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Byrådets grønne tiltakspakke, inkludert et
bilfritt sentrum, er av historisk format.

Gavepakken

TIL OSLO
Det går i retning av en ny og grønnere hovedstad. Byrådet som tiltrådte i fjor høst har
lagt fram en liste med tiltak som kan gjøre
Oslo til en av de grønneste byene i Europa.
I sum er forslagene så radikale at de nesten
mangler sidestykke i internasjonal sammenheng.
Lykkes Oslo med sine ambisiøse miljømål vil vi få en by med så tydelige forbedringer at det om 10 til 20 år neppe vil være noen
som ønsker seg tilbake til det gamle. Det
viser nesten alle erfaringer med andre miljøforbedringer. Hvem vil for eksempel tilbake
til 70-tallets biltrafikk i sentrum, eller tiden
med massiv røyking i offentlige rom?
Erfaringer fra andre byer som har satset
på grønn utvikling er gjennomgående positive. Tyske Nürnberg kastet ut bilene av
sentrum for mer enn tjue år siden. Ingen har
klaget over det, tvert imot. Listen over europeiske storbyer som utvikler store bilfrie
sentrumsområder begynner å bli lang.
Men også utenfor Europa i byer med
sterk vekst skjer det mye. New Dehli, en av
byene i verden med størst luftforurensning,
har planer om å stenge ut dieselkjøretøyer i
første omgang. I Shanghai med sin massive
biltrafikk, finnes det flere bilfrie lommer. De
er populære og attraktive både for beboere
og folk som kommer på besøk.
Besøker du noen av disse områdene oppleves det som om komme til en annet planet
i forhold til byen ellers. Støynivået er lavere,
atmosfæren mer avslappet og luften bedre å
puste i. Områdene tiltrekker seg gjerne spisesteder, spennende forretninger, kunstgal-
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lerier, kinoer og populære utesteder. Prisene
på eiendommene går opp, ikke ned.
I Oslo er det kanskje forslaget om å gjøre
byen innenfor ring 1 bilfri innen 2020 som
har skapt de sterkeste reaksjonene. Representanter fra handelsstanden frykter at
sentrum i hovedstaden skal bli nærmest et
ødeland og at butikker og virksomheter vil
bli nedlagt i tur og orden. Det er menneskene og ikke bilene som skaper liv i byen.
Naturligvis er det viktig med gode unntaksbestemmelser for nyttetrafikken inn og
ut av sentrum. Den kollektive transportstilbudet må ha høy frekvens, være rimelig og
samordnet. Funksjonshemmede og andre
med spesielle behov må ivaretas skikkelig.
Vårt inntrykk er at byrådet og fagetatene
har høy fokus på dette. Konseptet
bilfri by representerer moderne og
Les mer
positiv byutvikling som bør gjens. 12-13
nomføres.
Erfaringene fra andre steder viser
at bilfrie soner blir populære og at bruken av områdene det gjelder heller øker enn
stagnerer.
Norsk institutt for luftforskning har kommet frem til at en reduksjon på biltrafikken
med 20 prosent vil gi ren luft i Oslo. Det vil
befolkvære en gavepakke til befolk
ningen som vil ha betydning
i generasjoner framover.

ARNE STORRØNNINGEN
ANSVARLIG REDAKTØR

4

LOGG AV

SLIK GÅR DU FRAM
x Kjøp deg en mobil fra 2003. Batteriet
holder for evig og den kan bare brukes til å ringe og sende SMS. Hvis du
skal skeie ut, kan du spille SNAKE.
x Annonser prosjektet offentlig.
Det forplikter!
x Husk å glemme telefonen hjemme.
x Lad telefonen utenfor soverommet.
x Slett favoritt-appen din.
x Spør heller en fremmed om veien
istedenfor å sjekke Google maps.
x Lag en automatisk svarmelding som
sier at du kan nås over en kaffe.
x Slå av varslinger.
x Skriv en liste over ting du aldri får
gjort, se om en avlogging kan gi deg
tiden du trenger.

Slik kommer du ut av

MOBILAVHENGIGHETEN
FOR MANGE ER MOBILEN SOM ET DOP. I FØLGE EN UNDERSØKELSE,
SJEKKER ENKELTE MOBILEN SEKSTI GANGER I LØPET AV ET DØGN.
TEKST: SINDRE STRANDEN TOLLEFSEN

Er du blant dem fisker ut mobilen i tide og
utide? Har du litt dårlig samvittighet for at du
ikke gir dine nærmeste full oppmerksomhet?
Er du lei av å scrolle deg gjennom mengder
av kjedelige facebook-oppdateringer? Trøtt
av slitsom markedsføring? Det er tid for å
koble av og ta tiden tilbake!
Men hvordan går du fram? Hvordan er det
mulig å logge av og droppe den forførende
underholdningen i nettaviser, chatting og

hashtagger? I USA kaller de det «digital
detox». Det handler altså om en form for
avrusning.
Vi har sjekket tipsene fra «eks-avhengige»
som har logget av. Noen av dem har kvittet
seg fullstendig med smarttelefonen, andre
har beholdt den, men endret bruken.
Det finnes ikke noen avdeling for anonyme mobilbrukere, men det finnes andre
utveier!

x Dra til et sted uten mobildekning.
x Legg mobilen i en bolle, og be
dine venner, kolleger eller familiemedlemmer gjøre det samme.
x Hvis du får med deg familien prosjektet: be folk, som en mild straff,
om å legge en mynt i en sparebøsse
hver gang de sjekker mobilen.

GEVINSTENE ER SLÅENDE.
Eks-avhengige forteller at de fikk…
… kontakt med en ny person på
tog-perrongen.
… kjenne den deilige følelsen av papir
mot hud da de leste avisen.
… oppleve et deilig øyeblikk av
kjedsomhet.
… se barnet sitt lære seg å sykle.
… fri fra alle nettroll.
… følelsen av kontroll med sitt eget liv.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2016

5

PLANTASJEARBEIDARAR

TEKST: HEIDI LUNDEBERG,
RESE ARCH HONDUR AS CARLOS
ALBERTO PERDOMO NAVARRO

MELONANE DU SER I BUTIKKEN SER SØTE OG FRISTANDE UT, MEN DEN
SAFTIGE FRUKTA HAR EIN BITTER OG UTRIVELEG BISMAK.

