrensede midler er
selv grunnpilaren i neo-klassisk økonomisk
teori, og dermed er dens hovedfokus forde
ling av ressurser på den mest effektive måten
(merk: altså ikke på den mest rettferdig eller
ønskelige måten). Utfordres dogmet om at
våre behov er umettelige, for eksempel ved
å foreslå at jeg blir mer lykkelig av å dele med
andre enn av å grafse mest mulig til meg selv,
ja da utfordres faktisk selve grunnbjelken i
rådende økonomisk teori og ideologi.
VI TRENGER VISJONER – IKKE LØSNINGER!

Mens den tyske delen av bevegelsen hittil har
fokusert mindre på systemisk endring og mer
på personlig alternativ livsstil, har den fran
ske og sør-europeiske vært mer politisert.
Man kan også spore en skille mellom de som
fokuserer mest på redusert materielt forbruk
og naturvern på den ene siden, og de som er
mer kulturkritiske på den andre siden. Dette
anses imidlertid ikke som et problem, da
bevegelsens mål ikke er å diktere løsninger,
men å utforme en alternativ samfunnsvisjon
og å forslå alternative måter å implementere
disse på. Vi har altså ikke her å gjøre med en
medlemsorganisasjon, men med en rekke

KILDER TIL INSPIRASJON | WEB
RESERACH AND DEGROWTH: HTTP://WWW.DEGROWTH.ORG/
SISTE DEGROWTH KONFERANSE I LEIPZIG 2104:
HTTP://LEIPZIG.DEGROWTH.ORG/EN/
FRANSK VELKOMSTSIDE: HTTP://WWW.DECROISSANCE.INFO/
TYSK VELKOMSTSIDE: HTTP://POSTWACHSTUM.NET/
MEXICO: HTTP://DESCRECIMIENTO.BLOGSPOT.CO.AT/
AUSTRALIA: HTTP://SIMPLICITYCOLLECTIVE.COM/
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NORSK BLOGG OM NEDVEKST: HTTPS://DIANEBERBAIN.WORDPRESS.
COM/NEDVEKST/
NOEN REFLEKSJONER FRA ET SØR-PERSPEKTIV:
HTTP://WWW.AFRICAFILES.ORG/ARTICLE.ASP?ID=27239
ALTERNATIBA: HTTPS://ALTERNATIBA.EU/EN/
HTTP://WWW.LIFEWITHOUTMONEY.INFO/
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gruppering som er knyttet sammen i et stor
nettverk. Disse inkluderer en rekke organi
sasjoner fra venstresiden, samt kristne og
miljø/solidaritetsorganisasjoner, organisasjo
ner som driver med permakultur, agroøko
logi, tilbake til landsbygda-bevegelser, kritiske
forbruksorganisasjoner, solidaritetsøkonomi,
gaveøkonomi, internasjonalt samarbeid,
lokal valuta, feminisme, økolandsbyer, al
ternative mobility organisasjoner, urbane
hager, ikke-vold, ikke-reklame, alternativ og
forebyggende medisin, småbondebevegelsen
(Via Campesina), Transition Towns, Buen
vivir, med flere. Alle samler de seg rundt en
sentral ide – ideen om at vi både må redusere
vårt materielle forbruk og omprogrammere
vår hjerne og vårt sinn bort fra det snevre,
individualistiske, vekst-sporet vi alle er blitt
sosialisert inn i gjennom hele etterkrigstiden.
Det er klart at et så stor spenn i en bevegelse
gjør det vanskelig å enes om en kurs. Samti
dig er det heller ikke hovedpoenget. Poenget
er å åpne nye mulighetsrom og å være en
tydelig mot-stemme til den delen av alterna
tivbevegelsen som har overgitt seg til ideene
om grønn vekst og grønn økonomi under
argumentet There Is No Alternative...
Noe som skiller Degrowth fra andre
alternativ-bevegelser er at det kapitalisike
system utfordres eksplisitt. Etter at muren
falt og noen spådde ”the end of history”, har
kapitalismekritikk kun vært å høre fra de rø
deste, marginale partiene. Anti-kapitalisme
ble assosiert med pro-kommunisme (à
la Øst-Europa, Kina etc.), noe få ville as
sosieres med. Systemkritiske stemmer ble
færre og færre. Etter Johannesburg 2002,
gjorde næringslivet sitt inntog i den globale
miljødebatten og særlig de store miljøorga
nisasjonene har snudd mot en pro-business
og såkalt «pragmatisk» linje. Her er Degrowth
en tydelig mot stemme. De ønsker å tyde

liggjøre konfliktlinjene og hva som står på
spill. «Grønn økonomi», «grønn vekst» eller
«grønn kapitalsme» anses å bare grumse det
til for oss, og gjør at vi fortsetter i en retning
full av kompromisser. Istedet må bryte ut av
det eksisterende systemet.
Frankrike har satt opp et politisk parti for
Degrowth, foreløpig uten ambisjoner om å
komme i politisk posisjon. Først og fremst
ønsker de å skape debatt rundt viktige saker
uten å innta strategiske posisjoner for å vinne
stemmer. I 2012 stilte partiet kandidater til
valg i 60 kommuner. Formålet var å skape
debatt, få Degrowth-ideene på agendaen,
noe de også oppnådde.
Degrowth har altså ikke som mål å foreslå
løsninger. Det som foreslås er nye visjoner
for et bedre samfunn og mulige måter å
omorganisere på. Et helt nytt globalt økono
misk system for eksempel. Men siden en av
kjernverdiene er mer medbestemmesle og
deltakende demokrati, så foreslår man ikke
standardløsninger. Løsningene må folk selv
diskutere på de ulike beslutningsnivåene
og på ulike steder. Som en representant for
Degrowth i Romania uttrykte det: «There is
no one solution to complex issues. We need
many different approaches.»

