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DEN NYE NORMALEN?

Nå får du TINE Kremfløte Økologisk av aller beste
kvalitet. Den hever smaken på sesongens deilige fristelser,
og passer perfekt til desserter med bær fra hagen, i en
kopp varm kakao i høstmørket eller på kaker av alle slag.
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Bli med og
gjør kirka
grønn!
I kirka er vi opptatt av å ta vare på jorda. Vi står sammen
om vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Arbeid
for et bærekraftig samfunn er en naturlig del av det å være
en grønn kirke og menighet.
På Facebook-siden Grønn kirke deler menighetene gode
tiltak og ideer. Lik siden og la deg inspirere! Du finner også
eksempler og erfaringer på grønnkirke.no
Grønn kirke
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Samtidig har det skjedd viktige forbedringer i
forutsetningene for å lykkes med et grønt skifte

Sporene etter oss
Om noen uker samles mange av verdens
miljøvernministere og statssjefer til FNs
klimatoppmøte i Paris, Cop21 . Det blir det
tjueførste i rekken av toppmøter hvor klimaet har stått på dagsorden. Det har vært
to tiår med retorikk, brutte løfter, politisk
og byråkratisk saktegang, nedturer, og nye
forsøk.
Det var i tilknytning til Brundtlandkommisjonen på 80-tallet og Rio-konferansen
i Brasil i 1992 at klima for alvor dukket opp
på den store politiske dagsorden. I 1995 ble
den første av COP-konferansene arrangert
i Berlin og to år seinere så Kyotoavtalen dagens lys. Den neste store milepælen i klimakonferansenes historie vil mange mene er
COP15 i København i 2009. Forventningen
om en omfattende og juridisk bindende
avtale som skulle erstatte Kyotoavtalen som
utløp i 2012 var til å ta og føle på.
Den historiske avtalen kom aldri. I stedet
brøt forhandlingene nærmest sammen. I
siste sekund og dels på overtid ble en veik
versjon med det flotte navnet Copenhagen
Accord vedtatt. –Verden gikk inn i en klimadepresjon som det tok flere år kurere, mener
Christian Ibsen, direktøren for den danske
grønne tenketanken CONCITO.
Denne gangen er forventningene mer
dempet. De er erstattet av en mer kjølig
realisme. Samtidig har det skjedd viktige forbedringer i forutsetningene for å lykkes med
et grønt skifte. Utfasing av kull er i gang.
Fornybar energi spiller en økt rolle. I styrerommene i bilindustrien er det få som ikke
tror at fossilbilens dager er talte. De to viktigste landene i den globale klimakampen,
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USA og Kina har oppnådd en viss enighet
gjennom samarbeidsavtalen fra 2014. Presset fra sivilsamfunn og frivillige organisasjoner er skjerpet og store trossamfunn som
den romersk katolske kirken og flere andre
har blitt tydelige aktører i klimakampen.
Men er vi er sent ute? Ledende klimaforskere peker på at klimamålene må skjerpes
kraftig om vi skal makte å stanse den globale
oppvarmingen rundt 2 grader. Professor
Jim Skea fra FNs klimapanel (IPCC) har karakterisert dagens klimamål som «too little
too late
»Trolig er dagens realisme urealistisk og
foreldet. Vi har knapt med tid og må øke
ambisjoner og tempo i klimakampen.
Årets klimatoppmøte i Paris er det 21. i
rekken. Vi har ikke tid til 21 nye langsomme
år. Med dagens utslippsvekst bærer det
mot en gjennomsnittlig global temperaturøkning på 5 grader innen århundres utgang.
Det et uhyggelig framtidsbilde. Vi får en skadet planet og et økologisk konkursbo. Hvem
ønsker å etterlate seg et slikt hjem til sine
etterkommere?
ARNE STORRØNNINGEN
ANSVARLIG REDAKTØR
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KLESINDUSTRIEN
LES HELE RAPPORTEN HER
http://fairaction.se/press/pressmeddelanden/hm-fabriker-brytermot-lagen-genom-korta-anstallningar-och-diskriminering/

Syr klær på nåde for H&M
EN NY RAPPORT AVSLØRER OMFATTENDE BRUK AV KORTTIDSKONTRAKTER OG MANGEL
PÅ FAGLIGE RETTIGHETER VED FABRIKKER I KAMBODSJA SOM SYR KLÆR FOR H&M.
TEKST: SINDRE STR ANDEN TOLLEFSEN, KOMMUNIK ASJONSJEF I FIVH

I

rapporten er åtte ansatte ved fabrikker
som produserer klær for H&M dybdeintervjuet. De forteller om en konstant
frykt for å miste jobben og fravær av
normale faglige rettigheter.
Rapporten er laget av Framtiden i våre
henders mangeårige samarbeidspartner
i Kambodsja Community Legal Education Center (CLEC ) og svenske Fair
Action. Her viser de hvordan Hennes og
Mauritz har benyttet arbeidere på korttidskontrakter.

arbeidsmiljøet, men også deres familieliv,
ifølge rapporten.
Klesgiganten sier i en kommentar til
Framtiden i våre hender at de nå krever
faste ansettelser av kontraktarbeidere etter 2 år.
«H&M har tatt positive skritt for å møte
problemet, men utfordringen er gjennomføring og implementering», skriver Joel
Preston i en av de to organisasjonene bak
rapporten.
UTBREDT

KONSTANT FRYKT

Det er vanlig å ansette folk for bare noen måneder av gangen. Mange arbeidere lever under disse forholdene i år etter år. De åtte arbeiderne viser hvordan frykten påvirker hele

Denne type arbeidsforhold er utbredt i
klesindustrien i Kambodsja. Faktisk er så
mye som 80% av dem som syr for eksport til
andre land, ansatt på denne type kontrakter.
I rapporten får H&M også kritikk for at de

ikke er åpne om hvordan de arbeider med
dette spørsmålet.
I følge rapporten har ikke H&M noe
forbud mot denne type kontrakter i sine
retningslinjer. Hvordan er det mulig når vi
har hørt om organisasjonens visjoner om
levelønn og etikk spør rapportforfatterne?
UTEN RETTIGHETER

Arbeiderne på denne type kontrakter møter
en lang rekke problemer. De mangler stort
sett adgang til sykepenger, og rettigheter
rundt fødsel og pensjon. I tillegg får de problemer når de vil organisere seg. Skulle de
snakke høyt om disse forholdene, vet de at
det er enklere for ledelsen å kvitte seg med
arbeidere på slike kontrakter. I sum er arbeidere på korttidskontrakter i en veldig svak
posisjon.

FOTO: MIKE MOZART/ FLICKR

UTÅLMODIGE ETTER LØSNINGEER

S. 26-27

Fivh i sofaen
hos H&M

De lever uten rettigheter og i konstant frykt for å miste jobben. En ny rapport fra Fivhs mangeårige
samarbeidspartner i Kambodsja CLEC, avdekker utbredt bruk av kortidskontrakter i klesindustrien i landet.
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I en kommentar til rapporten, sier den svenske avdelingen av H&M at de fra og med 2015
har stilt krav om fast ansettelse hvis arbeideren har vært på kontrakter i to år. I tillegg
svarer Benedicte Eie bærekraftansvarlig ved
H&M Norge i en epost til Framtiden i våre
hender:
– Rapporten selv konkluderer med at
utfordringen med utstrakt bruk av korttidskontrakter kan sees på som et hinder i vårt
eget levelønnsprosjekt. H&M er utålmodige etter varige løsninger som bedre sikrer
og styrker arbeidernes rettigheter. Det er
ikke bare viktig for hver enkelt arbeider,
men vil styrke hele tekstilindustrien i landet, mener Benedicte Eie i HM.

PERSPEKTIV
FOTO: BENGIN AHMAD/ FLICKR

Nærsynt

Plutselig er det som om den jenta blir
virkelig for meg. Jeg kan se for meg hvordan
mine velstandsdøtre - eller jeg! – ville vært
etter å ha gått til fots i tre dager.

TEKST: GUNN HILD LEM

S

Ukjent syrisk
flyktningejente.
Ser vi henne?

elvfølgelig begynner det å regne så snart jeg går av
toget og skal ta fatt på de tjue minuttene det tar å gå
hjem. To timer for tidlig. Værmelding er åpenbart
ikke værmeldernes sterkeste side! Hadde jeg visst
det, ville jeg tatt bilen. Før jeg er hjemme, er jeg søkkvåt, kald
og sur.
På kjøkkenet er vasken full av oppvask som ble stående
etter frokosten fordi oppvaskmaskinen var full i morges,
fordi jeg åpenbart glemte å sette den på i går. Frisk irritasjon
renner gjennom meg mens jeg tar ut kopper og kar. Noen
av glassene er ikke helt rene. Det er små prikker inni dem.
Varmt såpevann og børste burde vært unødvendig, tenker
jeg, og skrubber med harde, forte tak. Hvor mye koster en ny
oppvaskmaskin som ikke krever at jeg skal gjøre jobben for
den?
En av tvillingjentene mine kommer med en lapp jeg må
signere for at hun skal få hpv-vaksinen.
– Hvor er din lapp? spør jeg den andre.
– Kanskje i skapet på skolen? foreslår hun lett, og spør i
stedet når vi skal ha middag.
Irritasjonen stiger mens jeg henter et ark for å skrive for
hånd at hun skal ha vaksinen som statistisk vil redde én av
500 jenter fra å dø av livmorhalskreft.
Demonstrativt slenger jeg meg ned i sofaen og slår på
TVen. Det blir ikke middag akkurat nå, i alle fall.
Nyhetsoppleserens stemme roper ut i stua. – Hvem er det
som har hatt TVen på så høyt? roper jeg også. Ingen svarer.
Begge jentene mine har funnet mer fristende tilbud enn å

holde en irritabel mor foran nyhetene med selskap. Verdens
elendighet formidles nå i et mer behagelig lydnivå, av en
dame, legger jeg merke til, i en lite kledelig bluse. Kanskje
har hun gått opp i vekt, men jeg tror det er noe med de sømmene som gjør at hun ser større ut enn hun pleier.
Hun blir borte og skjermen fylles av en strøm av flyktninger. Som om verdens problemer kan løses ved at alle flytter
hit! Litt bak i det traskende, slitne opptoget av mennesker i
skitne klær, får fotografen øyte på ei lita jente. Hun ser opp
på kameraet, først litt usikker, men bryter så ut i et stort smil
og somler et øyeblikk foran oppmerksomheten, før hun blir
dratt videre av en utålmodig, voksen arm.
Plutselig er det som om den jenta blir virkelig for meg. Jeg
kan se for meg hvordan mine velstandsdøtre – eller jeg! – ville
vært etter å ha gått til fots i tre dager uten en gang et løfte om
en skikkelig middag og en god seng ved dagens slutt. Så heldig jeg er som har bil, oppvaskmaskin og tilbud om vaksiner
til jentene mine!
Værmelderen tar over. Hun melder mer regn og enda mer
regn. Jeg legger ikke merke til hva hun har på seg. I stedet
tenker jeg på mine døtres fremtidige barn som vil oppleve
mer ekstremvær enn meg. Så mange helt virkelige mennesker rundt meg og etter meg, som lever med konsekvensene
av mine og dine små hverdagsavgjørelser! Før øyeblikket er
over har jeg overført noen kroner til Care, bedt mine døtre
om unnskyldning for mitt dårlige humør og begynt å skrelle
grønnsaker til en kjøttfri suppe. Kall det gjerne avlat om du vil,
men i morgen skal jeg i hvert fall ta toget selv om det regner.
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SAMKJØRING
I 2014 ble det registrert hele 144 202 nye personbiler i Norge, det er 1,4 prosent flere enn i 2013.
Bilantallet øker og mange kjører alene i bilene. Dette bidrar til store klimagassutslipp og mye
unødvendig forurensning. Da er blant annet samkjøring et godt alternativ som gjør at vi kan komme
oss frem på en mer miljø- og klimavennlig måte samt redusere køer og energibruk. På nettsider som
www.gomore.no kan du registrere deg og tilby eller be om skyss for en rimelig penge.