å plantasjane der melonane dyrkast jobbar låglønna arbeidarar
utan verneutstyr og med stor
risiko for alvorlege helseskader,
viser undersøkingar Framtiden i våre hender
har føretatt.
Noreg importerte i overkant av 1000 tonn
melonar frå Honduras i 2014. På melonplantasjane i Honduras utsetjast tusenvis av
arbeidarar for alvorleg helserisiko.
Framtiden i våre hender gjennomførte hausten 2015 intervju med sju arbeidarar på ein melonplantasje i det sørlege Honduras. Intervjua
viser at ekstensiv bruk av sprøytemiddel og
manglande verneutstyr er regelen snarare enn
unntaket på melonplantasjane.
Tidleg i desember vart 16 honduranske
melonplantasjearbeidarar lagt inn på sjukehus
som følgje av forgifting. Den nasjonale menneskerettskommisjonen etterforskar saka og
stiller spørsmål
ved omFLICKR
meloneksportøren
FOTO: MIKE MOZART/
Suragro har brote forskriftene for verneutstyr
og bruk av sprøytemiddel.

FLEIRE AV ARBEIDARANE HAR MISTA SPEDBORN SOM FØLGJE AV
FORGIFTING.

FOTO: JUDITH TB / FLICKR CC
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Farlege freistingar

MANGELFULT VERNEUTSTYR

Mange av melonane i norske butikkar kjem frå plantasjar i Honduras. Der utsetjast tusenvis av arbeidarar
for alvorleg helserisiko.

– Alle veit at det er farleg, seier Bertha. Dei
blandar ulike sprøytemiddel og ein kjenner
lukta sterkt. Det er då ein blir kvalm. Mange
kvinner fell om på bakken.
– Me veit at kjemikaliene er risikable, men
me er avhengige av lønna og derfor må me arbeide her, seier 44 år gamle Victoria Contreras.
Victoria og Bertha, som begge har arbeidd
på melonplantasjane sidan dei var 16 år, får
minstelønn på 204 lempiras, eller 80 kroner
dagen. Ifølgje våre informantar har det ingenting å sei kor lang arbeidserfaring du har
– ingen får meir enn minstelønn. Arbeidarane fortel at dei vert trekte i lønn dersom dei
skadar ei plante eller kjem seint tilbake frå
lunsj. Dei får ikkje lønn for lunsjpausa.

ALARMERANDE HMS SITUASJON

– Me er eksponerte for kjemikalier, seier 23 år
gamle Bertha Rodriguez.
Bertha har arbeidd på melonplantasjane
i seks år der ho lukar ugras og held plantene
reine. Ifølgje Bertha får ho verken hanskar,
masker eller støvlar som vern mot kjemikaliene.
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kreftframkallande med auka risiko for dei
som arbeider med sprøyting. Dei 16 arbeidarane som vart innlagt som følgje av forgifting
3. desember 2015 hadde inhalert ei blanding
av klor og bromuro. Bromuro er i fleire land
definert som eit plantevernmiddel som skal
utfasast grunna helseskader.

OMSTRIDDE PLANTERVERNMIDLAR

Det er fyrst og fremst menn som handterer
sprøytinga av plantene. Mange ulike plantevernmiddlar vert bruka på melonplantasjen,
deriblant glyfosat, mest kjent gjennom
Monsanto si merkevare Roundup. Ifølgje
FN sitt kreftforskingsorgan IARC er glyfosat
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Til trass for bruk av omstridde plantevernmidlar, så er verneutstyr manglande
på melonplantasjen. Juan Agustin Guillen
har arbeida med irrigasjon og sprøyting
på melonplantasjane i 24 år. Han har store
hudskader som følgje av ei arbeidsulykke då
han fekk kjemikaliene over seg.
SPEDBORN DØYR

Fleire av dei arbeidarane me snakka med
fortel at dei har mista spedborn som følgje
av forgifting av foster under unnfanging og
svangerskap.
Noreg importerer frukt frå Honduras
Honduras leverer melonar til den internasjonale marknaden. Norge importerte i
overkant av 1000 tonn melonar frå Honduras i 2014. Bama oppgjer at dei importerer
melonar frå Mellom-Amerika, men ikkje
kva land.
DETTE MEINER
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER
– Bruken av sprøytemiddel på fruktplantasjane må ned, seier leiar i Framtiden i våre
hender Arild Hermstad.
– På kort sikt må arbeidarane få verneutstyr
slik at me unngår slikt helseskadeleg arbeid,
seier Hermstad som syns at arbeidarane si
helse er ein høg pris å betale for melonar.

PERSPEKTIV

FOTO: MXFELIX01 FOLLOW

Er du

TEKST: GUNN HILD LEM

effektiv
nok?

Portrett av
ukjent syrisk
jenteflyktning

Ingenting er mer effektivt enn
at alle deltar i det vi brenner for.

E

n bevegelse kalt Effektiv altruisme er blitt populær i det siste. De tar utgangspunkt i utilitarismens credo om mest mulig lykke for flest mulig.
Poenget er like enkelt som det er godt: hvordan
bruker vi begrensede midler best?
Det har vært snakk i årevis om at nødhjelp ikke virker og
at organisasjoner bruker opp pengene på internkostnader.
Noen har reagert på dette med å gi opp. Andre har valgt å se
anklagene som unnskyldninger fra dem som ikke bryr seg.
Ingen av oss ønsker å bruke penger og ressurser på noe
som ikke virker. Effektiv altruisme er et tredje svar på utfordringen. På http://www.effectivealtruism.org kan du nå finne
oversikt over hvilke organisasjoner som er mest kostnadseffektive og redder flest liv for pengene. Against Malaria Foundations malarianett til fem $ stykket topper listen for tiden
over billigste måte å redde et menneskeliv. Når alle som trenger malarianett har fått ett, og kan fokus flyttes til noe annet.

SÅ LANGT, ALT VEL.

Hvis du så et barn som kavet for livet i vannet, ville du ofret
de nye, dyre skoene dine for å redde det? Selvsagt ville du det.
Men ville du latt være å kjøpe dem for å gi penger til en organisasjon som gir malarianett til barn i Afrika? Vi må kanskje
være så ærlige og si at der gir ikke følelsene våre det samme
opplagte svaret. Vi er best egnet i situasjoner som kommer

helt nært. Utilsiktede ofre har vi ikke det samme forholdet til.
Så kanskje, kanskje ikke, litt avhengig av hvilket forhold du har
til sko og mennesker i Afrika.
MEN HVA HVIS VI TREKKER DET LITT VIDERE?