• • VI HAR ALTSÅ IKKE

HER Å GJØRE MED EN
MEDLEMSORGANISASJON, MEN MED EN REKKE GRUPPERING SOM ER
KNYTTET SAMMEN I ET
STOR NETTVERK.
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POLITY PRESS.
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DUELL

Pølsemat og kjøttmat hele dagen
VI STÅR MIDT I GRILLSESONGEN OG INVITERTE INFORMASJONSSJEF I NORTURA,
ESKIL PEDERSEN, TIL EN PRAT OM HVA HAN HAR PÅ GRILLEN.
TEKST: SINDRE STR ANDEN TOLLEFSEN FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

Arild Hermstad

M

ed en omsetning på 20 milliar
der kroner er Nortura giganten
i det norske kjøttmarkedet.
De eier både Gilde og Prior.
Selskapet har i grove trekk ansvaret fra oksen
forlater bondegården til den ligger innpakket i
frysedisken på Rema 1000.
I verden sett under ett, er det i dag 1,5 mil
liarder kyr, som står for 14,5% av verdens
samlede klimagassutslipp. Helt konkret skjer
utslippet ved at Dagros stadig slipper en rap.
Gjennom rapen kommer klimagassen metan,
som er 26 ganger sterkere enn CO2. Likevel
elsker Ola og Kari burgere og pølser. Nord
menns kjøttforbruk har økt fra 50 til 80 kg
siden 80-tallet.
Den tidligere lederen i AUF møter en
kampklar leder i Framtiden i våre hender,
Arild Hermstad, som helst ser at nordmenn
kutter i kjøttforbruket. Pedersen var som
AUF-leder en profilert forkjemper for miljøet.
Når Hermstad ber Nortura ta ansvar for kjøtt
gigantens klimapåvirkning, kan noen kanskje
26

Eskil Pedersen

synes at Pedersens respons minner litt om
dem vi kjenner fra oljebransjen:
Eskil Pedersen (EP): – Vi er opptatt av å
redusere vår miljøbelastning og jobber hardt
med det. Vi støtter opp om myndighetenes
kostholdanbefalinger. Jeg tror ikke at løsnin
gen er å legge ned norsk matproduksjon i
morgen. Vi ville ikke gjort miljøet en tjeneste
om vi skulle redusert vår kjøttproduksjon. Det
er naturligvis heller ikke Norturas rolle. Vår
oppgave er å selge produktene våre og bringe
mest mulig penger tilbake til norske bønder.
Se på Statoil. Det er ikke deres rolle å foreslå
avvikling av oljeutvinning, men de kan være
en pådriver for å investere i fornybar energiprosjekter. Norsk kjøttproduksjon er bedre og
renere enn i mange andre land.
Arild Hermstad (AH): – Hvis ikke en så
stor aktør som Nortura ikke tar ansvar, hvor
dan skal vi få til endring?
EP: – Vi vil ikke gjøre oss til dommer
over hva folk spiser. Men vi tar absolutt
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2015

• • VI ØNSKER Å SELGE
PØLSER, BURGER OG BIFFER.
JEG SPISER DET SELV
OG LIKER DET.
ESKIL PEDERSEN

ansvar. Vi jobber hele tiden med å redusere
vår miljøbelastning. Nortura jobber med å
kutte utslipp fra fabrikker, vi legger vekt på
å bruke hele dyret og vi støtter forskning på
alternative fôrkilder.
AH: Er det en innebygget logikk i det nor
ske landbruket at vi må øke forbruket og
produksjonen av kjøtt? Kjøttlandbruket får
nesten alle landbrukssubsidiene og de under
støttes av Opplysningskontoret for kjøtt som
har fire ganger så stort budsjett som tilsva
rende kontor for frukt og grønt.
EP: – For å spørre tilbake: Norge vil få bedre
forutsetninger til å lage mat. Klimaendringer
vil gjøre det vanskelig for flere land å produ
sere mat. Samtidig vet vi at folk spiser kjøtt.

FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

Vi kan ønske å spise mindre kjøtt, men la oss
si det ikke skjer. Er det ikke da riktig å levere
kjøtt til egen befolkning, eventuelt eksportere
et overskudd som produseres på en bedre
måte?
AH: Men hvordan vet du at norsk mat pro
duseres bedre enn i andre land?
EP: Kravene til dyrevelferd og helse er
svært høye i Norge. Det er kun i Norge vi
kan spise rå egg. Ser en på alle tiltakene et
ter problemene med mulitresistens, er det
et imponerende arbeid som nå gjøres for å
bremse disse problemene. Vår visjon om å ta i
bruk hele dyret, redusere matsvinn og utvikle
plussprodukter bidrar til mindre miljøbelast
ning. Hadde alle matprodusenter produsert
slik Nortura gjør ville det vært et viktig bidrag
for miljøet.
AH: – Er du enig i at enkeltmennesker kan
gjøre en miljøinnsats ved å kutte ned på sitt
eget kjøttforbruk?
EP: – Jeg er i hvert fall enig i at en ikke
trenger å spise rødt kjøtt hver eneste dag hele
uken. Vi mener det er lurt å følge helsemyn
dighetenes anbefalinger.
AH: – Er det ikke å bytte ut rødt med hvitt
kjøtt, som å selge gass istedenfor kull? Kunne
ikke en bare unngått å sende maten gjennom
dyremagen?
EP: – Da mener du jo at folk ikke skal spise
kjøtt i det hele tatt.
AH: – Nei, vi sier bare at vi bør spise min
dre av alle kjøttslag! Da er jo det å bytte ut
noe kjøtt med plantekost den mest effektive
strategien.
EP: – Klimaavtrykket er jo mindre med
hvitt kjøtt.
AH: – Ja, men ser du på dyrehelse og mul
tiresistente bakterier, har jo kyllingproduksjon
betydelige problemer.
EP: – Jeg legger til grunn at folk faktisk spi
ser kjøtt. Det kommer neppe til å endre seg
mye. Er det ikke riktig at vi forsyner oss selv?
Vi har den beste dyrehelsen i verden, det er
verdt å ta vare på.
AH: Men du tar for gitt at det høye kjøttfor
bruket ikke kan endres. Ser du ikke problemet
med at opplysningskontoret for egg og kjøtt
markedsfører for 80 millioner, mens tilsva
rende har opplysningskontoret for frukt og
grønt 18 millioner? I tillegg bruker dagligvare
kjedene tre ganger så mye på markedsføring
av kjøtt som frukt og grønt. Er du med på at
dette kan øke etterspørselen etter kjøtt?

Nesten ny informasjonssjef i Nortura, Eskil Pedersen (til høyre) møtte
til debatt med Fivh-leder Arild Hermstad, om norsk kjøttforbruk.

EP: Joda, men selv med mindre mar
kedsføring tror jeg vel ikke at kjøttet ville
falt ut. Det er en så sterk del av vår kultur.
Samtidig kan jeg jo ikke beklage at vi rekla
merer for produktene våre. Det gjør jo alle
selskaper!
AH: – Hva mener du om prisdumpingen
på kjøtt som kommer nå i grillsesongen?
EP: – Det er vi skeptiske til. Vi jobber ikke
for aksjonærer, men for å betale bonden en
god pris for sine produkter. Samtidig må vi
være konkurransedyktige opp mot forbru
kere og kjeder. Vi synes det er en betydelig
utfordring at ribba koster 19.90.

• • ER IKKE DET Å BYTTE

UT RØDT MED HVITT KJØTT,
SOM Å SELGE GASS ISTEDENFOR KULL?
ARILD HERMSTAD

AH: Dere er den mest dominerende
aktøren bak Matprat.no. Tror du forbrukere
vet at kjøttbransjen står bak?
EP: Det er ikke hemmelig. Deres man
dat, er å opplyse å skape interesse for kjøtt
og egg. De styrer seg selv, vi sender dem
ikke bestillinger.
AH: Framtiden i våre hender har vurdert
å lage etiketter til kjøttprodukter for å infor
mere forbruker om klimaavtrykket. I tillegg
ønsker vi en egen avgift på kjøtt. Får vi Nor
tura med på det?
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2015

EP: Jeg må nok være ærlig å si at vi ikke
kommer til å bli en pådriver for noen av dem.
Og ærlig talt: hvem ville blitt skadelidende?
Det må jo være bøndene! Jeg synes det er
veldig mange nyanser dere ikke helt får med
dere. Ønsker vi spredt bosetting i Norge, kul
turlandskap og så videre, så trenger vi også
kjøttproduksjonen.
AH: Norge har gjort seg helt avhengig
av å importere soya, blant annet fra Brasil.
Dette brukes til kraftfôret som dyrene spiser.
Våre utregninger viser at hver nordmann på
denne måten bidrar til ødeleggelse av fire
kvm regnskog. Er det ok at vi belaster miljøet
på den måten?
EP: – Det er nok ikke mulig å slå av fôrbry
teren i morgen. Det er derfor vi nettopp har
investert mange titalls millioner i et prosjekt
for alternative fôrkilder. Vi ønsker å redusere
miljøbelastning.
AH: – Norske bønder blir stadig mer av
hengig av at kjøttforbruket er høyt. Samtidig
er noe av det enkleste folk kan gjøre for å re
dusere sitt klimaavtrykk å redusere forbruket
av kjøtt. Jeg tror dette kan bli utfordrende for
både norske bønder og Nortura på lang sikt.
Men du har ikke noe mandat for å redusere
kjøttforbruket?
EP: – Vi ønsker å selge pølser, burger og
biffer. Det lever jeg godt med. Jeg spiser det
selv og liker det. Jeg mener det er fullt mulig
å bidra til reduksjon av klimagasser samtidig
som vi har matproduksjon i Norge.