GRØNNE FRISØRER
Allergier og eksem er hovedårsaken til at mange frisører
må slutte i sitt arbeid, og de er
også mer utsatt for enkelte typer kreft grunnet kjemikaliene

GAVEINNPAKNING

i de ulike produktene de bruker.
Med bakgrunn i dette har konseptet Grønn Frisør blitt utviklet av Fagforbundet og Frisørenes Fagforening. Salongene
tilbyr produkter og behandlinger som er mer miljøvennlig, fri
for de mest skadelige kjemikaliene, er mindre allergifremkallende og bedre for både kunde

Foto: free images

og frisør. Der finnes for tiden

>> www.gronnfrisor.no.
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rundt 20 grønne frisørsalonger

Det anslås at vi til jul bruker gavepapir
tilsvarende 2700 tonn papirsøppel. Billig glanset gavepapir belaster miljøet
både under produksjon og som søppel.
Dårlig papirkvalitet, metaller og
andre stoffer gjør at det ikke kan
gjenvinnes som papir. Gjenbruk av
materialer som ellers blir kastet kan
derimot spare deg for bruk av vanlig
julepapir. Tapetrester, blader, avispapir og tegninger kan erstatte vanlig
gavepapir og danderes med naturpynt
for å gi et personlig preg på gaven. Eller
sy gaveposer av gjenbrukte tekstiler. Posene kan brukes om igjen og er en hyggelig
aktivitet for store og små.
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TIPS!

FOTO: NIC TAYLOR/FLICKR

MILJØMERKET
STEARINLYS

Brukte gaver
Mange barn i Norge
har mer enn nok av
både leker og klær. I
tillegg vokser de fort
fra det, så mye er ofte
lite brukt. Hva med å
ønske brukte gaver til
barna. Barn setter like
mye pris på gaven om
den er brukt.

FOTO: RICH_P/FLICKR

Parafinlys avgir mest sotpartikler,
mens Svanemerket stearinlys soter
mindre og er bedre for både klima
og innemiljø. De stiller strenge krav
til at råvarene skal være minst 90
prosent fornybar, at de avgir en
begrenset mengde sotpartikler og
at beholderen er nedbrytbar eller
kan brukes på nytt. Den omstridte
palmeoljen finnes grunnet strenge
krav til sertifisering ikke i dagens
svanemerkede stearinlys. Naturlige
bivokslys er også et mer miljøvenn-

lig alternativ. Oversikt over Svanemerket stearinlys finner du på
>> www.svanemerket.no
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Gjenbruk aske
Aske er næringsrik
og full av mineraler,
og bør derfor ikke
kastes. Ta vare på
ren aske i en stor
brannsikker beholder med lokk. Asken
kan blandes som
gjødsel i blomsterjord, strøs på jorden
i grønnsakshagen
eller på snø og is om
vinteren for rask
tining.

NEI TAKK TIL REKLAME

Hvert år sendes det ut 60.000 tonn
uadressert reklame i Norge, noe som
tilsvarer rundt 45 kilo pr. husholdning. Til det går det med enorme
mengder trær, energi, transport
og forurensning. Reserver deg mot
reklame ved å klistre et «Nei takk
til reklame» eller «Nei takk til gratisaviser» på postkassen din. Du kan
lage lapper selv eller få gratis på ditt
nærmeste postkontor.

FOTO: GEMMA BOU/FLICKR

FØRE VAR MED
HORMONSJEKK-APP
Kosmetikk- og velværeprodukter kan inneholde hormonforstyrrende stoffer som parabener og ftalater, som bidrar til ulike sykdommer
og lidelser, og forplanter seg i naturen. Med en
gratis hormonsjekk-app fra forbrukerrådet kan
du sjekke produkter for disse stoffene.
>> www.forbrukerradet.no
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Honning på sår
Honning er antibakteriell, bidrar til
raskere heling og
skal gi mindre arrdannelse. Derfor har
det i århundrer blitt
brukt som salve for å
lindre og hele sår Kan
brukes på alle typer
sår hud. Ha litt honning på såret og dekk
med gassbind. Gjenta
til såret er grodd.
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UT I VERDEN

FOTO: SHARYN MORROW, FLICKR

GLOBALT:

Stø kurs mot dødt hav
WWF tegner et mer enn dystert bilde av
utviklingen for dyre og plantelivet i verdenshavene i sin nye rapport. De slår fast
at mengden av fisk, sjøfugl, hval og andre
havlevende dyr er blitt redusert med
49 prosent fra 1970 til 2012. Det er mye
verre enn det organisasjonen fryktet.
I hovedsak skyldes det menneskelig
aktivitet, som overfiske og havforurensning, blant annet dumping av plastavfall.
Tunfisk og makrell, er redusert til en firedel av bestandsnivået for fire tiår siden.
Dersom klimaendringene ikke bremses
vil sjøtemperaturen innen 2050 ikke være
forening med liv på de store korallrevene.
Havet som spiskammer er avgjørende
Nærfor global matvaresikkerhet. Nær

USA

Hjemmelaget er best
Folk som jevnlig lager maten sin selv
og spiser hjemme har et mer helsevennlig kosthold enn de som sjeldent
benytter eget kjøkken viser en ny
studie fra Bloomberg School of Public
Health. Når folk stort setter lager sin
egen mat hjemme så reduseres inntaket av karbohydrater, sukker og fett,
selv om de ikke bevisst går inn for å
redusere vekt, sier Julia A. Wolfson
hovedforfatter bak studien. De som
lager maten selv har også en tendens
til å velge sunnere de gangene de
spiser utenfor hjemmet. Rundt 8
prosent av de som deltok i studien
laget middag hjemme en gang per uke
eller mindre. Over halvparten oppga
at de laget egen middag 6 til 7 ganger
per uke.

mere 3 milliarder mennesker har sjømat som viktigste proteinkilde og 10 til
12 prosent av klodens befolkning er helt
avhengig av fiske og sjømat for å overleve. Havet genererer årlig økonomiske
verdier for 2500 milliarder ( 2,5 trillions)
amerikanske dollar.
Bildet er klarere enn noensinne.
Vi mennesker misbruker havressursene
på en slik måte at det nærmer seg grensen for fullt sammenbrudd. Kampen om
å gjenopprette og sikre et levende hav
står i vår levetid, konkluderer rapporten
fra WWF.
>> Kilde: NRK/ WWF
FOTO: MATT KLETTER/FLICKR

>> Kilde ENN,
Environmental News Network
FOTO: ALL OVER PRESS

FOTO: SIMPLY CRV/FLICKR

INDIA:

Leedlys-revolusjon
Den indiske regjeringen har bestemt å gjennom
gjennomføre en omfattende utskifting av tradisjonelle
lysrør i mange av landets gatelykter med leedlys.
Prosjektet er det største i sitt slag og vil kunne
gjennomføres i løpet av de neste to årene. Ikke
bare er bruk av leedlys mer miljøvennlig, men det
kan også spare India for 890 millioner amerikanske dollar årlig, viser beregninger. Til sammen vil
10

mer enn 20 millioner lyktestolper få nye leedlys.
Nettstedet Trehugger.com skriver at til sammenligning har Los Angeles til nå 140.000 lyktestolper
med leedlys. Overgang til Ledlys er en del av en
omfattende indisk plan for energieffektivisering
som ble vedtatt tidligere i år.
>> Trehugger.com
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Bilvekst truer klimamål
Den kraftige økningen i biler og veitrafikk
i Kina truer med å sette landets mål om
utflating av veksten i klimagassutslippene fra 2030 i fare. Myndighetene regner med en tredobling i antall kjøretøyer
på veiene i løpet av de neste 15 årene,
opp til 500 millioner personbiler, lastebiler og busser.
De kinesiske myndighetene har til nå
fokusert mye på reduksjon av landets
kullbruk, men langt mindre på bruk av olje,
som ventes å skyte kraftig fart. Den for-

ventede økningen i veitrafikken er en av
årsakene til at etterspørselen etter olje
vil kunne vokse kraftig.
Ledende kinesiske eksperter peker nå
på at landet trenger en langt mer
offensiv politikk for å bremse veksten i
biltrafikken.
>> Les mer på nettstedet Chinadiaoluge:
https://www.chinadialogue.net/article/
show/single/en/8115-Cars-a-threat-toChina-s-2-3-CO2-peak

Klimaendringene kan allerede spille en destabiliserende rolle i
Midtøsten og i Nord-Afrika ved å presse helt nødvendige vann- og
matressurser mot bristepunktet.
(Center for Climate and Security, Washington DC)

FOTO: Z/FLICKR

VEST-AFRIKA

Elendig byluft
Luftkvaliteten i flere av de
store vest-Afrikanske byene
bekymrer forskerne. Rask
vekst i byer som Lagos i Nigeria, Accra i Ghana og Abidjan
i Elfenbenskysten har skapt
elendige og ofte helsefarlige luftforhold. Afrikanske
og europeiske forskere som
står bak en ny undersøkelse,
mener det er akutt behov for
bedre luftovervåking og modeller for å fastslå farenivåer
og risiko.
Regionen har et sensitivt
monsun-system som kontrollerer vind, temperatur, skyer
og ikke minst regn. Luftforurensning påvirker oppvarmingen og skydannelser, som

igjen virker inn på nedbør og
temperatur.
Professor Mat Evans, som
tilknyttet Universitetet i York
i Storbritannia og en av forskerne bak studien sier blant
annet: Klimaendringene er
virkelige, det er ingen tvil om
det. Hvordan det slår ut i form
av for eksempel nedbør, som
er av avgjørende betydning, er
langt mer komplisert ut fastslå. Vi trenger å øke forskning
og observasjoner for å forstå
hvordan klimaendringene
arter seg i et ekte miljø, mener
den britiske forskeren.
>> Kilde ENN, Environmental
News NetworK
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PROFIL

En norsk miljødronning
MENS MANGE AV DAGENS MILJØDEBATTANTER LÅ I VUGGE OG BARNEVOGN STO SIDSEL MØRCK PÅ BARRIK ADENE I NORSK MILJØK AMP.
TEKST: ARNE STORRØNNINGE FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN

gangen var den amerikanske miljølegenden
Rachel Carson og kampen mot kjemiske
sprøytemidler i skog- og landbruk. Det hører
med til historien at Sidsel Mørck var den
første til å motta den norske Rachel Carsonprisen da den ble lansert i 1991.
UHYGGELIG SCENARIO

H

jemme i Sidsel Mørcks skriveverksted i leiligheten på Tøyen i
Oslo er det full aktivitet. En ny
roman tar form. Den handler
om Statoil, om mentalitet i det norske oljesamfunnet, om oljeingeniører, om livet på
innsiden av landets største industriselskap,
om grådighet og hensynsløs jakt på penger.
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Den blir den trettiniende i rekken siden
hun debuterte med diktsamlingen ”Et ødselt
sekund” i 1967.
Siden den gangen har hun vært en sterk
stemme i den norske offentligheten. I 1969
skrev hun sitt og kanskje Norges første
miljødikt ”Gift” i diktsamlingen ”Dager
kan vokse”. En viktig inspirasjonskilde den
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Hele hennes forfatterskap er preget av
et sterkt samfunnsengasjement, særlig
innenfor menneskerettigheter, likestilling
og miljøvern. Mange vil huske henne som
den modige kvinnen som gikk i strupen på
storindustrien og Norsk Hydro i Grenland
på 70-tallet. Det er neppe noen overdrivelse
å hevde at hvis bedringen av miljøet i Grenlandsregionen kan tilskrives enkeltpersoner,
er Mørck avgjort en av dem.
Sidsel Mørck og familien flyttet til Porsgrunn i 1969 og bodde der fram til 1979.
Det ble 10 år med politisk kamp og nesten
sammenhengende fokus på industriutbyggingen i området. I familiens hus på Klyve
rett ved Herøya kom den skittengule smogen
med den stikkende klorlukten seilende rett
inn kjøkkenvinduet. Noen kilometer lenger
ute i den smale Brevikstrømmen passerte
en jevn strøm av gasstankere på vei til de
store industrianleggene som var forfatterens
nærmeste naboer. Alle visste hva som kunne
skje dersom en av dem hadde gått på grunn.
En gasslekkasje i full skala og med maksimalt
uheldig vindretning i et befolkningsområde
med over hundretusen innbyggere kunne
ha blitt en uant stor industrikatastrofene i
Norge i fredstid. Det var et uhyggelig scenario. Det preget befolkningen. I en barnehage
langs Brevikstrømmen trente barna på å
bruke gassmasker og øvde med teddybjørner, husker Sidsel Mørck.
IKONISK KAMP

– Jeg forsto ikke hvorfor folk engasjerte seg
så lite. Folk flest fant seg i veldig mye. Når

Sidsel Mørck i diktsamlingen Dager kan vokse (1969).