Jeg hørte en interessant debatt på Intelligence Squared (en
virkelig god podcast) mellom William MacAskill, filosof fra
Oxford University og medgründer for effektiv altruisme, og
prest og filosof Giles Fraser. Fraser foreslo et annet bilde: Et
hus brenner og du kan bare redde én ting: et barn eller et maleri av Picasso som kan selges for å kjøpe malariamyggnett.
Hva eller hvem redder du?
I motsetning til MacAskill reagerte jeg umiddelbart emosjonelt, jeg ville reddet barnet. Det var åpenbart at jeg hadde
publikum i salen på min side. Og hva med en organisasjon
som Framtiden i våre hender som jobber langsiktig med
holdninger og alternative måter å tenke på i en forbrukskultur
som i verste fall kan gjøre deler av kloden ubeboelige, som
utrydder arter og utnytter mennesker? Hvordan måler du den
kostnadseffekten?
For all del, gi alt du kan til organisasjoner som redder liv,
men følg hjertet ditt også. Den som er engasjert enten det er
i dyrevern, miljøvern eller i arbeideres rettigheter er med på
å gjøre verden litt bedre. Ingenting er mer effektivt enn at alle
deltar i det vi brenner for.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2016
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DIN
GRØNNE
HVERDAG
TEKST: NINI HÆGGERNES

FOTO: BERNT ROSTAD/FLICKR

GRATIS UTLÅN AV FRITIDSUTSTYR
En del kommuner og organisasjoner har gratis utlån av sports- og friluftsutstyr til barn og unge.
En flott deleordning som sparer innkjøp av utstyr som kanskje ikke er så ofte i bruk. Skiutstyr og
fiskeutstyr er noe av det man ofte kan låne. Sjekk kommunen din for nærmeste utlånssentral.
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LADESTASJONER FOR EL-BILER
Tidligere i år meldte Enova at 20 nye
strekninger med hurtifladestasjoner
skal bygges ut de neste to årene.
Det betyr at det skal være mulig å
komme seg rundt i hele Norge med
el-bil. På www.ladestasjoner.no
finner du kart og oversikt over alle
ladestasjoner i Norge. Der finner
du også relevant ladeinformasjon,
apper for nedlasting til GPS navigator og mobil, med sanntidstatus på
de ulike ladestasjonene. Der finnes
per i dag rundt 18100 ladestasjoner
med nær 7200 ladepunkter spredt rundt i
store deler av Norge.

FO

Stadig flere fond, banker
og investorer kjøper seg
ut av klimaskadelig fossil
energi. Spør banken din
etter miljøfond som ikke
investerer i fossil energi
som kull, olje eller gass.
Har de ikke kan du bytte
bank til noen som har
etiske retningslinjer og
miljøfond med investeringer i fornybar energi.
Bytter du bank gir du
også et signal til banken
om hva du som kunde
ønsker. Du kan også velge
å sette pengene i renteeller pengemarkedsfond
for å unngå investeringer
i uetiske selskaper.

T

MILJØFOND
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TIPS!
FOTO: PER IVAR SOMBY

LA DIN BOK VANDRE
Bøker er ressurskrevende å produsere
og mange havner som støvsamlere
i hyllen. BookCrossing er et verdens
bibliotek av brukte bøker. Her kan
bøker vandre videre så andre kan lese
dem. Boken registreres på nettsiden
og får eget ID-nummer. Så legger du
boken ut på en kafe eller annet egnet
sted og kan følge med på hvor boken
har vært og hvem som har lest den.
>> www.bookcrossing.com

Bruk av tapetrester
Ta vare på tapetrester. De kan
være fine å bruke
som løpere på festbordet, til og fra
lapper, som kreativt
gavepapir, eller kle
noen skoesker med
tapeten for oppbevaring av papir
og annet som skal
organiseres.
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PLASTKULER I VELVÆREPRODUKTER
CK R

Mange ulike produkter som tannkrem, skrubb- og hudpleieprodukter inneholder mikroplast. Små plastpartikler knapt synlig for øyet. Kulene er så små at
de går igjennom renseanlegg og ut i havet hvor
fisk og andre havdyr forveksler plastbitene med
mat. Plastpartiklene går dermed inn i vår egen
matkjede. Hos den internasjonale kampanjen
mot mikroplast i kosmetikk, www.beatthemicrobead.org/no, kan du laste ned en app og
finne en liste over de produktene som inneholder
plast. Unngå produkter med Polyethylene (PE)
eller se etter Svanemerket kosmetikk da det ikke må
inneholde mikroplast.

FOTO: BERNT ROSTAD/FLICKR

MOTORVARMERE
Det er mest miljøvennlig å starte kjøring med en forvarmet
motor når temperaturen lav. Det reduserer klimaskadelige
utslipp med 50-70 prosent og forbruk av energi de første
kilometerne, samt forurensning. Allerede ved +5 grader bør
man forvarme motoren. Men motorvarmeren skal ikke stå
på hele natten, det er sløsing av energi. ATL anbefaler forvarming i en 1/2 time ved +5 til -5 grader og 1 time eller to jo
kaldere det blir. Elektriske motorvarmere er de mest miljøvennlige å bruke. Ifølge NAF kan CO2-utslippene reduseres
med hele179 000 tonn CO2 og NOx med 923 tonn årlig hvis
alle biler i Norge brukte motorvarmere.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2016

Solbeskyttelse
Husk beskyttelse
mot den sterke påskesolen om du er
hjemme eller skal i
fjellet. Se etter Svanemerket solkremer
som er bedre for
både helse og miljø,
og bruk hatt og briller. Økologisk kaldpresset kokosolje
gir en mild beskyttelse med naturlig
faktor 4-6.

Stearinlysrester
Ta vare på noen rester av stearinlys, de
kan komme til nytte.
De kan brukes til å
smøre trege skuffer
på skliflatene eller
fylle småskramer
og hakk på møbler
og gulvbelegg. I
flytende tilstand
kan man tømme eller
dryppe litt lys ned
mellom knirkene
planker i gulvet.
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UT I VERDEN

FOTO: UN FOTO/ FLICKR CC

GLOBALT:

Sol vinner energikappløpet
USA

Klimakrisen en
konfliktforsterker

Klimakrisen er en “threat multiplier”.
Den trigger destabilisering, forsterker flyktningekrisen og øker spenninger. Det mener det amerikanske
Center for Climate and Security, et av
verdens ledende miljøer på forskning
og analyser knyttet til emnet klima og
sikkerhet. I flere rapporter hevder de
at det er en tydelig sammenheng mellom lokale utslag av klimakrisen og dagens ustabilitet i Midtøsten og NordAfrika, inkludert flyktningekrisen
De advarer mot å betrakte klimakrisen som en isolert fenomen, og i stedet betrakte klimaproblemene som en
«fareforsterker», (threat multiplier).
Virkningene av klimakrisen er omfattende og griper inn på en rekke andre
områder som tilgang til vann og mat,
folkevandringer, og massedød.
>> Kilde: Center for Climate