27

FORBRUK

Slem
shopping

MANGE AV OSS KJØPER UETISKE
OG STERKT MILJØBELASTENDE
KLÆR OG PRODUKTER MOT BEDRE
VITENDE. FINNES DET ET GODT
SVAR PÅ HVORFOR?
TEKST: ARNE STORRØNNINGEN

F

orsker David Eriksson ved Tex
tilhøgskolan i Borås har skrevet
doktoravhandling om paradokset
og forsøkt å finne ut av hvorfor
mange av oss allikevel tar begrenset hensyn
til miljø og etikk når vi handler.
Undersøkelsene har som mål å fylle et
viktig tomrom innen forskning om forbruk
og produksjon: ”Hvorfor og hvordan indivi
der er i stand til å delta i, eller gi sin støtte, til
aktiviteter som har en økonomisk, miljømes
sig, eller sosial dimensjon – i strid med deres
egen overbevisning om hva som er rett og
galt. Hva er det som skrur av det personlige
ansvaret hos enkeltforbrukere eller svekker
selskapenes vilje til å ta et helhetlig ansvar i
sin produksjonsflyt”.

FOTO: FLICKR

Vi som forbrukere er bare
i liten grad villige til å betale ekstra for at klærne
eller mobiltelefonen er
produsert under etiske og
miljømessige forsvarlige
forhold, hevder den svenske
forskeren David Eriksson
i sin doktoravhandling om
moralsk frakobling i tekstil
og elektronikkbransjen.
(illustrasjons foto)
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FÅ FASITSVAR

Problemene i tekstil og elektronikkbransjen
er sammensatte og kompliserte, svarer David
Eriksson, forsker ved Textilhøgskolan i Borås
når jeg møter ham til et intervju om dokto
ravhandlingen ”Moral (De)coupling: Moral
Disengagement and Supply Chain Manage
ment”, som han avsluttet senhøsten 2014.
Det finnes i liten grad et enkelt sort hvitt bilde
av virkeligheten i den internasjonale produk
sjonen av forbruksvarer, hevder den svenske
forskeren.
– Da jeg startet de forberedende undersø
kelsene hadde jeg et nokså endimensjonalt
syn på de store selskapene og anså dem som

FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

• • TIL SYVENDE OG SIST ER ETIKK
OG MORAL NOE SOM UTØVES AV
ENKELTPERSONER.

kyniske aktører. Det gjør jeg ikke lenger.
Desto lengre jeg har forsket på emnet, jo mer
komplisert framstår det som, ifølge Eriksson.
Han nevner for eksempel lokal korrupsjon og
det politiske spillet som ofte foregår på lokalt
nivå i produksjonslandene som forhold som
også er en del av virkeligheten når ansvaret
for kritikkverdige forhold skal plasseres.
MANGE IDEALISTER

Det handler heller ikke om mangel på kjø
reregler, på gode intensjoner hos eierne av
merkevaren eller mangel på kompetanse i
bedriftene, mener Eriksson. Jeg har sjelden,
kanskje aldri møtt så mange idealister og folk
med et så sterkt miljøengasjement og etisk
fokus, som etter at jeg startet intervjuunder
søkelsene og møtte de som har ansvar for
etikk og miljø i kleskjedene og i elektronikk
bransjen, forteller forskeren.
Opprinnelig hadde Eriksson planlagt sitt
doktoravhandlingsarbeid med en helt annet
tema enn det han endte opp med. Det var
forskerens private observasjoner og økende
interesse for moral og etikk i vareproduk
sjon og innkjøp som fikk han til å endre
spor. Hvorfor handler både de profesjonelle
innkjøperne hos merkevareeierne og vi som
private kunder produkter som er laget under
tvilsomme forhold – når det strider mot vår
etiske overbevisning og moral? Kort sagt:
Hvorfor sier vi en ting, og gjør noe annet?
ANSVARSFRASKRIVELSE

– Jeg blev kjent med de psykologiske teori
ene om hvordan og hvorfor vi skyver fra oss
ansvar, det som kalles moralsk frakobling,
forteller den svenske forskeren. Jeg ønsket å
undersøke nærmere om disse teoriene også
hadde gyldighet innenfor produksjon og
omsetning av forbrukerprodukter som klær

og elektronikk. Her flyter produksjonen i en
komplisert kjede fra råvareleverandørene via
produsenter og fabrikker til butikker og kun
der i landet hvor varen til slutt ender opp.
Eriksson beskriver også moral som en
strøm (fløde), noe som flyter i produksjons
kjeden. På visse punkter frakobles de moral
ske prinsippene som finnes der i utgangs
punktet. Prinsippene kan for eksempel være
nedfelt som kjøreregler hos produsenten eller
som holdninger hos kunden.
De psykologiske teoriene om ansvarsfra
kobling viste seg å passe utmerket også innen
for logistikk og profesjonelle forsyningskjeder,
mener forskeren ved høgskolen i Borås. Noen
eksempler: Barnearbeid rettferdiggjøres ved
at vi mener at situasjonen for familien til bar
net og barnet selv, ville være enda verre uten
at 8-åringen hadde muligheten til å jobbe. Å
skyve ansvar er en annen teknikk: Vi hevder
for eksempel at det er produsenten, og ikke
oss som kunde som har ansvaret for at de
som syr klærne får en anstendig lønn. Oppstår
det en frakobling når vi åpner lomme boka?
Det finnes dessverre et godt empirisk grunn
lag for å hevde at forbrukerne ikke er villige
til å betale ekstra for miljøvennlige og etiske
produkter, mener Eriksson.
Eller: Merkevareeieren som kanskje holder
til i et hovedkvarter i en europeisk by, fra
skriver seg ansvar for arbeidsforholdene ved
fabrikken de bruker i Kambodsja, selv om
forholdene der åpenbart strider mot merkeva
reeierens eget etiske regelverk.
Det er vanlig at pulveriseringen av ansvar
inntrer i et konglomorat-marked med et stort
antall underleverandører og aktører, mener
Eriksson.
AVPERSONIFISERING