det røyk fra pipene ble det produksjon og
arbeidsplasser. Sidsel Mørck engasjerte
seg. ”Det ble et lurveleven”, forteller hun i
dag 35 år seinere. Jeg forsto fort at jeg hadde
oddsene mot meg. Jeg var kvinne, lyriker og
innflytter. Verre kunne det vel nesten ikke
bli, sier hun med et smil om leppene. ”Det
finnes ikke forurensning i Grenland, bortsett
fra i noen forfatteres hode”, mente ordfører og industrimann Kjell Bohlin i Bamble.
Hun hadde åpenbart stukket hodet inn i et
vepsebol. Jeg ble skjelt ut etter noter. Det var
en ensom kamp. Jeg har aldri møtt så mye
feighet. Folk støttet meg jo bak kulissene,
minnes hun.
Direktøren i Statens Forurensningstilsyn
den gangen, Leif Stige skrev seinere en liten
bok om miljøkampen i Grenland. Sidsel
Mørck fikk en unnskyldning. ”Jeg burde ha
gjort mer”, skrev statens vaktmann til forfatteren.
Sidsel Mørcks miljøkamp i byen blir fortsatt husket og har nesten blitt ikonisk. -Jeg
bodde jo i Porsgrunn i bare 10 år, og flyttet
derfra på slutten av 70-tallet. Det er fortsatt
folk som tror jeg bor der. Det er jo interessant å bli husket etter 40 år. Det tyder på at
det jeg gjorde den gangen har satt spor, sier
forfatteren.
Kampen mot miljøfarlig industrivirksomhet i Grenland ble bare begynnelsen på et
langt og kraftig samfunnsengasjement og
en svært produktiv karriere som forfatter.
I gjennomsnitt har hun produsert en bok
hvert halvannet år siden hun debuterte for
38 år siden.I tillegg har hun skrevet et stort
antall kronikker, debattinnlegg og artikler.I 15
år har hun invitert til ”salong” hjemme i lei-

FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN

LA KOMME DEN SALTE
DEN SØTE DEN BITRE,
MEN IKKE DEN DAGEN SOM
FLYTER FORBI OG
VASKER SANSENE TOMME

MINIBIOGRAFI

ligheten på Tøyen, et diskusjonsforum med
invitert foredragsholder og et 30-talls gjester.
Gjestene har med eget drikke, og spleiser på
ost og kjeks. Det er ikke få forfattere, redaktører, forskere, kringkastingsjefer, politikere
og samfunnsdebattanter som har besøkt
salongen til Sidsel Mørck og samboeren på
Tøyen. Omkring 130 salong-arrangementer
har det blitt i løpet av årene.
VEVER KRIGER

Et annet stort fokusområde er kamp for likestilling. ”Jeg ville heller gå inn i mannsbastionene og rydde opp enn å hisse meg opp på
kvinnemøter”, forteller Mørck.
”Treffer du lyrikeren på nærbutikken på
Tøyen, er det lite sannsynlig at du ville mistenkt henne for å være blant landets mest
kraftfulle, offentlige stemmer”, skriver medlemsbladet til Human-etisk forbund med
henne i et intervju for tre år siden.
Det er en god beskrivelse. Sidsel Mørck er
mild, utpreget høflig og hensynsfull i form.
Ordene hennes, er veloverveide, profesjonelt
tilslipte og treffer med stor presisjon og kraft.
Hun er en vever kriger.
Når jeg møter henne til intervjusamtale på
et spisested på Grønland i Oslo snakker hun
lavmælt og udramatisk om de store temaene
som engasjerer henne.
Vi snakker om miljø og klimakampen
som opptar henne mye. De siste årene har
hun vært aktiv i Forfatternes klimanettverk.
- Klimakrisen er av de største utfordringene
i dette århundre. Vi må ta den på blodig
alvor og bruke alle gode virkemidler vi har
for hånden, mener Mørck.”Vi løper for mye i
hælene på makten. Vi må overraske, komme
inn fra sidelinjen med angrep og innspill”,
mener hun, benytte oss av overraskelser, av
det uforutsette.
Hun er skuffet og kritisk til sin egen generasjon. Vi har tid og ressurser til å drive forandringsarbeid mer enn noen andre i sam-
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NAVN:
Sidsel Mørck,
født 1937.
FØDT:
Oslo.
SIVILSTATUS:
Samboer.
BAKGRUNN:
Regnet som en av de tidlige veteranene i
norsk miljøbevegelse. Har utgitt 38 bøker,
romaner, noveller, diktsamlinger, barnebøker og sakprosa. Har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sin mangeårige innsats innenfor områdene miljø, likestilling
og menneskerettigheter. Viktige priser
er blant annet Fritt Ords honnørpris 1990,
Rachel Carson-prisen i 1991, Vestfolds
litteraturpris 2009 og Ossietzky-prisen
2013. Mangeårig medlem i Framtiden i
våre hender.
Er kjent for sin kamp mot storindustrien i
Grenland på 70-tallet. Hun oppsummerte
dette i romanen ”Stumtjenere” i 1978.
AKTUELL:
Utgir snart ny roman hvor hun setter oljeNorge, Statoil og norsk moderne velstandmentalitet under lupen.

funnet og de fleste har god helse. Allikevel
bruker et stort flertall av oss mye av tiden på
reiser, på oss selv, på lange opphold med mat
og vin i syden. Hvor er kampkraften? Hvor
er fokuset på barnebarnas framtid og deres
verden? Mange av oss bidrar snarere til å
ødelegge den ved overdreven og unødvendig
reisevirksomhet, nesten fnyser Sidsel Mørck.
Er hun pessimist etter så mange år i aktiv
miljøkamp? spør jeg avslutningsvis i intervjusamtalen med henne?
Sidsel Mørck, tar en liten pause før hun
svarer: Jeg tror jeg vil gjøre noen ord fra lyrikeren Jan Erik Vold til mine: ”Det er håpløst,
og vi gir oss ikke”.
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UTSYN

CHRISTOFFER RINGNES KLY VE JAK TER PÅ NYE TRENDER OG BEVEGELSER
INNENFOR INTER NASJONAL 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.

Undergang som
litterær trend
JEG VET IKKE OM NOEN ANDRE NÅLEVENDE FORFATTERE SOM SKRIVER
SÅ GODT SKJØNNLITTERÆRT OM AKTUELLE MILJØSPØRSMÅL

N

år dette leses vet du kanskje
hvem som får nobelprisene for
2015. Sannsynligvis blir Margaret Atwood forbigått i år igjen.
Hun har vært på de årlige spekulasjonslistene til litteraturprisen i lang tid. Etter å ha
lest hennes eminente «Maddaddam-trilogi»
er det i hvert fall ingen tvil om hvem jeg
heier på.

Gartnerne snakker
med bier og tilber en
myriade av skapninger
i en slags panteistisk
mytologi

referansebaner og CO2-ekvivalenter. Les
Atwood i stedet.
Jeg vet ikke om noen andre nålevende forfattere som skriver så godt skjønnlitterært om
aktuelle miljøspørsmål (men jeg tar gjerne
imot tips). Mange prøver, men altfor ofte blir
framtidsdystopiene så dystre at man bare blir
trist av å lese dem. Eller de blir for urealistiske.
I VÅR LEVETID?

Dette handler ikke bare om litteratur. Om
Atwood får nobelprisen, vil prisen bli delt
ut under innspurten i klimaforhandlingene
i Paris. Kanskje du syns du bør lese noe
fram mot Paris for å forstå bedre hva som
skjer? I så fall anbefaler jeg at du styrer
unna Klimapanelets rapporter og alt om
spillet rundt forhandlingene, med mindre
du er veldig interessert i atmosfærekjemi,
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SKJØNNLITTERÆRT OM MILJØ
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Atwood er annerledes. Maddaddam-trilogien
finner sted i et uspesifisert tidsrom som ikke
er fjernere enn at denne 39 år gamle leseren
føler at dette kan skje i hans levetid. Samfunnet som vi kjenner det har gått under, og
gjennom de gjenlevende forstår vi gradvis hva
som har skjedd. Dette er klassisk dystopi – en
visjon om hvor galt det kan gå i framtiden. I
tiden før katastrofen er politikken overtatt av
et nettverk av private selskaper, som styrer

FOTO: CHRIS BOLAND/FLICKR

ATWOOD PÅ NORSK
MADDADDAM-trilogien er
godt oversatt til norsk,
og består av
• ORYX OG CRAKE (2003)
• FLOMMENS ÅR (2011)
• MADDADDAM (2015)

Kanadiske Margaret Atwood regnes blant de fremste på moderne dystopisk litteratur. Framtiden i våre henders
Christoffer Ringnes Klyve anbefaler henne på det varmeste.

gjennom private sikkerhetsstyrker. Forskjellene mellom de som er innenfor og de som er
utenfor, er enorme. Selskapene leverer stadig
nye teknologiske løsninger som skal løse
problemene skapt av de forrige teknologiene.
Blant konsekvensene er global oppvarming,
utrydding av arter og utslettelse av det meste
av menneskeheten i en pandemi.
BLANT GIGANTENE

I Maddaddam-universet vandrer det rundt
skapninger som har vært utsatt for ganske
avansert genmanipulasjon, for eksempel
grisunger, noen kjempesmarte griser som har
fått installert litt menneskelig hjernemateriale.
Dette kan høres søkt ut, men det spesielle
med Atwood er at hennes framtidsverden er
basert på teknologi som er tilgjengelig i dag.
Hun motsetter seg hardnakket å bli beskrevet
som en science fiction-forfatter. Hun skriver

en god del om vitenskap, og har såpass god
peiling at hun nyter respekt i vitenskapelige
miljøer. Hun skriver også om framtiden. Samtidig oppleves universet som troverdig, nært
og realistisk. Jeg tror dette først og fremst
skyldes måten persongalleriet beskrives på.
Det er evnen til å beskrive følelser, handlinger
og drivkrefter på en måte som leseren kan
kjenne seg igjen i, som plasserer Atwood
blant gigantene.
GRØNN TRÅD

Atwoods beundring og respekt for miljøbevegelsen er en grønn tråd gjennom hele
trilogien. Riktignok er den økofundamentalistiske grupperingen Gartnerne såpass
ytterliggående at de får Framtiden i våre
hender til å framstå som fossile hedonister.
Gartnerne snakker med bier og tilber en
myriade av skapninger i en slags panteis-
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tisk mytologi. Men Gartnerne skildres også
med kjærlighet og innlevelse. Du skal være
ganske spesielt skrudd sammen om du ikke
får respekt og forståelse for medlemmene.
Og jeg avslører neppe for mye om jeg sier
at Gartnerne klarer seg bedre enn mange
andre etter Den store katastrofen.
Hva har dette med klimaforhandlingene
å gjøre? Vel, Nobelprisene deles ut i Stockholm 10. desember. Klimaforhandlingene
skal avsluttes i Paris 11. desember. En pris
til Atwood vil gi verdens kulturjournalister
anledning til å spekulere i om forhandlerne
i Paris bringer oss et skritt nærmere eller
fjernere Atwoods dystopi. Og ikke minst vil
mange flere lese bøkene hennes, og kanskje få en kime av håp til å gå løs på alt det
tunge arbeidet som utvilsomt vil gjenstå
etter Paris, uansett hva forhandlerne kommer fram til.
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Her er
noen av våre

VEGETAR

TIPS

Spis London
TEKST:ARNE STORRØNNINGEN

DEN SOM FORETREKKER VEGETARISK MAT BEHØVER IKKE GÅ SULTEN I LONDON.
En ny generasjon unge vegetarianere og nye restauranter som dropper kjøtt på menyen har gjort tilbudet av vegetarmat stadig
mer omfattende i britenes hovedstad.Du trenger ikke ta til takke med dårlig og improvisert vegetarmat på spisesteder som knapt
vet hva ordet vegetarisk betyr. Vet du hvor du skal gå, kan du heller unne deg vegetarisk mat laget av kokker som har kjøttfritt som
lidenskap og som kan kunsten å trylle fram gode og spennende smaker fra en mange tusen år gammel mattradisjon.
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Hurtigmatvegetar
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Leon: Kjede med 25 hurtigmatrestauranter
i London. Legger vekt på naturlige ingredienser.
Middelhavsinspirert. Mange vegetariske alternativer. Et bra sted for et måltid underveis i storbyen. Idealistene bak konseptet har vært flinke
å skaffe seg omtale. De behersker kunsten å
komponere hurtige måltider også. Verd å prøve.