Solkraft vil bli den største energikilden
på planeten i løpet av de neste ti årene.
Det går fram av en rapport fra den
anerkjente nyhets- og analysetjenesten
Thomson Reuters IP & Science, eid av en
av de største aktørene i verden på finansielle nyheter og informasjonstjenester
om globalt næringsliv.
Ifølge rapporten som har fått tittelen
“The World in 2025: 10 Predictions of
Innovations", er det en rekke forhold som
peker i retning av solenergi som vinneren
i kampen om det framtidige energihegemoniet i verden. En viktig poeng er de
store teknologiske gjennombruddene

som rapportforfatterne mener er på
trappene for solenergien.
I dag lages solcellepaneler og andre
viktige komponenter av ikke-organisk,
kostbart og giftig materiale. i løpet av
de neste årene vil trolig solcellene kunne
produseres ved hjelp organisk materiale.
Det vil gjøre det mulig å masseprodusere
til en svært lav kostnad. I kombinasjon
med nye teknologi for lagring- og transport av solkraften vil det snu opp med på
styrkeforholdene i det globale energimarkedet de neste ti årene og dunke ut
de fossile energikildene som kull, olje og
gass., tror rapportforfatterne.
>> Kilde: thomsonreuters.com

FOTO: INTELFREE PRESS/FLICKR CC

and Security

FOTO: SAFLA OSMAN /FLICKR CC

KINA

Kinas elbilboom

Kina produserte i 2015 for første gang flere
elbiler enn USA, ifølge nyhetstjenesten Bloomberg news. Trenden med vekst i den kinesiske
elbilproduksjonen ventes å fortsette framover
mot 2020. Kina er i ferd med å bli et nytt California i rollen som utvikler og produsent av nye
elbilteknologi og nye bilmodeller, mener flere
bransjekjennere som Bloomberg referer til.
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Sjefen for utvikling av elbiler i amerikanskeide. General Motors (GM) Pam Fletcher, mener at «den kinesiske regjeringen er
svært interessert i elbiler». En viktig årsak
er de store problemene med luftforurensningen i de store byene som den økende
mengden bensin- og dieselbiler har bidratt
sterkt til.
>> Kilde: Bloomberg.com

TEKST: ARNE STORRØNNINGEN
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Dieselforbud i New Dehli

Den indiske millionbyen New Dehli er
beryktet for sin luftforurensning og
regnes som en av verdens mest forurensede hovedsteder. Nå har myndighetene
tatt opp kampen mot dieselbilene som
utgjør en stor lokal forurensningskilde.
Flere typer tiltak er under utprøving.
Lastebiler produsert før 2005 er helt
utestengt fra byen. Dieselbiler med
motorvolum over 2 liter er midlertidig
forbud i byen. Det er foreslått øk registreringsavgift på alle biler og fra 31.mars

i går må alle taxier og biler som brukes til
kommersiell persontransport skifte til
gass som drivstoff, Compressed Natural
Gas (CNG).
Bilveksten i New Dehli har vært enorm
de siste årene. Byen har nå 8.5 millioner
biler, som utgjør en vekst på 97 prosent
siden 2000. Hver dag registreres 1400
nye biler i den indiske storbyen, og av
disse er 23 prosent dieseldrevne ifølge
tenketanken Centre for Science and
Environment.
>> Kilde: News Yahoo.com

Selv miljøbevegelsen kvier seg for å slå alarm om
alvoret i klimakrisen. Alle vil kommunisere positivt.
Arid Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

FOTO: XXX/FLICKR

VEST-AFRIKA

Etiopia ny klesgigant

Etiopia med nesten hundre millioner
innbyggere og et lavt lønnsnivå kan
bli en av de neste store internasjonale
produksjonslandene for den internasjonale mote- og skoindustrien ifølge
Allafrika.com
Lave lønninger, rimelig strøm og en stabil politisk situasjon har lokket giganter
som H&M og flere store kinesiske produsenter til landet. Etiopia har ingen regler
om minstelønn og med høy arbeidsløshet
er mange arbeidere tvunget til å godta
elendige betingelser. Begynnerlønningene
ligger på fra 35 til 40 dollar i måneden
som er dårligere enn i Bangladesh hvor
minstelønnsnivået er 68 dollar i måneden
og langt under minstelønningene i den
kinesiske klesindustrien med 308 dollar
for de best betalte områdene i landet.
>> Kilde: Allafrika.com
FOTO: UN PHOTO/ FLICKR CC
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PROFIL

grønne planene for byen er urealistiske og at
planene om å fase ut privatbilen fra sentrum
er et slags grønt svermeri.
ANGREPET PÅ FACEBOOK

Miljødama
OSLOS NYE BYRÅD FOR MILJØ OG SAMFERDSEL ER FØDT OG
OPPVEKST MED MILJØBEVEGELSEN. JEG LÆRTE MILJØPOLITIKK VED
MIDDAGS BORDET HJEMME, FORTELLER LAN MARIE NGUYEN BERG.
TEKST: ARNE STORRØNNINGE FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN

21

. oktober for mindre enn et
halvt år siden overtok Lan
Marie Nguyen Berg (29) posten som miljøbyråd i Oslo.
Etter 18 år med borgerlig styre overtok en
rødgrønn allianse med AP, SV og MDG styringen over hovedstaden og for første gang i
historien var Miljøpartiet De grønne med på
laget med to byråder i viktige posisjoner.
Den ferske listetoppen på de grønnes
Osloliste fikk i oppgave å fronte byrådets nye
og kanskje overraskende radikale politikk for
en grønn hovedstad, inkludert planene om
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å gjøre Oslo sentrum bilfritt i løpet av knapt
5 år. Læringskurven må ha vært bratt, men
29-åringen som overtok miljøbyrådskontoret i 12. etasje på toppen av Oslo rådhus,
markerte seg umiddelbart som en uredd,
tydelig og målbevisst politiker med store
visjoner for miljøutviklingen i hovedstaden.
I løpet av kort tid har hun kanskje blitt det
viktigste personlige symbolet på Oslos nye
miljøpolitikk. Reaksjonene er delte. Selv
om hun har fått betydelig anerkjennelse for
den politiske jobben hun gjør, har hun også
provosert og tirret på seg de som mener de
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På Facebook har noen opprettet en egen
gruppe for ” Vi som ønsker Lan Marie
Nguyen Berg og MDG fjernet fra byrådet,
hvor hun kalles for ”miljødama”.
Gruppen har rundt 2500 følgere, men det
en storm i et vannglass sammenlignet med
meningsmålinger som viser at godt over
halvparten av befolkningen i osloområdet
støtter politikken for et bilfritt sentrum. At
hun i perioder nesten har vært fast politisk
skyteskive for Finansavisen og Trygve Hegnar vil nok mange rundt henne ta som et
hederstegn.
Angrepene på sosiale medier har til tider
vært usakelige og med beskjeden politisk
substans. Da hun tok taxi sammen med flere
andre etter en debatt i Dagsnytt 18 om bilfritt
Oslo kokte det over for samferdselsminister
Ketil Solvik-Olsen (Frp) som twitret på vei ut
av studio ” «#?denfølelsen? når "miljøpolitikere" bestiller drosje hjem fra NRK-debatt,
hvor de ti minutt tidligere sa folk ikke trenger
kjøre bil. #?LivogLære? ?#?HardtMøteMedVirkeligheten?
Flere redaksjoner været oppmerksomhet
og klikkmulighetere. Det hjalp ikke at den
nybakte byråden ikke hadde bil, er en ivrig
helårssyklist og at planene for bilfritt sentrum ikke berørte nyttetrafikk og taxier. – Jeg
tror journalistene som ringte var litt flaue,
forteller Lan Marie Nguyen Berg når jeg spør
henne om hvordan hun selv opplever personangrepene mot seg. De forsto nok at saken
ikke ville kvalifisere til den store journalistprisen, men en sak med bra klikkpotensial
var det jo selvfølgelig, sier miljøbyråden som
selv har erfaring fra journalistikk og blogging
som en del av bakgrunnen sin.
BILEN, HELLIG KU

– Mye av motstanden bunner i usikkerhet, vi
rører tross alt ved det som har vært en hellig
ku i politikk og byplanlegging i rundt hundre
år, nemlig privatbilen. Alle som har litt inn-

syn dette vet at vi ikke lenger kan fortsette
å utvikle byene våre rundt bilen. Det er en
foreldet politikk som hører historien og det
tjuende århundre til, mener Nguyen Berg.
Vi har verken plass til alle bilene på grunn
av urbanisering og befolkningsveksten, eller
mulighet til å fortsette gårsdagens samferdselspolitikk om vi skal nå målene i klimapolitikken og i avtalen fra Paris. Helse og ren luft
er et annet viktig argument, mener hun. Klimamålene er globale, men innsatsen og løsningene må skje lokalt. Oslo og andre byer
må ta sin del av ansvaret. I Oslo står transportsektoren for over 60 prosent av klimagassutslippene. Nå skal vi gi byen tilbake til
menneskene. Det er på høy tid å erkjenne at
biltiden i Oslo sentrum og i andre store byer
er over. Det ser vi helt klart rundt omkring
i verden. Da jeg møtte politiske kolleger i
Paris under klimatoppmøtet i desember, var
det liten tvil om hvilken vei utviklingen går.
Mange store byer er allerede i full gang. Nå er
det Oslos mulighet, mener Nguyen Berg.
MILJØPOLITIKK
VED MIDDAGSBORDET

Hjemme på Kolbotn med vietnamesisk far
og norsk mor, var miljøpolitikken en naturlig
del av samtalene rundt middagsbordet i hele
oppveksten. Lan Maries far, Khanh Tranh
Nguyen er miljøengasjert og har vært med i
Framtiden i våre hender siden stiftelsesmøtet i Nadderud-hallen i Bærum i 1974. I dag er

NÅ SKAL VI
GI BYEN TILBAKE
TIL MENNESKENE.
Lan Marie Nguyen Berg.

han aktivt med som leder av Fivhs lokallag i
Oppegård. Ikke rart at datteren har vært miljøengasjert så lenge hun kan huske.
– Vi er på vei inn i et stort skifte hvor grønne
ideer og verdier får en helt annen plass enn
tidligere, mener Lan Marie Ngyen Berg.
Klimabevegelsen er ikke lenger liten og
snever, men bred og folkelig.I dag frontes kli-

masaken av musikere, forfattere, arkitekter
og ingeniører. Det er trendy med handlenett,
vintage og vegetarianisme. Superkjendiser
som Leonardo DiCaprio og Jay Z sponser
klimakampanjer og promoterer grønn livsstil. Loppisfeber, syomkurs og byttemarkeder florerer. Autentiske 60-talls møbler er
kulere enn Ikea. Raw-food, kortreist-, økologisk og veggismat blir stadig mer populært.
Klimabevegelsen har nådd inn i samfunnets
kriker og kroker. I tillegg til de etablerte miljøorganisasjonene, popper det opp små bevegelser og initiativer mange steder. Folk står
ikke lenger på sidelinjen i miljø- og klimakampen, flere og flere er engasjert og deltar
på sin måte, mener miljøpolitikeren.
– Det kan ta tid før det synker inn, og det
er uvant for mange at et parti som setter
klima, miljø og bærekraft som selve bunnlinjen i politikken sin, sitter i maktposisjon
mener Oslos miljøbyråd. Grønt har ofte vært
politisk symbolpolitikk og politisk retorikk.
Det er uvant for mange å se det seile opp
som en del av den politiske virkeligheten og
som en del av realpolitikken, tror Lan Marie
Nguyen Berg.
– Vi har som innbyggere og politikere i
hovedstaden en unik mulighet til å skape
en moderne og mer menneskevennlig by.
Vårt mål er å gjøre det på en forsvarlig måte,
i nært samarbeid med fagetatene og befolkningen. Vi vil sørge for gode ordninger for
de som blir berørt. I indre by er det under
halvparten som ikke har bil, og av de rundt
tusen som bor i området innenfor ring 1 er
det trolig enda færre bileiere.
– Vår strategi er å skape nye tilbud, slik at
folk ikke kommer til å savne bilen så mye
som et sekund, mener Oslos ambisiøse
miljøbyråd.
Kanskje et av de beste bevisene for vellykket byplanlegging finnes på bakkeplan under
miljøpolitikerens luftige hjørnekontor. For
ikke mange år siden var Rådhusplassen en
beryktet trafikk-kork og et utrivelig sted for
den som syklet eller gikk til fots. Slik er det
ikke lenger. Bilfrie bysentrum er populære
nesten over alt i verden. Oslo blir neppe noe
unntak.
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MINIBIOGRAFI
NAVN:
Lan Marie Nguyen
Berg (MDG).
ALDER
29.
SIVILSTATUS:
Samboer.
PROFESJON:
Byråd for miljø og samferdsel
fra høst 2015.
UTDANNING OG BAKGRUNN:
Master ved Senter for Utvikling og
Miljø ved Universitetet i Oslo. Blant
annet jobbet i Utlendingsdirektoratet,
Melafestivalen og CICERO Senter for
klimaforskning.
AKTUELL:
Har på kort tid markert seg som en
ambisiøs og handlekraftig politiker, men
har også fått pepper og har blitt utskjelt
i sosiale medier på grunn av tiltakene
for å stenge ute privatbilene fra indre
bykjerne.
INNEN 2020
skal biltrafikken reduseres med en
femtedel, 60 prosent av klimagassutslippene skal kuttes fra dagens nivå, og
i 2025 skal en fjerdedel av Oslos befolkning bruke sykkelen når de forflytter
seg i hverdagen. Norges hovedstad skal
være helt utslippsnøytral i 2030.
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UTSYN