Et annet forhold som skaper moralsk frakob
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 02/2015

Forsker David Eriksson ved Tekstilhøyskolen i
Borås mener vi trenger en åpenhetsrevolusjon
i tekstil- og elektronikkbransjen. Det vil tvinge
fram et større etisk ansvar hos produsenter og
forbrukere.

ling er avstanden til og avpersonifiseringen av
de fattige arbeiderne på bunnen av fortjenes
tepyramiden. For flere år siden ble bomullen
i H&M-klær sporet til Usbekistan. Grove
overgrep ble avslørt, blant annet at barn måtte
arbeide under oppsyn av væpnede vakter. ICA
fikk også sterk kritikk for matter som ble farget
under elendige og farlige produksjonsforhold.
Dette er bare noen eksempler. Det finnes
etter hvert haugevis med dokumentasjon om
uetiske og sterk kritikkverdige forhold innen
for tekstil- og elektronikkbransjen. Hadde vi
hatt slike fabrikker og produsenter i nabola
get vårt, ville vi neppe kjøp varene deres. For
forbrukerne her hjemme blir elendigheten
nærmest usynlig. Det er lett å skyve ansvaret
over på ”andre” i et marked hvor til syvende og
sist ingen vil ta det fulle ansvaret, sier David
Eriksson.
–Vi trenger langt større åpenhet om hvor
dan klærne våre og mobiltelefonene våre blir
produsert. Åpenhet og innsyn må mangedo
bles. Det vil hjelpe og tvinge aktørene i forsy
ningskjeden og oss som forbrukere til å ta et
større etisk ansvar.
Til syvende og sist er etikk og moral noe
som utøves av enkeltpersoner. Foretak eller
grupper av mennesker har ikke moral i seg
selv, det er det bare individer og personer som
har. Ved å kjenne til hvor etikkstrømmen bry
tes og ved å forstå faresignalene som varsler
den moralske frakoblingen, kan vi bedre hin
dre at det skjer, mener David Eriksson.
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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.

Tørr hud?

Grønne sider

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

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

Utan miljøgifter/parabener.

Abonnementsordning
“Anbefalt av Grønn Hverdag”
Inspirasjon til en
grønnere livsstil

www.optima-ph.no

Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer

OPTIMA PRODUKTER AS

Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt

Bryllup, ﬁrmafest ved sjøen

R e i n

Vita Biosa

Økologisk hudpleie

Økologiske melkesyrebakterier
Selges hos Life, Sunkost
HANDEL I RIKTIG RETNING
H-kjeden
KLÆR TIL KVINNER & BARN,og
LEKER
&
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
104brygge.
I OSLO. Søndagskafe hele
Nesodden,
egen
VELBEVARE.NO
66 96 01 70, hellviktangen.no

året 12-19

www.reinhudpleie.no
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SIKJE SMÅBRUK
Abonnementsordning
Stange,
Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Økologiske
urter,
kjøttGårdsbutikk
ogFremtiden
honninger Økomat i dine hender
Biodynamiske grønnsaker,
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
korn, mel, kjøtt

www.sikje.no Tlf::74 01 68 11

Lag din egen
sunne sjokolade av
økologiske og fairtrade
Slakteri, Kjøttfordelig, Servering
Ø k o-lSprekker,
o g i s k kakaoprodukter.
hkløe,
u d p skrubbsår
leie
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Vikja AS trenger flere medeiere.
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Optima.
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Stange, Hamar, Gjøvik,
Uten sukker.
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Utan
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- ta kontakt snarest.
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hele
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Biodynamiske
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Grønne sider
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer

Inspirasjon til en grønnere
livsstil
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt
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STA N G E L A N D

Økologisk hudpleie

URTEPRODUKTER

VOLDA ELEKTRISKE MYLINE 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.

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

w 70
w w05. 55r e10i n- www.mylna.no
hudpleie.no

ET STYKKE
V E NNL IG N AT UR
Å KLE SEG I
Design og søm av kjoler, skjørt og overdeler. Økologiske og fairtrade stoffer.
Bestillhender
gjerne etter dine egne mål.
Fremtiden er Økomat i dine
Tlf. 482 51 760
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no

Tlf::74 01 68 11

www.etiskmote.no

Et naturlig valg
stangelandurteprodukter.no

Magisk mjuk bambus

LiBe

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

HANDEL I RIKTIG RETNING

www.kariannefrantzen.no

www.badaboom.no

Stor
med innsektvennlige
vekster
Storhage
innholdsrik
besøkshage
Bigård
Overnatting• Bigard
Gårdsbutikk
Overnatting
Catering/Servering
ved bestilling
Kurs i bruk
Catering/Servering
ved bestilling
av villei bruk
veksteravSkulptursti
«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

R e i n
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 ewww.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

OPTIMA PRODUKTER AS

Økologisk
& etisk

www.englebarn.no

Butikk: Mogata 6c på Sagene/Oslo

Vita Biosa
Mel malt med omtanke

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

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

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

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

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

VISSTE DU AT...