Pris : Budsjett.
Nettsted: http://leonrestaurants.co.uk/restaurants/

Ettermiddagste med grønt følge

Prisklasse: Medium Pris fra 25 pund per person.
Adresse: Teanamu chaya teahouse coach house 14A st luke’s road london w11 1dp
Sjekk kart med veianvisning på nettstedet: http://www.teanamu.com/
Telefon: +44 20 7243 0374
FOTO: ANNIE MOLE/FLICKR
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Øvre prisklasse.
Adresse: 51 Queen Caroline Street Hammersmith
London W6 9QL
Nettsted: http://thegaterestaurants.com/
FOTO: ELISABET.S/FLICKR

Teanamu Chaya Teahouse i Nottinghill regnes som en av Londons
mest spennende steder for en annerledes ettermiddags-te. I skrivende stund bare åpent lørdag og søndag. Sjekk nettstedet oppgitt
lenger nede i teksten for oppdatert informasjon.
Tehuset har sin egen temester som hjelper deg til å velge te fra et
utvalg av 18 sorter Gode anbefalinger i Londonpressen. Hovedrammen er en kinesisk te-seremoni, såkalt Gongfu-cha, utviklet i Kina
på 1400-tallet. (Den er avslappende og langt mindre rituell enn den
japanske). Små og intime lokaler. Alt av tilbehør er vegetarisk.
Variert utvalg av Dim-sum. (kinesiske småretter)

Romantisk vegetar

The Gate går igjen i de fleste 10-på-topp-listene
over Londons mest populære vegetariske restauranter. Det er morsomt å observere at selv
innbarkede biff-og kjøttelskere som har blitt tatt
med hit, lovpriser menyen og maten. The Gate
har holdt koken siden 1989 og kan skryte av å ha
vegetar-kjendiser som Madonna, Gwyneth Paltrow og Stella Mc Cartney på gjestelisten.
Restauranten drives av to indisk-iranske
brødrene Adrian og Michael Daniel . Adrian som
bestyrer kjøkkenet henter inspirasjon fra en
rekke etniske mattradisjoner og har fått ry på
seg for å være blant Londons beste kokker.
Den opprinnelige restauranten ligger i Hammersmith og en avlegger er nylig åpnet i Islington.
Velegnet for en romantisk kveld.

Pub-vegetar

Pris : Medium, mye for pengene
Adresse: Coach and Horses Soho 29 Greek St, London W1D 5DH.
Nettsted: http://www.thecoachandhorsessoho.co.uk
FOTO: EVAN MUNRO/FLICKR

SJEKK MER
Ps. Det er stor sirkulasjon
i restauranter som kommer og går. Vi anbefaler å
sjekke restaurantens nettadresse før besøk.
TIMEOUT:
http://www.timeout.com/
london/restaurants/
londons-best-restaurantsfor-vegetarian-food
HAPPY COW:
http://www.happycow.net/
europe/england/london/
LONDONIST:
http://londonist.
com/2014/03/12-vegetarian-friendly-restaurantsto-try-in-london
TRIPADVISER:
http://www.tripadvisor.co.uk/Restaurants-g186338-c40-London_England.html
VEGANLONDON:
http://www.veganlondon.
co.uk/where-to-eatlondon.html

FOTO: CODY AND MAUREEN/FLICKR

Michelin-vegetar

Vanilla Black, er en av verdens få restauranter med
Michelin-anbefaling. «De beviser at vegetarisk mat kan
være smaksrik, kreativ og fullgod, med en imponerende
og variert meny», skriver selveste Michelin guide i 2014.
Selv hevder eierne at stedet er fritt for bønner, karri.
og tradisjonelle vegetariske signaturretter. Til gjengjeld
byr de på et unikt cross-over-kjøkken. Londons kjente
utelivs- og restaurantmagasin Time Out gir stedet fire
av fem stjerner. God servie og hyggelig betjening ..
Pris for to-retter 350 kroner, og tre retter 475 kroner.
Drikke i tillegg. Populært, bordbestilling anbefales.

FOTO: FLICKR

Det finnes omkring 7000 puber i London. Coach and Horses hevder å være byens første vegetar-pub . Å bytte ut tradisjonell pubmat med en spennende vegetarmeny viste seg å bli en suksess.
Menyen varierer etter sesong. Pris for forrett/dessert rundt
60 kroner og hovedretter rundt 120 kroner. I tillegg byr stedet på
et begrenset, men godt utvalg av grønn og sort te.

Himmelsk vegetar
(anmeldt av den norske matbloggeren Mari Hult.
Sjekk også hennes blogg http://www.vegetarbloggen.no )

Vegansk fine dining er en mangelvare, men du
finner det på Primrose Hill i London.
Manna er av Londons eldste vegetarrestauranter. Den åpnet for 43 år siden. De siste årene
har restauranten vært helt vegansk. Menyen
oppdateres etter sesong. På den omfattende
menyen finner du kombinasjoner av det klassiske
califoniske vegetarkjøkkenet, veganiserte engelske klassikere, men også innspill fra blant annet
Asia, Latin-Amerika og middelhavslandene.
Bangers and Mash er en tradisjonell britisk
rett, som går igjen på Mannas meny. Disse pølsene blir laget med økologiske fennikkelfrø og
gresskarkjerner.,På søndagene serverer de en
vegetarisk variant av tradisjonell Sunday Roast.
Til slutt må vi ikke glemme dessertene og
kakene! Manna har et sertifisert, økologisk
bakeri, og de tryller virkelig på kakefronten. Av
eksempler kan jeg nevne smuldrepai, tiramisuostekake, banoffee trifle, sjokoladeterte, hjemmelaget is og petit fours.
Servicen er vennlig, rask og kunnskapsrik.
Bordbestilling anbefales.
Øvre prisklasse
Adresse: 4 Erskine Road London NW3 3AJ
Nettsted www.mannav.com

Pris medium, mye for pengene.
Adresse: 17- 18 Tooks Court, London, EC4A 1LB
Nettsted: http://www.vanillablack.co.uk

FOTO: MARK HILLARY/FLICKR
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ILDSJEL

Begynte som miljødetektiv
NORGES FEMTE STØRSTE TETTSTED MED 160.000 INNBYGGERE MANGLET ET LOKALLAG
FOR FRAMTIDEN I VÅRE HENDER. DET GJORDE VILDE SOLBERG (17) NOE MED.
TEKST: EMMA SUSANNA HIDAS

D

et er kun 30 minutter togreise
mellom Oslo og Drammen.
I Oslo har det siden Fivh sin
oppstart i 1974 eksistert flere
lokallag. I Drammen har det tidligere vært
et engasjert lokallag, men det er en god
stund siden nå. Høsten 2014 tok Vilde
Solberg (da 16) initiativet og startet opp et
nytt lokallag for drammenserne, samtidig
som hun begynte førsteklasse på Akademiet videregående skole.

Vilde Solberg
(17) i Drammen er
Framtiden i våre
henders yngste lokallagsleder. For et år
siden, da hun gikk i
førsteklasse på videregående tok hun
initiativet til å stifte
et lokallag i hjembyen. Hun ser gjerne
at folk i området som
er engasjert i lokalt
miljøarbeid tar kontakt med henne.

UNG SPIRE

Vilde har lenge vært interessert og opptatt
av bærekraftige verdier. For to år siden bestemte hun seg for å bli vegetarianer. Det
var i utgangspunktet av hensyn til dyrevelferd, men etter hvert har også hensynet til
klima og miljø blitt en viktig grunn til at hun
velger bort kjøtt fra kostholdet. Det er ikke
vanskelig i det hele tatt, det finnes en hel
verden av spennende muligheter for den
som velger å spise vegetarisk, sier Vilde.
Spoles tiden tilbake til barneskolen husker hun spesielt et miljøprosjekt som engasjerte henne, rollen som miljødetektiv;
– En gang i uken rotet vi og gikk gjennom innholdet i søppelkassene til alle
klasserommene. Klassen som hadde vært
flinkest til sortering vant en premie.
Hjemme hos Vilde har de gode rutiner
på avfallssortering og bussen brukes hyppig, men hun ville gjøre noe mer konkret
ut av sine interesser.
– Jeg ønsket å engasjere meg og leste
om ulike organisasjoner, blant annet
Framtiden i våre hender, forteller Vilde.
På hjemmesiden fant hun ikke noe lokallag for hjembyen og valgte å ta ansvaret
for å starte opp et nytt.
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GOD OPPSTART

Vilde synes ikke det har vært skummelt,
Hanne Gustavsen, lokallagskoordinatoren
i Fivh, har hele tiden vært en god støttespiller. Hun hadde også allerede registrert
to drammensere som tidligere hadde spurt
om det eksisterte et lokallag. I oktober
for et år siden holdt de sitt første møte
sammen med Hanne og har siden vært
synlige ved blant annet ”Kjøpefri dag” og
under Klimafestivalen.
– Vi har vokst fra tre til nærmere ti
medlemmer, noe jeg er veldig fornøyd
med, vi har jo nettopp startet opp! sier
Vilde.
I sommer arrangerte de en stand på
torget i Drammen med elsykler som publikum kunne teste ut og leke seg med.
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– Fivh har flere ulike fokusområder, noe
jeg liker godt, forteller Vilde.
Hun sier at det er mye folk flest ikke er
bevisst over, men som Fivh setter på dagsordenen.
Et eksempel er saken om investeringene
til Oljefondet som Vilde tidligere syntes
virket for komplisert til å forstå. Etter å ha
lest og fått innblikk i saken gjennom Fivh,
er det blitt den saken hun er mest opptatt
av i dag.
De andre i klassen hennes har nå begynt
å ta kjøretimer. Selv er ikke Vilde helt sikker
på om hun vil ta kjørekortet, kanskje skal
hun unngå det som et miljøbevisst valg.
Valget er fortsatt under vurdering, men ser
vi Vilde bak rattet om noen år, er det sannsynligvis i en elbil.

KAMPANJE

Vi som gjør
Norge billigere
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER VIL I HØST GJENNOM
EN OMFATTENDE KAMPANJE RETTE SØKELYSET PÅ
«DE SOM GJØR NORGE BILLIGERE».

D

TEKST: ARNE STORRØNNINGEN FOTO: STEFFI ECELMANN

et er millioner av dem. De
jobber i den globale tekstilindustrien. De lager mobiltelefonene våre. Mange av klærne
vi har på kroppen De jobber i gruver, på
fruktplantasjer. De plukker bomullen som
dongeribuksene våre er laget av. De jobber
i spinneriene og garveriene. De produserer skoene vi har på beina. De er unge,
flertallet er jenter og kvinner. De nektes
ofte å fagorganisere seg. De får ikke nok
mat i magen. De mangler grunnleggende
helsetjenester, utdanning og ernæring.
Det er de som gjør Norge billigere. Det er
den ekstreme skjevheten i fortjeneste og
utbytte fra global verdiskapning som ligger
som et dystert bakteppe for en viktig del av
vår velstand.

FJERN DRØM

Nop Nimol (24)som du finner på denne
utgavens førsteside er en dem. Hun jobber
på en tekstilfabrikk i Phnom Penh, hovedstaden i Kambodsja. Hun flyttet til byen som
16-åring og begynte å sy klær for fabrikker
som leverte varer til kjente vestlige klesmerker. I stedet for å oppfylle de nesten umulige
kravene om tempo og produksjon i varme
og støyende fabrikklokaler, er målet hennes
å designe og dekorere klær. Men det er en
fjern drøm. Når arbeidsdagen i fabrikken er
over har hun ikke mer krefter igjen og ligger
utmattet på sofaen eller gulvet og døser. Nop
Nimol håper at hun en dag kan ha mulighet
til å kjøpe seg en liten egen bolig og ha en
ektemann og et eller to barn.