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

Økoindustrielt

LANDBRUK?
IKKE AT ALT VI FINNER MED Ø-MERKET I NORSKE BUTIKKER ER
PRODUSERT PÅ SMÅ, SJARMERENDE FAMILIEGÅRDSBRUK.

E

tterspørselen etter økologisk mat
øker i Norge, selv om vi ligger
etter nabolandene. Men er det i
det hele tatt mulig å kombinere
økologisk og bærekraftig matproduksjon,
med et moderne, effektivt produksjons- og
distribusjonssystem for mat?
Dette er ett av de sentrale spørsmålene
den amerikanske matskribenten Michael Pollan stiller i sin bok «An Omnivore’s Dilemma»
(På norsk: En alteters dilemma – boka er ikke
oversatt og utgitt for omkring 10år side.

FERSKT, FLYFRAKTET OG ØKOLOGISK

Ett av temaene Pollan bruker mye tid på,
er økologisk mat. For bare noen få år siden
var det økologiske utvalget i norske matbutikker begrenset til noen få slag grønnsaker
og meieriprodukter som var mye dyrere
enn ikke-økologiske varianter. I dag kan
du få veldig mye i økologiske varianter, og
prisforskjellen er betydelig mindre. Mye
er også knyttet til egne merkevarer, med
egne, effektive produksjons- og distribusjonssystemer. I USA og noen land er dette
kommet så langt at du kan handle i heløkologiske supermarkedkjeder som Whole
Foods.
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Konsekvensen av dette, skriver Pollan,
er at du i dag kan få økologisk mat som er
produsert i digre monokulturer, med enorm
bruk av fossilt drivstoff, og fraktet tusenvis av
kilometer før det kom fram til butikken din.
Noen ganger kan til og med frakten foregå
med fly, hvis man f.eks. skal ha fersk økologisk asparges utenom sesong.
Du kan få økologisk ferdigmat med en lang
rekke kjemiske tilsetningsstoffer og høy grad
av prosessering. Du kan også få biff produsert
på industrielle oppforingsstasjoner eller kylling produsert i svære lagerhaller. Riktignok
får dyrene økologisk fôr, og tilgang til uteareal
i noen få dager av sine korte og miserable liv.
Men for et utrent øye, vil produksjonen være
til forveksling lik den konvensjonelle.
ER ØKOLOGISK ALLTID BEDRE?

Dette handler altså om amerikanske forhold, og kan ikke umiddelbart overføres til
Norge. Men Pollan har likevel et poeng som
er relevant for oss: Dersom «økologi» kun

reduseres til noen veldig spesifikke krav om
hva man kan og ikke kan gjøre, men uten
å utfordre den moderne matindustriens
grunnleggende logikk, vil gevinsten for helse
og miljø i beste fall være begrenset.
Økologisk produksjon er strengt regulert. I
Norge er det Debio som forvalter regelverket,
som er nedfelt i en egen økologiforskrift.
Denne er i sin tur basert på en myriade EUforskrifter
Men dette betyr ikke at alt vi finner med
Ø-merket i norske butikker er produsert på
små, sjarmerende familiegårdsbruk med et
stort mangfold av dyr og plantevekster der alt
inngår i et perfekt kretsløp.
VARIANT AV DET
KONVENSJONELLE LANDBRUKET

I praksis betyr dette at mye av den økologiske
produksjonen langt på vei er en variant av
det konvensjonelle produksjonssystemet.
Produksjonen er mer dyre- og miljøvennlig,
spesielt når man snakker om biologisk mang-

  Noen  n l  d ten å d f , ƕ
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fold, begrensing av lokale utslipp og generell
dyrevelferd. Men andre viktige miljøspørsmål, og spesielt klimaproblemet, blir i langt
mindre grad lagt vekt på.
Mattilsynets veiledninger for økologisk
landbruk, sier lite eller ingenting om klimagassutslipp, fossilt drivstoff eller bruk av
fornybar energi. Det spiller dermed liten rolle
om energibruken er basert på kull, olje eller
vannkraft, eller om produksjonen forutsetter
transport med fly eller skip. Derimot er det en
god del formuleringer om hvor viktig husdyra
er i økologisk produksjon, fordi de produserer
gjødsel og kan styrke det biologiske mangfoldet gjennom beiting. Problemet er bare at
husdyrproduksjon i seg selv har betydelig miljøpåvirkning, selv om akkurat Norge nok har
bedre forutsetninger for å håndtere dette på
en bærekraftig måte enn mange andre land.
INDUSTRIELT ØKOLOGISK

Pollan bruker begrepet «industrielt økologisk» for å beskrive storskala økologisk

produksjon som ligger så tett opptil konvensjonell produksjon som reglene tillater.
Som kontrast til dette beskriver han med
begeistret entusiasme sitt opphold hos en
bonde i Virginia, som beskriver seg selv som
«beyond organic». Polyface Farms er dårlig
egnet for kornproduksjon, men produserer i
stedet storfe, kylling, egg, svin, kaniner, kalkun og tømmer.
Alt henger sammen med alt, i en serie av
overlappende kretsløp. For eksempel flyttes
kyrne rundt på beite etter et rotasjonsprinsipp som sørger for optimal tilvekst og god
jordkvalitet. Verpehøner, slaktekyllinger og
kalkuner følger etter kuene i rotasjonen, og
spiser både grasstubber som kyrne har latt
stå igjen, og larver og andre godsaker som
drives i kyrnes etterlatenskaper. Store mengder kompost produseres med ytterligere
hjelp fra grisene, og gir næring til jorda.
Polyface produserer lønnsomt og effektivt, og omsetter stort sett uavhengig av de
tradisjonelle kanalene. Folk i nærområdet
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kjøper direkte fra gården, restauranter i
nærmeste by er faste kunder, mens urbane
innkjøpsringer gjør produktene tilgjengelig
for folk i byene. Kundene betaler mer enn
for ordinært industrikjøtt, men motiveres av
smak, bedre dyrevelferd og mindre miljøbelastning.
Pollan virker ikke helt overbevist om at slik
småskalaproduksjon og –omsetning har potensial til å erstatte den ordinære produksjonskjeden for mat. Problemet er selvfølgelig pris.
Så lenge den konvensjonelle produksjonskjeden for mat er såpass volum- og prisfokusert,
er det vanskelig for økologiske alternativer å
konkurrere. Det vil i så fall kreve en revolusjon i
en hel industri. Derfor mener han at det enn så
lenge er gode grunner til at også «industriell»
økologisk produksjon har sin plass, selv om
det er et stykke unna det ideelle.
Pollan er for øvrig aller mest kjent for sitt
vidunderlig enkle kostholdsråd, som ble
publisert i en senere bok: Spis mat. Ikke for
mye. Mest planter.
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Her er
noen av våre