SMASH UTEN PALMEOLJE
Nidar har fjernet palmeoljen fra folkefavoritten
Smash. En seier for forbrukermakten, mener
Framtiden i våre hender.
Forbruket av palmeolje har gått ned med 70
prosent i Norge siden 2011, og faller stadig. Men
Nidar, som blant annet står bak folkefavoritten
Smash!, fortsatte å bruke palmeolje lenge etter
at de fleste andre hadde sluttet.
Det var årsaken til at Framtiden i våre hender
kåret Nidar til årets etikkversting i 2013, og til
et massivt press mot produsenten Nidar for å
erstatte palmeoljen.
Forbrukerpress hjelper. Fra mai vil du finne
palmeoljefri Smash! i butikkene.
Framtiden i våre hender kåret Nidar til årets
etikkversting for 2013 på grunn av palmeolje-

bruken i Smash! og andre produkter. Nå kommer
godterifavoritten i palmeoljefri versjon.
Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender, jubler over at Smash! har faset ut palmeoljen.
– Dette viser at forbrukere har makt, og at Nidar
er smarte nok til å lytte til folkekrav, sier Hermstad.
Selv om mye har blitt bedre i palmeoljeindustrien de siste to årene, er det mye som gjenstår.
Koblingen mellom palmeoljeproduksjon og
avskoging er ikke brutt, palmeoljeindustrien er
stadig i konflikter med urfolk, og sertifiseringsordningene som fins garanterer ikke bærekraftig
hogst. – Inntil videre gjør norske bedrifter lurt å
å fortsette å redusere bruken av palmeolje, fastslår Arild Hermstad.

VEKSTEN
FORTSETTER
I 2014 fikk Framtiden i våre
hender 3000 nye medlemmer og ved årsskiftet var vi
totalt 24.000 medlemmer,
det høyeste tallet i organisasjonens historie. Det gjør
oss til Norges største miljøorganisasjon. Også i år fortsetter tilstrømningen av nye
medlemmer, konstaterer en
glad markedsjef Andreas
Loe som er ansvarlig for
verveaktivitetene.
Hittil i år har rundt 1000
personer sluttet seg til
organisasjonen, omkring 50
per uke. Det er gledelig å se
at mange støtter opp om de
store sakene våre, sier en
fornøyd Andreas Loe.

FOTO:FLICKR

KYLLINGSALGET STUPER
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Folket har talt: Bakteriefrykt fører til at nordmenn velger
bort det hvite kjøttet. I år spiser vi ni millioner færre
kyllinger enn vi gjorde i fjor. Reduksjonen er godt nytt
for miljøet, dyrevelferden og folkehelsa, mener Framtiden i våre hender som har engasjert seg i kampen
mot industrialisert kyllingproduksjon.
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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, oppskrifter og
videoer med mer.
framtiden.no

FØLG OSS PÅ

framtiden.no/facebook
twitter.com/fivh
youtube.com/framtidenivh
FOTO: ASTRID BJERKE

START ET LOKALLAG

GRØNNE FOLKEHØYSKOLER
I samarbeid med Folkehøgskolerådet har
Framtiden i våre hender startet et spennende
undervisningsopplegg om miljø og bærekraft
for norske folkehøgskoler.
I prosjektet « En bærekraftig hverdag i en
bærekraftig verden» skal Framtiden i våre
hender reise rundt på norske folkehøgskolene
med tilbud om klima og miljøundervisning..
Foredrag, samtaler, egenforskning og hjelp til

miljøledelse, skal inspirere og motivere elever,
lærere og øvrige ansatte til å ville gjøre en
innsats for miljøet.
Unges engasjement og involvering er
avgjørende for at vi skal lykkes med å skape
bærekraftige samfunn, lokalt og globalt. De
unge er framtiden, og framtiden er nå, sier
Christoffer Ringnes Klyve, leder av Framtiden
i våre henders klima- og miljøavdeling.

FJERN MOMS PÅ EL-SYKLER

FOTO: JOBBSYKKEL.NO/FLICKR

Framtiden i våre hender krever at myndighetene fjerner moms på elsykler.
Elsykkelen kan få bilister bort fra bilsetet.
I A-magasinet 30. april forteller forsker Aslak
Fyhri fra TØI at elsyklister mer enn dobler
sykkelbruken sin, og erstatter med dette
både bilreiser og kollektivreiser.
Vi trenger også økonomisk premiering av
de som vil prøve. For en nølende, fersk elsyklist kan en høy inngangsinvestering bli en
uoverkommelig barriere.
Gjennom elbilpolitikken har norske myndigheter vist vilje til å gi økonomiske insentiver for å få ny teknologi inn i det norske
markedet. Vi trenger det samme for elsykkelen. Gi oss momsfritak for elsykkel nå, mener
Framtiden i våre hender.
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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

Kunst som
beveger
MULTER RØDMER. FURUSTAMMER GLØDER. SOMMERFUGLER FLAGRER. JEG LIKER Å VASSE LANGSOMT OVER DISSENDE, DUVENDE MYRER OG TREKKE INN BITTER LUKT AV MYR OG FURU.
TEKST: TROND WORMSTR AND ILLUSTR ASJON: ANDERS K A ARDAHL