Bildet er en del av en serien portretter tatt
av den tyske dokumentarfotografen Steffi
Eckelmann. Målet hennes er å bruke fotografiet som et middel for å skape bevissthet
rundt urettferdighet og fattigdom og bidra til
å gjøre verden til en litt bedre plass å leve i.
KNØTTSMÅ ROM

Kvinnene i serien av portretter som Steffi
Ecelmann møtte bor for det meste i leide
små rom i et av forstedene til Phhom Penh.
De syr klær i lokale Sweatshops og tekstilfabrikker som produserer klær for kjente vestlige merker. Tre til seks kvinner deler et rom
på rundt 8 kvadratmeter, ofte uten vindu
og tilgang til frisk luft. Rommet er umøblert
med et tynt plastikkunderlag på gulvet til å
sove på. Kvinnene lager mat på et litet glassbluss i rommet. Prisen pr person for å bo der
er høy i lokal sammenheng, 30 til 40 dollar
per måned.
YRKESSKADER

De arbeider fast fra 7 til 4, men ofte med
betydelig pålagt overtid. Listen over yrkesskader og sykdom er lang. Feilernæring og
underernæring er et gjennomgående problem. Lønnen de får utbetalt er langt fra nok
til å dekke til tilstrekkelig kost.
Tekstilindustrien er den største sektoren
i økonomien til Kambodsja og den viktigste
delen av landets vareeksport.
Framtiden i våre henders kampanje
Framtiden i våre hender vil i høst gjennom
en omfattende kampanje rette søkelyset på
«de som gjør Norge billigere».
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«I kampanjen viser Fivh hvordan arbeidere
som produserer klær, sko, telefoner og mat
har det. Store selskaper presser fabrikker i
fattige land mot hverandre for å få dem til å
underby hverandre. Dem som betaler prisen,
er fattige arbeidere. Mens vi har strenge krav
til arbeidsforhold for produkter som er laget
i Norge, gjelder ikke samme spilleregler for
arbeidere i andre land. Over lang tid har vi
prøvd med frivillige tiltak overfor næringslivet. Men det ser ikke ut til å nytte. Framtiden
i våre hender tror norske forbrukere ønsker å
gjøre noe med denne situasjonen.
Derfor ønsker organisasjonen at alle nordmenn
vil støtte kravet om en etikklov for i alle produkter
som selges i Norge.
LES MER:
De syriske
flyktningene inntar
tekstilsektoren
side 20 -23
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TYRKIA

FØLG
Fivhs kampanje
De gjør Norge billigere
på vår hjemmeside
Framtiden.no

DE GJØR
NORGE billig
– DETTE ER MODERNE SLAVERI. DET ENESTE
SOM MANGLER ER PISKEN.
TEKST OG FOTO: SIGURD JORDE, ISTANBUL

Framtiden i våre henders journalist og researcher Sigurd Jorde har nylig besøkt Tyrkia, en av
verdens største eksportører av klær til Norge. I møte med Istanbuls klesprodusenter fant han
utslitte arbeidere, ekstreme arbeidsuker, dagarbeidere og syriske flyktninger.

O

rhan og Azad er begge lett
blanke i blikket, slik man blir
etter en ekstra lang arbeidsdag.
Vi sitter i en park mellom høye
boligblokker og drikker te, mens kveldsflyene
med turister kommer inn for landing på Istanbuls flyplass like ved. Orhan kaller seg «den
gale tyrkeren», Azad er stolt kurder. Begge er
dagarbeidere i en av Istanbuls mange tekstilfabrikker, hvor de syr t-skjorter som selges i
norske klesbutikker. De siste ti årene er det
bare Kina som har eksportert flere klær enn
Tyrkia til Norge.
– Lønna er ikke nok til å leve av. Du har nok
til mat, men ikke til noe annet, til å gå ut med
kjæresten, til sosialt liv. Du kan fortelle folk i
Norge, at skulle vi kjøpe noe fint å ha på oss,
så har vi bare søndagene vi kan bruke det,
forteller Azad.
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Arbeidstida er 10,5 timer hverdager og 5 timer om lørdagene. Det er ikke nok timer eller
dager i uka til et sosialt liv, eller til å trene.
– Dette er moderne slaveri, mener Azad.
– Det eneste som mangler er pisken, mener
de to.
SYR FOR NORGE

Vi, det vil si meg selv, Bilge fra Clean Clothes
Campaign i Tyrkia og fagforeningsaktivisten
Emin er på jakt etter arbeidere som syr klær
for norske klesbutikker. Orhan og Azad fant
vi i kafeen i første etasje av et høyhus som
rommer en eller to tekstilfabrikker i hver
etasje.
Oppover i bygget finner vi tyrkiske, kurdiske, syriske og aserbajdsjanske tekstilarbeidere som sitter i trappa og drikker te. I
kjelleren hvor Azad og Orhan jobber ligger
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en fabrikk hvis navn er ført opp på fabrikklistene til både svenske H&M og norske Varnergruppen. Varner eier merker som Cubus,
Dressmann, Urban, Bik Bok, Carlings med
flere.
Etter vårt møte i kafeen spør de sjefen,
som bekrefter at klærne de syr i dag skal sendes til Norge. Orhan og Azad har som dagarbeidere ingen rettigheter eller jobbsikkerhet.
Av rundt 100 ansatte er 7 dagarbeidere.
Lønna er på litt over 200 kroner dagen. Mangler fabrikken ordrer, har de verken jobb eller
lønn. På jobbmarkedet merker de konkurransen fra syrere, som får 30 kroner mindre i
lønn. Antallet tekstilarbeidere i Tyrkia ligger
på mellom 2,5 og 3 millioner.
BEGYNTE SOM 13-ÅRING

Denis er 40 år og jobber på en klesfabrikk

NÅR REPRESENTANTER FOR
KLESMERKENE
KOMMER FOR Å
INSPISERE BLIR
ARBEIDERNE INSTRUERT I HVA DE
SKAL SI – OG NÅDE
DEN SOM SIER AT
NOE ER GALT

Yashar jobber på tekstilfabrikken Kazova, som er eid av arbeiderne selv.
Les mer om Kazova på neste side.

som lager klær for Mango og Zara. Hun
begynte som tekstilarbeider da hun var 13 år,
like gammel som datteren ved hennes side
er i dag.
– Alle bestillinger vi får på fabrikken haster.
De tar livet av oss med hastverk. Vi må jobbe
overtid hele tida, sier Denis.
Hennes vanlige arbeidsdag er egentlig fra
kvart på åtte til seks om kvelden. Bestemor tar
seg av de to barna, som hun knapt ser. Men
med nærmest konstant overtid til åtte eller ti
om kvelden, er det aldri tid til barna eller til et
eget sosialt liv.
Det som gjør Denis mest forbannet, er
likevel behandlingen av de eldre ansatte på
fabrikken; de eldste får ikke sette seg når de er
slitne, gravide får ikke lov til å senke tempo.
Fabrikkeierne snyter arbeiderne for penger
ved enhver mulighet. Når representanter

for klesmerkene kommer for å inspisere blir
arbeiderne instruert i hva de skal si – og nåde
den som sier at noe er galt.
Denis er selv registrert arbeider, fagforeningsmedlem, jobber fem dager i uka
(mot normalt seks), og får lønn over snittet.
Men hun er rasende på fabrikkeierne:
– De behandler oss ikke som mennesker,
sier Denis.
Datteren til Denis håper på å bli psykolog,
den yngre sønnen har trua på en karriere
som fotballspiller eller lege. Denis og barnas
far – som er arbeidsløs tekstilarbeider – tar
meg med på en vandring mellom og inn i de
mange små familieeide klesfabrikken i utkanten av Istanbul.
BARN OG FLYKTNINGER

Klesmerkene vi kjenner i Norge sender sine
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ordre til et øvre sjikt av fabrikker hvor lønnog arbeidsforhold tilsynelatende holder seg
innenfor arbeidsloven – som Denis og Azads
arbeidsplasser. Men disse fabrikkene utgjør
bare en liten del av de tusenvis av tekstilfabrikkene i Istanbul og resten av Tyrkia.
Vi valser litt tilfeldig inn i et lite fabrikklokale
på gateplan, hvor vi blir vennlig tatt i mot av
eieren, som stolt forteller at de produserer
klær som eksporteres til Russland. De ca 12
arbeiderne sitter trangt, støyen er merkbar
og lufta tett av bomullsstøv fra tøystoffene.
Syrerne har inntatt tekstilsektoren, hvor de
jobber uten kontrakter, på lave lønninger og
under verbale og fysiske angrep fra gniene
fabrikkeiere syrerne har inntatt tekstilsektoren, hvor de jobber uten kontrakter, på lave
lønninger og under verbale og fysiske angrep
fra gniene fabrikkeiere Etterpå oppsøker vi
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TYRKIA

Azad og Orhan er slitne
etter nok en dag med
overtid, og savner tid
til kjæreste, venner
tekstilog trening. I tekstil
sektoren er en vanlig
arbeidsuke på 6 dager,
og mye overtid.

en annen liten fabrikk hvor de kjenner eieren.
Mens Denis og eks-mannen automatisk
begynner å delta i arbeidet, får jeg og Bilge
servert cola i plastkopper. Vi blir servert av en
gutt på kanskje 14 som bare snakker arabisk;
en av de mange syrerne som nå strømmer inn
i tekstilbransjen i Tyrkia. I bakgrunnen sitter

SYRERNE HAR INNTATT
TEKSTILSEKTOREN, HVOR
DE JOBBER UTEN KONTRAKTER, PÅ LAVE LØNNINGER
OG UNDER VERBALE OG
FYSISK ANGREP

møter av fagforeninger, forskere og arbeidere bekrefter at syrerne har inntatt tekstilsektoren, hvor de jobber uten kontrakter, på
lave lønninger og under verbale og fysiske
angrep fra gniene fabrikkeiere.
En nærmest evig strøm av nye grupper
arbeidere; tyrkere fra landsbygda i Anatolia,
kurdere og nå syrere, forsyner tekstilsektoren
med stadig nye, villige og billige arbeidere.
Det holder lønningene lave og arbeidstida

lang. Det hjelper heller ikke at fabrikkeierne
er dyktige til å knuse spede forsøk på fagforeninger, at myndighetene står på eiernes
side. Antallet medlemmer i fagforeningene
stuper, og ligger nå under 5 prosent.
På en kafe i Aksaray i Istanbul møter vi
Mohammed. Mohammed flyktet fra en av de
delte byene i Syria; han bodde i et opprørskontrollert område og jobbet i et området
hvor hæren hadde kontroll. Begge partene i
konflikten krevde at han vervet seg til kamp.
Hans avslag gjorde at begge parter mistenkte
ham for å holde med motparten. For å unngå
tvangsverving, tok han med seg sparepengene og dro til Istanbul, hvor han blant andre
strøjobber jobbet på en tekstilfabrikk som
lagde klær for Diesel og andre amerikanske
merker.
Mohammed holdt ut i tre uker. I tillegg til
kjefting og lav lønn, var det de lange arbeidsdagene som fikk han til å gi seg: inkludert
fast overtid var arbeidsuka på 69 timer. Mohammed får ikke brukt sin profesjonsutdanning verken i Syria eller i Tyrkia, og ønsker
seg nå til Europa.
– Her kan vi ikke leve normalt, sier han.
I gatene utenfor kafeen er det fullt av
andre syrere. Mitt møte med Mohammed
og de andre tekstilarbeiderne fant sted i slut-

en annen syrisk flyktning bøyd over en maskin som syr sammen front og rygg på gensere.
Vi vandrer hjem etter mørkets frambrudd.
Klokka er rundt ni om kvelden, men i hvert
kvartal ser man verksteder der lyset er på og
lyden fra maskinene flyter ut i natta.
SYRERNES INNTOG

Det offisielle tallet på syriske flyktninger i
Tyrkia ligger på rundt 2 millioner. Mange
flyktninger befinner seg i leirene på grensa.
Men selv om de ikke får offisiell arbeidstillatelse, forsøker likevel et flertall å finne seg
arbeid i Tyrkias landbruk og industri. Alle vi
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Tekstilfabrikken Gökmur Triko er startet av en tekstilarbeider som har leid maskiner.
Dessverre klarer de ikke tjene nok til å betale lånene, og må gi seg før nyttår.
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Sonett

EN NÆRMEST EVIG
STRØM AV NYE GRUPPER
ARBEIDERE; TYRKERE
FRA LANDSBYGDA I
ANATOLIA, KURDERE OG
NÅ SYRERE, FORSYNER
TEKSTILSEKTOREN MED
STADIG NYE, VILLIGE OG
BILLIGE ARBEIDERE

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

100% biologisk nedbrytbar.

ten av august – samtidig med at tusenvis
av syriske flyktninger kjempet seg gjennom
Balkan mot et bedre liv i Europa.
GENSERE UTEN GRENSER

Med slagordet «Jumpers withouth Masters!»
skiller fabrikken Free Kazova! seg ut fra de
andre klesprodusentene i Tyrkia. Da den
opprinnelige Kazova-fabrikken ble nedlagt,
organiserte arbeiderne seg og la seg i telt
utenfor porten for at ikke klærne og maskinene skulle forsvinne før utestående lønn var
betalt. Etter en lang kamp, overtok Serkan,
Yashar, Muzaffer og Sennay de gamle strikkemaskinene fra tidlig 1960-tall. Maskinene
bråker, lukter olje og får kontinuerlig stell
av Shennay – men de gir deg også lyst til å
bli tekstilarbeider selv. Maskinene og arbeiderne produserer i dag ulltrøyer, gensere og
t-skjorter.
– Det har vært tungt å starte for oss selv,
men i dag er det gøy å gå på jobben, forteller
Yashar.
Det er vanskelig å få nok ordrer til å betale
lønn, lån, lokaler og strøm, men de holder
seg så vidt flytende. Arbeiderne er også stolte
av jobben sin, en sjeldenhet
Ikke minst er klærne fine og hver modell
har navn etter de fire arbeiderne. Jeg kjøper
med meg fire gensere, og for første gang på
mange år kjøper jeg klær med god samvittighet.