VEGETAR

TIPS

Spis Oslo
TEKST:ARNE STORRØNNINGEN

DEN NYE TRENDEN ER AT AT STADIG FLERE SPISESTEDER
HAR SMAKFULL VEGETAR PÅ MENYEN.
Selv om Oslo ikke når opp til Stockholm og København i antall vegetariske spisesteder
og regnes for å ligge langt etter mange andre europeiske store byer, er det langt fra blåst for
vegetartilbud i den norske hovedstaden heller. Både rene vegetarrestauranter og spisesteder
med gode vegetariske tilbud på menyen har økt de siste årene. Men fortsatt mangler Oslo
en premium «high end» vegetarrestaurant. Hvem tar den utfordringen?
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BYENS BESTE BURGER?

LL
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Burgerbølgen skyller inn over oss. . Illegal Burger i trange
lokaler i Møllergata pluss nye lokaler på Grünerløkka,
fanger trenden bedre enn mange andre. Kåret til
byens beste burgerrestaurant to år på rad. Alle
burgerne lages i tre varianter, kjøtt, fisk og vegetar.
Pris fra 70 til rundt 120 kroner. Stedet er populært så
regn med ventetid fra 15 til 20 minutter om du
kommer i en av de travle periodene.
(Vegetar på menyen)
Adresse.Møllergata 23. og Olaf Ryes plass 4
https://www.facebook.com/Illegal-Burger.

SØTT OG GRØNT PANNEKAKEHUS
Her er et ekte pannekakehus som lager gode creepes i
både søt og salt versjon. Flere vegetariske alternativer.
Grei beliggenhet i et av Oslos trendy restaurantområder.
En pannekake med fyll er nok til å bli mett av og fungerer
greit som middag. Liker du søtt er dette stedet.
Vi sier ikke mer.
(vegetar på menyen)
Adresse: Thorvald Meyers gate 63-67, 0552 Oslo.
Nettsted: http://creperiedemari.no
FOTO: ARNE STORRØNNINGEN
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FRED,
KAFFE OG KAKER
Hjertets velduft eller Fragrance
of the heart er et flott og
alternativ til de tradisjonelle
kaffebarene. Stikkord: Helvegerarisk. Alternativt. Spirituelt. Her får du te og kaffe i store
rause kopper, stedets egne
kaker, i seg selv en grunn til å
sjekke ut stedet. Du kan også få
vegetariske paier og dagens vegetariske suppe. Ca. 70 kroner
for en stor porsjon lokalt laget
suppe er ikke verst. Beliggenhet
rett ved Rådhuset, gjør stedet
godt egnet til et besøk før eller
etter kino. Hyggelig betjening.
Flere rawfood-alternativer på
menyen. ( Også nylig åpnet en
avdeling i Glasmagasinet ved
Stortorget.)
(helvegetarisk)
Adresse :Fridtjof Nansens plass 2
( ved Rådhuset) og GlasMagasinet
Stortorvet 9
Nettsted: www.fragrance.no

SJEKK MER

(helvegetarisk)
Adresser :
Fredensborgveien 29,
Nettsted: www.veganlovinghut.no
Parkveien 6A,
Nettsted: www.lovinghut.com
Bjerregaards gate 6,
Nettsted: www.lovinghutoslo.no

(vegetar på menyen)
Adresse: Max Grønland Tøyengata 2 Oslo Max
Egertorget, Karl Johans gate 18,
Max Ringsaker Krokstadvægen 2 Furnes Max
i Lier Ringeriksveien 82.
Nettsted: www.maxhamburger.no

FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

EKTE FRA SRI LANKA
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(helvegetarisk)
Adressse: Hausmanns gate 16,(Samme inngang
som Norsk design- og arkitektursenter (DOGA)
Nettsted: www.funkyfreshfoods.no

: A R N E STO R R Ø

Kanskje det nærmeste du kommer et "fine dining" vegetarisk
spisested i Oslo og kanskje best på vegetarisk mat i byen.
Stedet oser av kjærlighet til god vegetarisk mat. Skapt av
dyktige grundere som brenner for konseptet sitt. Trivelige og
lyse lokaler med beliggenhet ut mot parkområde og Akerselva. Litt bortgjemt beliggenhet bak Jacobskirken og i samme
lokaler som Norsk design og arkitektursenter . Mat av høy
klasse. Flere Rawfood-alternativer, blant annet velsmakende
og spennende kaker. Prøv også en av vegetarburgerne som
har kan anbefales. Svært hyggelig og serviceinnstilte folk
bak disken og i serveringen. Tilbyr også catering og utleie av
kokker.

TO

Palmyra er en familieeid tamilsk restaurant som
serverer billig og god tradisjonsmat fra Sri
Lanka.. Rimelig, mange spennende smaker og
retter på menyen. Autentisk og hjemmelaget
preg. Dette er et velprøvd restaurantkonsept
i mange europeiske byer, og Palmyra gjør er en
verdig representant for tradisjonen med vegetarisk Sri-lanka husmannskost. Rimelig. Litt kjøtt på
menyen i tillegg, men det meste vegetarisk.

FO

FUNKY FRESH FOOD

(vegetar på menyen)
Adresse: Kingosgate 1B
Nettsted: http://www.thekasbah.no

N

Den svenskeide burgerkjeden Max har
nylig lansert en egen vegetarisk burgermeny med 4 forskjellige alternativer..
MAX er store i Sverige, men har foreløpig
bare 4 utsalg i Norge.. Vår favoritt ble
BBQ Sandwich – og den er vegansk.