H

va har Andersnatten i Buskerud
og The Nighthawk Diner på
Grünerløkka i Oslo til felles –
for meg?
Jeg knytter joggeskolissene, trer på meg
sekken og leser på et skilt: «Andersnatten
ligger 733 moh. Turen fra Andersnattjern 414
moh, hvor du står nå, og til Andersnatten tar
2-3 timer tur retur med barn.» Jeg går alene.
Stien løper først over en myr, på vestsiden
av tjernet. Multer rødmer. Furustammer glø
der. Sommerfugler flagrer. Jeg liker å vasse
langsomt over dissende, duvende myrer og
trekke inn bitter lukt av myr og furu.
Her slipper jeg å bli våt på beina, driftige
mennesker har lagt ut klopper.
Pust og puls får det travelt. Oppstigningen
begynner. I hodet mitt lager jeg en liste over
hva norske småfjell har å by på en sensom
merdag – etter en regnskur:

jeller.
* Lyd av saueb le på.
vi
* Steiner til å h uble i.
sn
å
il
t
* Fururøtter
rsyne seg av.
fo
å
* Blåbær til slå opp i boka.
å
* Sopparter til vile kroppen i.
h
* Røsslyng til å rende musikk.
rie
* Bekker med va å miste fotfeste på.
il
t
g
er
* Våte svab
kugler til å rette ki
* Kretsende rovf
kerten mot.
er
r av myggsverm
* Glitrende glorie
over myrvann.
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Jeg senker farten og gir omgivelsene opp
merksomhet. Fingre og tenner blåner. Blå
bær skal være bra for eldre hjerner.
Bratt eller slak sti? Jeg kommer til et
merket stiskille og må velge. Jeg velger den
bratte, under tvil. Den er kanskje beregnet
på klatrere, og jeg er ingen klatrer. Jeg nøyer
meg med øyeklatring. På kanten av stup blir
jeg svimmel,
«Saa sank dagen. Asperne raslet svagt, og
aftensolens sidste døende solglimt svandt fra
det fjerne Norefjeld. Da løftet Andersnatten
sit mørke tungsindige kjæmpehode over alt
andet. Som et vældig troll stirret fjeldet over
til det lille Lauvlia.», skrev Theodor Kittelsen.
Han malte Andersnatten fra sitt hjem Lauvlia
på motsatt side av innsjøen Soneren.
Det er Kittelsens maleri som har trukket
meg hit. Malerier kan få meg til å pakke sek
ken. Jeg kan få en uimotståelig lyst til å opp
leve steder og landskaper som har inspirert
malere. Jeg lar meg bevege av bilder, i dob
belt forstand. Jeg har reist for å se Rondane
fra stedet Harald Sohlberg malte Vinternatt
i Rondane, reist for å se stranden i Åsgård
strand der Edvard Munch malte Melankoli
og reist for å se marsklandskapet i Slesvig der
Emil Nolde malte dramatiske himler.
Fjellklatrere klatrer gjerne Andersnatten.
«Jeg husker jeg så ham klatre opp Anders
natten, og det var som å se en katt klatre, så
smidig var han», sier klatrer Jon Gangdal om
filosofen Arne Næss. Næss som mente at
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den dypeste grunnen til vår beundring av fjell
ligger i symbolikken: «å se opp på noe» sam
menlignet med «å se ned på noe», og «stig
ning» sammenlignet med «nedgang».
Jeg stiger stadig, ser stadig oppover. An
strengelsen stimulerer fantasien. Ser jeg

• • JEG KAN FÅ EN UIMOT-

STÅELIG LYST TIL Å OPPLEVE STEDER OG LANDSKAPER SOM HAR INSPIRERT
MALERE.

Kittelsens troll noe sted? I trærne, i skyene,
i åsryggene? Uten Kittelsen ville vi ikke visst
hvordan troll ser ut. Uten Kittelsen hadde jeg
aldri søkt toppen av Andersnatten. Han malte
dette fjellet i flere versjoner. Jeg liker best det
med en granskog i forgrunnen, et blankt glimt
av Soneren i mellomgrunnen og Andersnat
tens egenartete profil mot en lys sommer
kveldshimmel i bakgrunnen. Fra spiret på en
gran synger en kontaktsøkende fugl. Jeg me
ner å høre måltrostens påståelige, gjentatte
fløytetoner. Ellers er det pustløst stille.
Hvorfor liker jeg Kittelsens maleri? Jeg
berøres av stemningen og av det markante,
urokkelige, fjellet. Det henter fram en slags
høytid i meg.
«Toppen» står det malt med store blå bok
staver på øverste knaus. Jeg stiller meg ved en
liten varde, kler på meg en ekstra genser og

skuer rundt. Herfra skal det være mulig å se
sju prestegjeld og dessuten Norefjell, Jons
knuten og Gaustatoppen, leste jeg på skiltet
ved parkeringsplassen. Jeg øyner bare blåne
bak blåne i disen.
Dagen etter: Her er ingen vardevind, her
er vifter i taket. Her er ingen trostesang, her
er Elvis på jukeboxen. Her er ingen grønn
farge, bortsett fra servitørenes trøyer og
salatbladene på tallerkenen min.
Jeg sitter på The Nighthawk Diner i Seil