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

du velger Sonett.

Det kan du også gjøre, besøk
http://ozgurkazova.org/en/

Selges i helsekostbutikker.

For mer informasjon www.norganic.no
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TIPS

Sko deg miljøvennlig og etisk
NESTEN 90 PROSENT AV ALLE SKOPAR LAGES I ASIA. RISIKOEN FOR ETISK UANSVARLIG OG MILJØSKADELIG PRODUKSJON ER ÅPENBAR. HER ER VÅRE BESTE RÅD TIL DEG SOM VIL SKO DEG MEST MULIG MILJØVENNLIG OG ETISK.
TEKST: KNUT-ERIK HELLE

Ta vare på skoene
dine. Riktig stell av
skoene dine forlenger
levetiden. Rengjør
og puss. Nettsiden til
skoprodusenten har
ofte tips om hvordan
du best tar vare på
skoene og hvordan de
ulike materialene best
skal vedlikeholdes.

Unngå lærprodukter
når du kan. Mange
produsenter har
gode og holdbare
alternativer til skinn.
Du sparer miljøet for
store mengder miljøgiftige kjemikalier, og
dessuten helsen til
både dem som garver
læret og dem som
skal sette sammen
skoene. Tips: Søk på
nettet etter "vegan
shoes".
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Sjekk hvor miljøvennlig og samfunnsansvarlig skomerket
er på nettsidene
Rank-A-Brand eller
Good Guide.

Reparer når det er
mulig. La en skomaker gi favorittskoene
dine nytt liv. Noe ny
søm, litt lim eller ny
såle er ofte alt som
skal til. Bra for miljøet og du sparer tid
og penger på å ikke
måtte finne nye.

Spør i (nett)butikken
om de beste miljøvalgene. Vis at du som
kunde ønsker de mest
miljøvennlige alternativene. De aller fleste
merkevarene har også
egne nettsider med
informasjon om miljø
og samfunnsansvar.
Ta en rask sjekk før du
handler nye sko. Hvis
du ikke finner informasjonen på nettsiden, så
velg et annet merke.
De beste på miljø og
samfunnsansvar er
garantert dem som gir
offentlig informasjon
om dette.
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Skapet fullt av sko du
ikke bruker? Gi dem et
par nye bein! Selg eller
gi bort sko som støver
ned på www.finn.no
eller gi dem til Fretex.

Velg sko laget av lær
fra garverier som er
med i The Leather
Working Group (LWG).
Garveriene rangeres
etter bronse, sølv og
gull etter hvor god
miljøstanderen er
på kjemikaliebruk,
energiforbruk, avfallshåndtering og
vannrensing. Alternativet er produsentene
som er med The Zero
Discharge of Hazardous Chemicals Group
(ZDHC Group). Ingen
av disse ordningene
er vurdert av en uavhengig tredjepart, men
miljøengasjementet
bak er i alle fall et godt
skritt i riktig retning.

FOTO: ISTOCK

Les mer:
Fivh-rapport 2015 Der skoen trykker

Velg sko laget delvis
av resirkulerte materialer, økologisk
bomull og gjerne med
biologisk nedbrytbare
såler. Timberland
(Earthkeepers), El
Naturalista (Vegan),
Levi's (og Dockers),
Mountain Equipment
og G-Star Raw er noen
av selskapene som
skiller seg ut med sin
miljøinnsats. I tillegg
er de ganske gode
på etikk med åpne
leverandørkjeder og
offentlig tilgjengelig
miljøinformasjon.

UNDERSØKELSE

Sportstøy kan gi
Antibiotikaresistens
SJEKK HVA SLAGS TRENINGSTØY DU TRYGT KAN KJØPE, OG HVA DU BØR STYRE UNNA.

DISSE KLESMERKENE KAN
INNEHOLDE ANDRE
ANTIBAKTERIELLE STOFFER
2XU (Alt kompresjonstøy)
Adidas *
Puma ****

Swix (RaceX
Bodywear – overdeler, bukser,
boxere)

DISSE KLESMERKENE KAN
INNEHOLDE SØLV
Adidas *
Castelli **
Norrøna (Alle plagg merket med
Polygiene)
X-Bionic (alle) ***
X-Socks (alle) ***

DISSE KLESMERKENE INNEHOLDER
INGEN ANTIBAKTERIELLE STOFFER
Asics
Bavac
Bergans
Bjørn Dæhlie
Casall
Craft

Devold
Helly Hansen
Kari Traa
Nike
Stormberg
Sweet Protection

E

TEKST: HÅKON LINDAHL

n ny undersøkelse fra Framtiden
i våre hender viser at Norrøna,
Adidas og flere andre sport- og
fritidsklær inneholder kjemikalier
som kan gjøre bakterier resistente mot antibiotika. Stoffene tilsettes for å hindre ubehagelig lukt.
Det er godt dokumentert at bakterier som
eksponeres for sølv, blant annet gjennom
tekstiler, kan utvikle sølvresistens. En svensk
doktoravhandling fra mai år viser også at
sølvresistente bakterier kan være resistente
mot viktige typer antibiotika.
Ifølge Verdens Helseorganisasjon er fremveksten av antibiotikaresiste bakterier en
av de verste folkehelsetruslene verden står
overfor.
NORRØNA VERST BLANT DE NORSKE

Framtiden i våre hender har spurt 20 norske
og utenlandske sportstøyprodusenter om
bruken av antibakterielle stoffer. Blant de
norske er Norrøna nå den eneste som bruker sølv. Swix faset ut sølv nylig, men Norrøna har foreløpig ingen planer om å gjøre
det samme.

SØLV-ALTERNATIVER KAN VÆRE
LIKE ILLE

Flere sportsøyprodusenter bruker andre
antibakterielle midler enn sølv. Det vanligste
alternativet er såkalte kvartære ammoniumsforbindelser, som brukes i alt fra Pyrisept til
hårbalsam til klær. Også disse stoffene mistenkes å kunne fremkalle antibiotikaresistens.
– Vår anbefaling er å styre unna alt treningstøy som markedsføres som antibakterielt, luktfritt eller lignende, fastslår Arild
Hermstad.
Det er bred faglig enighet om at bruken av
antibakterielle stoffer i klær og andre forbrukerprodukter er uheldig. Både Miljødirektoratet og ekspertgruppen som i fjor la fram
sin rapport om antibiotikaresistens, mener
bruken bør stanse.
– Vi oppfordrer Tine Sundtoft til å lytte
til faginstansene og innføre et forbud mot
unødvendig bruk av antibakterielle midler
i klær og andre forbrukerprodukter, avslutter Arild
Hermstad.

* Adidas har ikke spesifisert hvilke plagg som inneholder sølv eller
andre antibakterielle stoffer.

** Castelli har ikke spesifisert hvilke plagg som inneholder sølv.
*** Produsenten av X-Bionic og X-Socks jobber med å finne
alternativer, men kommer til å fortsette å bruke sølv fram til de har
utviklet en annen antibakteriell behandling.

Kilde: goo.gl/rzlhhx

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2015

FOTO: ISTOCK

**** Puma har foreløpig (7. oktober) ikke besvart Framtiden i
våre henders undersøkelse. Informasjon om bruk av antibakterielle
stoffer er hentet fra nettsidene deres.

DUELL

Går H&M etter i sømmene
I 2012 KÅRET FRAMTIDEN I VÅRE HENDER H&M TIL ÅRETS ETIKKVERSTING. NYLIG
MØTTE FIVH-SJEF ARILD HERMSTAD KLESGIGANTENS NORSKE BÆREKRAFTANWSVARLIGE,
BENEDICTE EIE, TIL EN PRAT I SOFAEN. ER DET SANT AT DE HAR BLITT SNILLE?
TEKST: SINDRE STR ANDEN TOLLEFSEN, KOMMUNIK ASJONSJEF I FIVH
FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

Leder for Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, i samtale med ansvarlig for bærekraft i H&M Norge, Benedicte Eie (foto: Arne Storrønningen)

H

ennes & Mauritz åpnet nettopp
en butikk i India og er med det
tilstede i 58 land. Til sammen
har de over 3500 butikker. For
to år siden var selskapet blant de første som
fortalte åpent hvilke fabrikker de bruker i sin
klesproduksjon. I tillegg har de satt som mål å
gi en lønn som deres 850.000 tekstilarbeidere
kan leve av i løpet av de neste tre årene! Er
det en revolusjon på gang hos nordmenns
favorittkjede?
Arild Hermstad, leder i Framtiden i
våre hender (FIVH): Dere har sagt at dere
skal ha et system som sikrer levelønn til
850.000 arbeidere innen 2018. Hvordan skal
dere få til det?
H&M: For det første jobber vi for demokratisering på arbeidsplassen. Det betyr
rettferdige forhandlinger mellom arbeidere og
ledelse på fabrikken. For det andre går vi gjennom våre egne innkjøpsrutiner. For det tredje
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ønsker vi å være en pådriver mot politikerne
som lager spillereglene.
FIVH: Men hvordan skal det gå til? Dere er jo
egentlig på feil lag! Dere er på lag med fabrikkeierne?
H&M: Vi er ikke enig i det, vi mener vi også
er på lag med arbeiderne. Vi jobber hardt for å
påvirke fabrikkledelsen i riktig retning. Vi har et
pilotprosjekt for hele det store levelønnsprosjektet, hvor vi har kjøpt opp hele produksjonen
på en fabrikk i Kambodsja. Her har arbeiderne
fått forhandlet fram en egen lønnsstige, hvor de
blir premiert etter ferdigheter og resultater.
FIVH: Men dere må jo innrømme at den
grunnleggende modellen er ulik den vi har hatt i
Norden. Hos oss var det jo slik at de som solgte
varene også eide fabrikken. Deres modell går
jo ut på at andre tar ansvar for produksjonen,
dere setter det ut på anbud hvor fabrikker i fattige land tar seg av dette. Slik presser dere ned
egne kostnader, og H&M har mindre ansvar
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og kontroll med arbeidsforholdene. Vil dere
vurdere å kjøpe opp fabrikkene og ta ansvaret
selv framover?
H&M: Vi har tro på å få til endringer innenfor dagens system. I pilotprosjektet for levelønn
i 2018 har vi kjøpt opp hele kapasiteten i en
fabrikk, men i år har vi rullet ut til 70 nye, der vi
er en av flere innkjøpere. Vi jobber for mer langsiktige avtaler med fabrikker som vi viser positiv
utvikling over tid.
FIVH: Det viser jo at det systemet som
klesindustrien har innført, i liten grad er egnet til
å sikre gode arbeidsforhold. Men må ikke hele
dette systemet må endres radikalt?
H&M: La oss si det slik: Vi synes jo den nordiske modellen, med en velfungerende dialog
mellom arbeidstakere og –givere er fantastisk.
Det er den vi prøver å få inn i landene vi produserer. Det betyr veldig mye for oss!
FIVH: Betyr det at dere vil gi en større del av
fortjenesten til arbeiderne?