duksgata i Oslo og skriver et utkast til denne
artikkelen. Hvorfor akkurat her? For å opp
leve en kontrast til Andersnatten?
– Ja, jeg trives med kontraster. Men også
hit er det et kunstverk som har trukket meg.
Løfter jeg hodet ser jeg et stort maleri dekke
endeveggen, en kopi av The Nighthawks
(Natteravnene) av amerikaneren Edvard
Hopper. Maleriet leder blikket mitt inn i en
bar i en nattetom gate. En bar med grelt
neonlys, ikke sommernattlys. Tre personer
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sitter rundt disken med kaffe og røyk, alle
velkledde – og kontaktsøkende? Bak disken
en servitør med kokkelue. Også i dette bildet
berøres jeg av stemningen. Menneskers en
somhet i en naken bar en sen natt. Hopper
ble inspirert av en bar i New York.
Hva er stemningsfullt? Maleren Frits
Thaulow svarer: «En skidden Onsdags Efter
middag i Lakkegata, er malerisk seet mere
poetisk end Brudefærden i Hardanger».
Har han rett?
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SLUTTREPLIKKEN
FOTO: PRIVAT

• • MULIGHETENE
ER UENDELIGE
FOR DEN SOM HAR
RÅD, OG DET HAR
NESTEN ALLE JEG
KJENNER.

Arild Hermstad til rors i ytre Oslofjord. Båtlivet har gitt familien mange fine opplevelser,
skriver Fivh-lederen i sin personlige spalte.

Feriegleder
SOMMERFERIEN ER ÅRETS HØYDE
PUNKT! Å BRUKE LANG TID PÅ
ALLE MÅLTIDER, LESE, BADE,
VÆRE SAMMEN MED MINE ALLER
NÆRMESTE DØGNET RUNDT, ER
FANTASTISK.
TEKST: ARILD HERMSTAD
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D

essuten, å treffe venner, grille
på stranden, se på solnedgan
ger, og gjøre alt mulig annet
som det ikke er tid til i hver
dagen. Dette gjør de fire-fem ukene i juli til
noe helt spesielt.
Men vi bruker mye energi på å bestemme
hvor på kloden alt dette skal skje. Det er
også forventninger fra omverdenen. –Kom
mer dere til Spania, spør kanskje min mor.
– Kan vi ikke reise utenfor Europa i år, spør
minstemann. Noen mener det er best å
dra til steder med garantert sol og varme.
Reisereklamen mener at vi aller helst bør
oppleve noe, være aktiv i ferien: Organisert
trekking på Kilimanjaro, dykking på Maldi
vene, shopping i New York, kulturhistorisk
reise til Machu Picchu, badeferie i Cancun,
eller hvor det nå er.
Mulighetene er uendelige for den som
har råd, og det har nesten alle jeg kjenner.
Men jeg merker en liten protest i meg. Hvor
vi drar, er, når alt kommer til alt ikke så vik
tig. Lese kan man gjøre overalt, bade også,
om du tåler en avkjøling. Å lage god mat,
spise i ro og mak, alt dette har man jo uan
sett tid til i ferien. Selvsagt må vi få det til
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å klaffe slik at vi treffer venner og familie vi
ønsker å tilbringe feriedager sammen med,
men det kan vel like gjerne være i Vågå som
i Vladivostok?
Vi har snart konkludert også i år: Den
obligatoriske turen til Koster utenfor
Strømstad i leid hytte med gode venner, var
første sikre punkt. Dernest seiltur i farvan
net ytterst i Oslofjorden, og så ser det ut til
at det blir en sykkeltur i Danmark.
Politisk korrekt, mener du kanskje.
Uforsvarlig lite CO2-utslipp, altfor dyr mat,
kjedelig, ikke noe nytt og spennende – og
selvsagt muligheter for våte lavtrykk. Joda,
takk, jeg kjøper alt sammen! Og tar i til
legg med meg lange lyse kvelder, fantastisk
natur, og verdens beste iskrem på kjøpet.
Holder du deg i hjemlandet? Fordelen er at
den norske kronen står sterkere enn noen
sinne. Det har du ikke råd til å gå glipp av.
(Ops, der kom jeg visst med et råd også, det
var vel ikke meningen?)
GOD FERIE!

ARILD HERMSTAD ER LEDER I FRAMTIDEN I VÅRE HENDER.

Sonett

Naturlige vaskemidler
Sonett leverer et svært bredt
utvalg av vaskemidler til alle formål.

100% biologisk nedbrytbar.

Bryllup?
Firmafest?
På Nesodden med egen brygge.
Økologisk mat av høy kvalitet.
Et sted med sjarm og sjel!

Vil du ta vare på naturen og deg selv
når du vasker, da er valget enkelt:

du velger Sonett.

Bryllup? Firmafest?
“Naturens kur mot hudplager”
Kløe, tørr hud og hudplager? - Prøv Optima.
• Utan miljøgifter/parabener
• Anbefalt av Grønn Hverdag
Forhandlarliste og nettbutikk, sjå: www.optima-ph.no

På Nesodden
med egen
OPTIMA
PRODUKTER
AS brygge.
Økologisk mat av høy kvalitet.
Et sted med sjarm og sjel!

Selges i helsekostbutikker.

For mer informasjon www.norganic.no

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