H&M: Bakgrunnen for levelønnsprosjektet er jo nettopp at vi synes lønnsutviklingen
går for tregt. Husk at årsaken til at vi kan tilby
våre priser, er primært fordi vi har få mellomledd og at vi driver veldig effektivt. Prosjektet
i seg selv er en investering fra vår side, og vi er
beredt å ta eventuelle økte kostnader.
FIVH: Betyr det at dere også har en definisjon på hva en levelønn er?
H&M: Ja, vi spør arbeiderne om de opplever at de har en lønn å leve av.
FIVH: Så hvis dere intervjuer et utvalg av
de 850.000 arbeiderne i 2018, da skal de være
fornøyd? Er ikke det et vanvittig stor lerret å
bleke?
H&M: I 2018 skal vi ha rullet ut modellen
til 850.000 arbeidere, ja. Det er jo mange som
sier at det er kjempeambisiøst! Men jeg synes
jo det er ganske spesielt at dere i Framtiden i
våre hender kritiserer oss for å ha store ambisjoner!
FIVH: La meg skifte tema. Vi er jo en miljøorganisasjon og lurer på følgende: Det skal
10.000 liter vann for å lage en t-skjorte. Dere
er en lavprisgigant og selger helt vanvittige
volumer med klær. Er dere bekymret for klimaavtrykket deres?
H&M: Ja, definitivt. Vi er bekymret både
når det gjelder miljø og business. I framtiden
kan vi ikke være så avhengig av vannkrevende
bomullsproduksjon rett fra åkeren. Om lag
20% av vår produksjon er i dag økologisk, resirkulert eller fra «Better Cotton Initiative» (et
eget initiativ for bomullsindustrien med fokus
på miljø og etikk). Innen 2020 skal all bomull
skal være mer bærekraftig.
FIVH: Klesforbruket i Norge har økt 70%
siden 1990. Har H&M et spesielt ansvar med
de lave prisene dere har?
H&M: Ja, vi både har et ansvar og ønsker å
ta det. Også etter at klærne har forlatt butikken.
FIVH: Kan det være aktuelt å skru opp
prisene?
H&M: Vi er stolte av at vi kan tilby varer til
alle typer lommebøker.
FIVH: Men dere vet jo at mange av klærne
deres selger aldri blir brukt. De ender i søpla. Vi

er på vei mot en økologisk krise. Dere burde jo
begynt å gjøre noe med det for lenge siden?
H&M: Vi synes jo det er trist med varer
som ender i søpla. Vi vil produsere klær som
blir brukt, elsket og tatt vare på.
FIVH: Men hvis dere ber om 49,90 for en
topp, bidrar dere da til det?
H&M: Vi vil ikke at noe skal ende i søpla.
Det er jo derfor vi samler inn klær i våre butikker. Enten ved rebruk, redesign eller resirkulering.
FIVH: Dere tilbyr pant på klær. Er det
mange som benytter seg av ordningen?
H&M: Stadig flere, men vi har et mål om at
dette skal vokse betydelig. Samtidig ønsker vi
ikke å øke verdikupongen kunden får ved levering så mye, at det blir en selvstendig grunn
til å kjøpe mer.
FIVH: Hva om vi erkjenner at nordmenn
egentlig har nok klær? Er det aktuelt at dere
reduserer salget i rike land?
H&M: Nei, og det ville jo gjort at vi ikke
klarte å drive mange av våre gode prosjekter
som nå er i gang, for eksempel på levelønn.
FIVH: Framtiden i våre hender har jobbet
mye for å presse selskaper til å fortelle hvor de
produserer klærne sine. Hvorfor åpnet H&M
opp sine leverandørlister for to år siden?
H&M: Det er tre grunner: For det første
fordi åpenhet er en driver for vårt forbedringsarbeid. Vårt mål er at alle skal bli en rapportør
om arbeidsforhold. Vi vil lage et godt varslingssystem og vi vil at hele verdikjeden skal bli
gjennomsiktig. For det andre fordi det er noe
vi vil tilby forbrukerne. Det tredje momentet
er at vi håper andre klesselskapene skal åpne
opp. Da vil den positive utviklingen gå fortere.
FIVH: Men i årsrapporten for 2012 stod det
ingenting om åpenhet. Likevel skjedde mye i
2013. Hvor viktig er presset fra forbrukere og
organisasjoner?
H&M: Vi hadde en stor prosess internt
før vi åpnet våre leverandørlister, i dialog
med våre leverandører. Alle måtte ønske å
være med på den åpne listen. Dette var en
tidkrevende sak, som ble startet en god stund
tidligere. Det er samtidig klart at dette er noe
vi ønsket å tilby våre forbrukere.
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BENEDICTE EIE H&M
BÆREKRAFTANSVARLIG I H&M NORGE

H&M VI VIL PRODUSERE KLÆR SOM
BLIR BRUKT, ELSKET
OG TATT VARE PÅ

ARILD HERMSTAD FIVH
LEDER I FRAMTIDEN I VÅRA HENDER

DERE ER PÅ FEIL
LAG! DERE ER PÅ LAG
MED FABRIKKEIERNE
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BILTRENDER

Ladbart den nye
normalen?
MARKEDSANALYSENE ER TINDRENDE KLARE. STADIG FLERE AV OSS HAR TIL HENSIKT Å VELGE
BORT BENSIN ELLER DIESELBILEN NESTE GANG VI OPPSØKER EN BILFORHANDLER.
TEKST OG FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

L

adbare biler seiler opp til å bli den
neste store trenden i bilmarkedet.
I en undersøkelse oppga nesten
halvparten av oss at den neste
bilen vi kjøper blir en bil som kan kobles til
strømnettet. Størst er interessen for ladbare hybrider. Men hvor miljøskadelige er
de egentlig? Vi har sett nærmere på markedet for de ladbare kjøretøyene.

GAVEPAKKE

På bildet VW golf GTE plug in hybrid,(batteri/bensin)
Golf ble lansert i 1974 og er historiens mest solgte
bilmerke i Norge. Sjekk vår test av den og flere andre
ladbare hybridbiler på Framtiden.no
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Tilbudet av ladbare biler blir stadig bedre.
Ikke minst er de tunge og utskjelte suvene
populære På grunn av batteriet oppnår disse
bilene en betydelig avgiftsreduksjon i forhold
til rene bensin og dieselbiler. I mange tilfeller
kan det være snakk om en gavepakke i form
av avgiftslettelser for flere titusen kroner.
For bilkjørere som benytter batteriet
maksimalt er det mulig å redusere drivstoffforbruket betydelig. Det krever imidlertid
god ladedisiplin og at en vesentlig del av
kjøringen foregår lokalt. Men hvor drivstoffgjerrige er bilene når batterikapasiteten er
brukt opp? Det kan være lurt å ta tallene fra
produsenten med flere klyper salt.
Målingene som foregår i et lukket testmiljø avviker ofte betydelig fra det en
vanlig sjåfør klarer å oppnå i normal hverdagskjøring.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2015

HYBRID VERST?

En artikkel i Finansavisen mandag 5. oktober
gjengir flere store europeiske «real life»målinger av personbiler som alle viser at det
faktiske forbruket av drivstoff er langt høyere
enn laboratorietestene. Avviket mellom oppLADBARE HYBRIDER I NORGE
Her er en oversikt over de viktigste ladbare hybrider tilgjengelig i Norge.
Mange nye lanseringer i 2016
• Toyota Prius-Plugin-hybrid (bensin)
• V60 Plug-in hybrid (diesel)
• Opel Ampera (bensin)
• VW Golf GTE Plug in (bensin)
• VW Passat GTE plug in (november)
(bensin)
• BMW i-3 plug in (bensin)
• Mitsubishi Outlander plug in hybrid
(bensin)
• Audi A3 E-tron Sportsback (bensin)
• Mercedes Benz C350 e (bensin)
(I tillegg finnes flere store luksusmodeller i
prisklasse fra 1 million og oppover med plug
in-teknologi. Den dyreste, Porsche 918 spyder
yter nær 900 HK og koster rundt 7,8 millioner
kroner. )

Test av plugin hybrider
SJEKK
Framtiden.no

gitt og virkelig forbruk er størst for hybridene,
både ladbare og vanlige hybridbiler. I gjennomsnitt bruker hybridene mellom 50 og
70 prosent mer enn oppgitt, ifølge Finansavisen.
«LURERI»

Stadig flere peker nå på at tiden er overmoden for erstatte dagens tester i lukkede miljøer med mer realistiske tester
I et intervju med det tyske nyhetsmagasinet Spiegel for et år siden karakteriserer
eksperter ved The International Council on
Clean Transportation metodene bilfabrikkene tar i bruk som «lureri».

BILLTYPENE
Ren bensin eller diesel. Fortsatt biltypen
de selges mest av. Ingen særfordeler. Ca
1 milliard fossilbiler i verden mot 1 million
elektriske.
Hybrid:
Kombinasjon batteri og forbrenningsmotor, kan ikke tvinges til å gå på ren
eldrift. Lades under kjøring blant annet
fra bremse-energi. Ingen særfordeler.
Ladbar hybrid:
Har vanlig forbrenningsmotor og batteri. Kan kjøres på ren batteridrift. Rekkevidde fra ca. 30 til 50 kilometer. Kan
lades fra stikk-kontakt, men ikke fra
hurtiglader. Kan parkere på offentlige
ladepunkter gratis hvis bilen lades.
Elbil:
Helelektrisk som kan lades fra stikkkontakt og hurtiglader. Gratis parkering
på offentlige p-plasser, kan kjøre i
kollektivfelt med få unntak, reduserte
avgifter og mva-fritak, gratis for kjøretøy på flere fergesamband, fritatt for
bompengeavgift.
Hydrogen:
Finnes i liten utstrekning, men flere tror
at denne biltypen kan bli en utfordrer til
både batteridrevne elbiler og biler med
forbrenningsmotor. Toyota, verdens
største bilprodusent, satser tung på utvikling av hydrogendrevne kjøretøy.

Tendensen er sterkt tiltagende og har økt i
takt med politiske krav om reduserte utslipp.
FARLIG BYLUFT

Også utslippene av NOx fra nye Euro 6
diesel personbiler har i virkelig trafikk, høyere utslipp enn det de langt på vei teoretiske
fabrikktestene viser . Utslipp av NOx bidrar til
luftveissykdommer.
Ifølge en ny undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt ligger de virkelige
utslippene i kulde opp mot 25 ganger over
godkjenningsverdien for Nox. En annen
undersøkelse fra TØI viser at nye diesel personbiler slipper ut opp mot 3 ganger så mye
NOx som en dieselbuss eller lastebil på grunn
av forskjell i teknologi.
En annen måling fra TØI viser at for en
diesel personbil var CO2-utslipp ved typegodkjenning oppgitt til 118 gram. Transportøkonomisk institutts egne tall viste 187 gram
ved køkjøring i by og 219 ved køkjøring i by i
vinterkulde.
EL-BOOM

En representativ undersøkelse som Sentio
gjorde for Nationen for litt mer enn et halv år
siden viser at 29 prosent oppgir at den neste
bilen deres vil bli en ladbar hybrid, (kombinasjon bensin/diesel og batteri) mens 15 prosent
sier de vil kjøpe en ren el-bil. Det betyr at 44
prosent sier at de ikke vil velge en ren bensindieselbil ved neste anskaffelse. Tilsvarende
tall for to år siden var 15 prosent.
75 prosent ønsker å kjøpe ladbar bil dersom denne har samme pris, rekkevidde og
størrelse som tilsvarende diesel- og bensinbiler, sier PR- og informasjonsdirektør Rune
Gutteberg Hansen i Volvo ifølge Hegnar.no.
LADBART BLIR NORMALEN?

Interiør fra Mitsubishi Outlander
plug in hybrid, den
første SUV med
plugin-teknologi.
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Fortsatt finnes det en milliard biler med forbrenningsmotor i verden Utviklingen innen
transportsektoren og hvor hurtig den går vil
derfor ha avgjørende betydning i omleggingen til et fornybart samfunn.
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Komplett startpakke!

kun kr 199,Nå finner du vår gavepakke
i nettbutikken eller i din
nærmeste helsekostbutikk.
Pakken inneholder et startkit med rettferdig kakao og
alle andre nødvendige
ingredienser, i tillegg til en
sjokoladeplateform!

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.
Derfor tilbyr vi lån med gunstig rente for
boliger der det er tatt særlig hensyn til
miljøkvaliteter.

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 gratis
hefte med en rekke fristende sjokoladeoppskrifter!
På våre nettsider kan du lese mer om alle de gode
grunnene til hvorfor du bør lage din egen sjokolade.

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
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KLÆR TIL KVINNER & BARN,og
LEKER
&
TILBEHØR.
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SIKJE SMÅBRUK
Økologiske urter,
kjøtt ogFremtiden
honninger Økomat i dine hender

www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
www.sikje.no Tlf::74 01 68 11
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Prøv vår forfriskende
tranebærdrikk.

Økologisk hudpleie
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Grønne sider
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer

Inspirasjon til en grønnere
livsstil
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt

R e i n

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 krydderblandinger 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
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VI SPISER 1352
DYR HVER

25.000
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Det er et stort skritt i riktig retning, sier
Carin Leffler, fagrådgiver i Framtiden i våre
hender. Gina Tricot følger en ny trend der
åpenhet er en viktig del av selskapenes arbeid
for å sikre grunnleggende rettigheter for dem
som produserer varene. Klær produsert på en
etisk forsvarlig måte vil være de som kaprer
kundene framover, spår Leffler.
Framtiden i våre hender har gjennom flere
år satt søkelys på behovet for åpenhet i
klesproduksjonen. Varner-gruppen (Bik Bok,
Carlings, Cubus, Dressmann, Urban, Vivikes,
Volt, Solo, Wearhouse, Wow), Moods of Norway og H&M var de første kleskjedene som
åpnet opp. Etter hvert lettet også KappAhl
og Lindex på sløret.
FOTO: JANNE WELTZIEN LISTHAUG

I løpet av levetiden vil
hver og en av oss i snitt ha
spist 6 okser og kuer, 28
griser, ca. 23 sauer og lam,
litt over 3 rein og hjortedyr, 4 småvilt og 1288 kyllinger og annet fjørfe.
Det viser en rapport fra
Framtiden i våre hender.
Målt per kilo spiser vi
mest svin og fjørfe, fulgt
av storfe, sau og andre
dyreslag. I 2014 spiste vi
i snitt 17,5 dyr hver. Totalt
vil vi spise 1352 dyr gjennom hele livet.
Tallene baserer seg på
dagens kjøttforbruk og
nordmenns forventede
levealder. Barn under seks
år er ikke medregnet.
I 2014 ble det spist ca. 82
millioner dyr her i landet.

Etter press fra Framtiden i våre hender og
tusenvis av forbrukere har det internasjonale
klesmerket Gina Tricot valgt åpne leverandørlistene sine. Nå øker trykket mot Vera Moda og
Jack & Jones som i skrivende stund holder sin
produksjon hemmelig.
Ved at Gina Tricot åpner sine lister, har kampen for åpenhet rundt kleskjedenes produksjon
høstet en ny seier. På denne måten sikres forbrukere, journalister, frivillige organisasjoner og
ikke minst lokale fagforeninger større innsyn i
hvilke forhold klærne som selges i Norge produseres under, mener Framtiden i våre hender.
Gina Tricot får mesteparten av klærne sine
fra Kina (91 leverandører), deretter kommer
Tyrkia (27 leverandører).

Medlemsvekst og mange gode politiske
resultater har gjort 2015 til et godt år for
Framtiden i våre hender så langt, ifølge leder
Arild Hermstad. Rett før sommeren passerte vi 25 000 medlemmer. Det er det høyeste antallet medlemmer noensinne.
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Vi har fått 4200 nye medlemmer siden 1.
januar 2014, og er Norges største miljøorganisasjon målt etter medlemsantall. Det
gledelig er at fornyelsen i stor grad skjer
blant unge under 30 år og blant unge kvinner,
sier Hermstad.

?
FOTO: MARK SETON/FLICKR

BLI AKTIV PÅ NETT

På vår nettside kan du diskutere 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

HJEMMELAGET ELLER FERDIGMAT?
De fleste tenker nok at det er mer miljøvennlig å lage maten fra grunnen av. Men er det riktig?
De fleste tenker nok intuitivt at ferdigmat belaster miljøet mer. Maten tilberedes to ganger,
både på fabrikken og hjemme. Men er det sant? Kanskje ferdigmat kommer bedre ut, fordi
maten tilberedes mer effektivt i store fabrikker enn på kjøkkenet hjemme?
Hjemme best?
Som alltid: Dette har noen forsket på. For eksempel Chris Dulith, miljøsjef for Unilever i
Nederland. Konklusjonen i hans studie er at det er minst energikrevende å tilberede mat
hjemme av ferske råvarer, mens tilberedning på restaurant er mest energikrevende. Ferdigmat havner et sted midt i mellom.

START ET LOKALLAG

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.
FOTO: FLICKR

KAN METTE
600.000
En fersk beregning fra
Framtiden i våre hender
viser at matkastingen vår
har alvorlige konsekvenser:
Maten vi kaster kan mette
600.000 I tillegg fører
matkastingen til like store
klimagassutslipp som
240.000 biler.
Hvert år kaster norske
husholdninger 361.000 tonn
mat som kunne vært spist.
Å produsere maten vi
kaster krever like mye plass
som 13 prosent av Norges
samlede jordbruksareal.
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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 innspill, 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

Oppmed

farten
TEKST: TROND WORMSTR AND ILLUSTR ASJON: ANDERS K A ARDAHL

J

eg myser mot den store skjermen i
hallen på Oslo S. Jo, der har Stockholms-toget kommet opp, spor 19,
klokken 11:22. Jeg skal til Karlstad
med det nye snabbtoget (X 2000) som
svenske SJ i sommer begynte å kjøre mellom våre to hovedsteder.
Snabbtoget bukter seg lenge langs Glommas bredd. Som de fleste andre passasjerene
sitter jeg med et blått skjær i ansiktet, ikke elveblått, men skjermblått. Innimellom flytter
jeg blikket fra Ipaden til vinduet. Slik skifter
ansiktsfargen min fra skoggrønt, til korngult og tilbake til skjermblått. Overgangene
mellom barskog, bygder, kornåkrer og solglitrende vann skjerper oppmerksomheten
min. Noe tilbakelegges og noe annet blir til.
Er en togreise triviell? For meg er den blitt
det. Jeg transporteres daglig på skinner til
og fra Oslo. Hvordan la det vanlige, som en
togreise, få tilbake sitt uvanlige, sitt forbau-
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sende preg? Ved å la seg påvirke av førstegangsreisende? Jeg prøvde med mine tvillingbarnebarn da de var tre år. For dem var farten
forbausende og frydefull: «Nå går det fort,
morfar». Forfatter og journalist Aasmund
Olavsson Vinje merket seg også farten. Sommeren 1860 reiste han med den nye Norsk
Hoved-Jernbane fra Kristiania til Eidsvoll (åpnet i 1854). Han fant det som «eit Dikt at fara
so fort». Farten var 27 kilometer i timen.
X 2000 holder cirka 150 kilometer i timen
gjennom Glåmdalen. Kanskje er det den
ideelle reisefarten? En frakt fra A til Å kan
gjerne gå raskere, men en reise? Fra mitt
myke togsete, i et stille sus, kan jeg dvele ved
landskaper og få glimt av menneskers aktivitet. Vinje skriver om jernbanen: «Han er ikki
lyft upp fraa Jordi, men gjenger som all sann
Diktning gjenom det livande Liv…».
Vi farer forbi Åbogen stasjon i Eidskog
kommune, og jeg benytter sjansen til å for-
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telle litt om min barndoms
jernbane. Jeg tilbragte
skoleferiene i denne lille
småbruks- og sagbruksbygda. Fra hyttesengen
lyttet jeg til tog. Mest eksotisk var nattoget
til utlandet, til Stockholm. Sent om kvelden
ulte det gjennom bygda uten å stanse. Men
Grensebanen stanset på Åbogen. Hver
sommer steg jeg på med oppsparte kroner
i lomma, noen svenske gloser i hodet, glass
(iskrem), korv (pølse), sockerdrick (brus),
og med en påminnelse fra mor: husk at
bilene kjører på venstre side i Sverige. Jeg
steg av rett over grensen, i Charlottenberg,
for å kjøpe deler til mitt Märkelin-modelltog. I dag stanser ingen tog på Åbogen,
men stasjonsbygningene i sveitserstil fra
1865 holdes ved like, de er fredet. Min barndoms interesse for jernbane holdes også
ved like.

Ts bø e  i å . Krår fr p, 
fr p,  rår fk nom bø  s
Jeg tygger grønnsaker i rød curry fra togets
bistro når vi krysser riksgrensen. Utsikten endrer seg ikke. Bare noen flere røde hus. Men
mye av det jeg ser gjennom vinduet bytter
brått navn. Geitrams blir til mjölke, mjødurt
til älggräs og bringebær til hallon. Er det ikke
forunderlig? Jeg har lest at ordforrådet i norsk,
svensk og dansk er veldig likt, men at svensk
har flest særegne ord. Og er ikke svensk det
vakreste av de nordiske språkene?
Togets baugbølge bryter i kornåkrer. Kråker flyr opp, ringduer flyr opp, et rådyr flykter

gjennom bølgende aks. «Ack, Värmland, du
sköna, du härliga land». Vinje bemerker: «Det
er stor Sanning i den rørande Vermelands
Visa; for Vermeland er eit fagert Land…». Jeg
tar en skål i lettøl for min favoritt-värmlänning Göran Tunström. Takk for «Juleoratoriet»!
I Norge og Danmark går togene like sakte
som på 70-tallet. Svenskene har satt opp farten på noen strekninger. X 2000 kjører kjapt
i kurver, har en toppfart på 200 kilometer i
timen og reduserer reisetiden kraftig mellom
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Oslo og Stockholm. Markedsandeler skal
tas fra flyet. Her vurderer svenskene det annerledes enn norske høyhastighetsutredere.
De mener at 4,5 timer på toget blir for lenge.
Hvem får rett?
Snabbtoget er sårbart, sårbart for strømbrudd, signalfeil og sporvekselfeil. Det meste
av strekningen til Stockholm har bare ett
spor. Det må deles med lokaltog og godstog.
Men mitt tog glir inn på Karlstad stasjon, spor
1b klokken 14:00, presis etter ruten. Det gir
meg et håp om at SJ vil lykkes. Passasjertall
for august kan tyde på det: tog kraftig opp, fly
litt ned.
«Der er ei Livsens Aand i Hjulom», skriver
Vinje om toget.
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SLUTTREPLIKKEN

Solceller på taket?
Å PRODUSERE VÅR EGEN STRØM VED HJELP AV ET SOLCELLEANLEGG PÅ VÅRT EGET REKKEHUSTAK
HAR VÆRT EN DRØM I LENGRE TID. I LØPET AV HØSTEN OG VINTEREN GJØR VI ALVOR AV DET.
AV ARILD HERMSTAD, LEDER FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

D
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ET TYPISK
SOLCELLEANLEGG
TJENER INN
ENERGIBRUKEN PÅ
FÅ MÅNEDER
enn på dagen, og selvsagt større midtvinters
enn på sommeren.
Hvis vi bruker strømmen selv, gir det
best økonomi. Da sparer vi alt av avgifter,
nettleie osv. Når vi ikke bruker strømmen
fra taket selv, selges det til strømnettet. Vi
får betalt, men bare spotprisen på strøm.

For øyeblikket er den svært lav. I Danmark
og Tyskland kan folk få betalt opptil fem
ganger mer for strøm de selger til nettet,
blant annet på grunn av et bedre avgiftssystem. Det at vi har litt mindre sol her i nord,
er faktisk en mye mindre viktig grunn til at
færre investerer i solceller på taket.
En siste ting: jo flere som velger solceller på taket, jo billigere blir det å installere
dem, og jo raskere går teknologiutviklingen. Dermed er vår beslutning tatt. Hvis
det fortsatt er penger igjen på kommunens
budsjett, så produserer familien strøm før
vinteren er her.
FOTO: LILLIAN ANDERSEN

a familien vår flyttet til Oslo
kjøpte vi pelletsovn. Den var
langt bedre enn den vi flyttet
fra i Bergen. Mindre lyd, mindre aske, og dessuten finere utseende. Vi
bruker den fra oktober til april, og har ikke
behov for panelovner i huset. Pellets gir
god varme og sparer oss kanskje for noen
kroner, men er neppe en gullgruve rent
økonomisk.
Vi fikk støtte fra Oslo kommune til innkjøp.
For under ett år siden vedtok kommunen å gi
tilskudd til solceller, og de dekker hele 40 % av
kostnaden. Det er både raust og fremtidsrettet, og det avtroppende byrådet fortjener ros.
Støtten er en viktig grunn til at vi nå vurderer å
kjøpe et slikt anlegg.
Det er vanskelig å tenke seg en mer miljøvennlig måte å produsere strøm på. Vi har
selvfølgelig allerede tak på rekkehuset, en del
av det vender mot sør, og et anlegg medfører
ikke store utslipp når det produseres. Et typisk
solcelleanlegg tjener inn energibruken på
få måneder. Anlegget har også en del spennende teknologi, blant annet kan vi selge
strøm tilbake til nettet når vi produserer mer
enn vi bruker. Dette gjør at behovet for å
bygge ut mer strøm blir mindre.
Vi vil kunne produsere litt mer enn 3000
kwh i året, det meste naturlig nok på dagtid
og med høyest produksjon i sommerhalvåret. De mørkeste månedene, det vil si særlig
desember og januar produserer anlegget ikke
noe særlig strøm. Det får være greit, tenker
jeg, selv om behovet vårt er større på kveldstid

Det er vanskelig å
se for seg noen mer
miljøvennlig måte å
produsere elektrisitet på enn ved hjelp
av solenergi, skriver
Arild Hermstad. På
bildet på besøk på
et privat anlegg med
solfangere. I anledning en reportasje i
magasinet Folkevett
for noen år siden.
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DER GRASET GROR
SAKTE, BLIR MJØLKA
EKSTRA GOD

I økologisk gårdsdrift får gress og urter høyt
næringsinnhold og blir til smaksrikt, saftig fôr til kua.
Mjølka behandles skånsomt helt frem til ferdig produkt.
Det gir ekstra smakfull mjølk med høy kvalitet.

ROROSMEIERIET.NO

Foto: Rob Veldhuis

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

I fjor ble 149.597 gamle biler brukt til noe nytt.
Vi gjenvinner 94,2% av alle deler og materialer fra biler som leveres til vraking. Det blir
enten gjenbrukt, eller gjenvunnet som energi eller nye materialer som f.eks gryter
i alle slags størrelser. 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
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