SMAK AV MIDT-ØSTEN
Kasbah er et avslappende og uformelt
spisested på hjørnet av Alexander
Kiellands plass med lokalt laget
hummus, falafel og annet Midt-østensnadder på menyen. Hjemmekoselige
lokaler Åpningstid til ett om natten,
kjøkkenet stenger midnatt. Et populært sted for mange lokale beboere,
området har blitt en attraktivt del
av byen med mange nye leilighetskomplekser og en ung befolkning.

GE

VEGANSK FOR
BURGERKJEMPE

Vegetarisk og vegansk hurtigmat
er dessverre sjelden vare. Vegan
Loving Hut har 3 utsalgsteder i Oslo,.
Et godt utvalg av retter på menyen.
Take-away, få sitteplasser. Trivelig og
hyggelig betjening . Kjapp servering.
Ferskt og nylaget. Rett under hundrelappen for de fleste alternativene på
menyen. Alle rettene er veganske.

N

FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

VEGANSK HURTIGMAT

http://www.aktivioslo.no/vegetarrestauranter/
http://restaurantguiden.osloby.no/
sok?hva=vegetarmeny

(mye vegetar på menyen)
Adresse: Nordbygata 15,
Nettsted: www.palmyra.no

HELT RÅTT

Norges første raw food-kafé har gjenoppstått i Mathallen og tilbyr
en smakrik fusion-meny med raw foods. Verdt å sjekke ut. Forbinder
du rawfood med tradisjonell råkost har du noe å se fram til. Her får
du velkomponerte og fantasifulle løsninger og smakskombinasjoner.
God service og betjening som gjerne forteller om maten de serverer.
(helvegetarisk)
Adresse: Mathallen Nettsted : www.heltraa.no
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AKTIVISME

Ineke Zeldenrust, internasjonal koordinator i Clean
Clothes Campaigns sekretariat i Amsterdam er en av
de europeiske veteranene i
kampen for å styrke tekstilarbeidernes lønns- og
arbeidsbetingelser.

Tekstiljegerne
HUN BESTEMTE SEG FOR Å FORTELLE VERDEN SANNHETEN OM
HVORDAN KLÆRNE VÅRE BLIR PRODUSERT. RESULTATET BLE VERDENS
MEST VELLYKKEDE KAMPANJEORGANISASJON.
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FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN

TEKST: ARNE STORRØNNINGEN

FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

F

or 27 år siden samlet en gruppe sinte
og engasjerte kvinner seg utenfor en
stor klesbutikk i sentrum av Amsterdam. De protesterte mot den grove
utnyttelse av arbeiderne ved fabrikkene som
sydde klærne butikk-kjeden solgte. Det ble
begynnelsen på Clean Clothes Campaign,
(CCC) i dag et stort internasjonalt nettverk
med representasjon i en rekke land, blant annet Norge og mange lokale samarbeidspartnere verden rundt.
CCC i Norge koordineres av Framtiden i
våre hender. I den norske plattformen inngår
også Handel og Kontor og Changemaker.

Carin Leffler i Framtiden i våre hender er koordinator for Clean Clothes
Campaign i Norge. Her intervjjuet av VGTV i forbindelse med en aksjon i Oslo.

OMFATTENDE NETTVERK

Vi møter Ineke Zeldenrust, internasjonal
koordinator i Clean Clothes Campaign, og
en av de europeiske veteranene i kampen for
å få slutt på underbetaling og utnyttelse av de
produksjonsansatte i den globale tekstilindustrien.

GRADVIS HAR
KJEDENE BEGYNT Å
LYTTE TIL AKTIVISTNETTVERKET.
– Her begynte det forklarer den hollandske aktivisten og peker på en stort varehus i
hjertet av Amsterdam. 28. september i 1988
samlet rundt 50 kvinner seg her utstyrt med
plakater og knyttede never. De representerte
et lokalt feministnettverk og reagerte på
opplysningene om at mange av klærne som
butikk-kjeden, det hollandskeide C &A, var
produserte i såkalte «sweatshops» i flere asiatiske land.
i dag består CCC av mer enn 250 organisasjoner innenfor fagbevegelse, kvinne- og
ungdomsorganisasjoner og miljøbevegelse.
CCC er nå representert i 15 europeiske land
og har sekretariat i Amsterdam.
FRYKTET OG RESPEKTERT

– Jeg er fortsatt overrasket over hvor langt
vi har kommet med i virkeligheten ikke mer
enn en gruppe besluttsomme kvinner ( og

noen menn) og et godt konsept: historien bak
klærne som alle bruker, sier Ineke Zeldenrust.
Om ikke mange forbrukerne rundt omkring på kloden kjenner til Clean Clothes
Campaign, gjør garantert de fleste av de
som jobber på toppen innenfor den internasjonale klesindustrien det. Nettverket har
opp gjennom årene stått bak en rekke store
globale kampanjer rettet mot klesgigantene.
I samarbeid med fagforeninger og menneskerettighetsorganisasjoner i særlig asiatiske
land har de fått igjennom viktige forbedringer
av betydning for mange millioner tekstilarbeidere.
I de senere årene har Clean Clothes Campaign frontet mer enn 250 store saker på
vegne av tekstilarbeiderne. Mange av de store
kleskjedene og produsentene har gradvis begynt å lytte til rådene fra klesaktivistene.

Det gjelder ikke minst etiske retningslinjer,
lønnsbetingelser og andre arbeidsforhold.
En av de store og viktige suksessene til aktivistnettverket er kampen for levelønn. Levelønn
skal sikre tekstilarbeiderne en lønn de kan
forsørge seg selv og familien med, inkludert
utdanning til barna, grunnleggende helsetjenester og litt sparing.
Begrepet levelønn har etterhvert fått en sentral plass i tekstilbransjen og store produsenter
som for eksempel Hennes & Mauritz har tatt
det i bruk som et mål i sine egne visjonsdokumenter og arbeidsplaner, men konkrete resultater lar vente på seg.
– Vi har fortsatt en lang vei å gå, men resultatene viser at det nytter og at vi har tatt de første
viktige skrittene i kampen for å sikre de som
syr klærne våre anstendige arbeidsbetingelser
og lønnsforhold, sier Ineke Zeldenrust.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER STÅR BAK

NORSKE PÅDRIVERE

Det er Framtiden i våre hender (Fivh) som
representerer Clean Clothes Campaign i
Norge. Koordinator for det norske arbeidet
er Carin Leffler. Leffler er fagrådgiver innen
temaene levelønn og etikk i leverandørkjeden. Hun har mastergrad i utviklingsstudier
fra London School of Economics og mellomfag i antropologi. Carin Leffler er en
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profilert kommentator på området global
klesproduksjon. Hun har deltok sammen
med researcher Anne Karin Garberg som
en hovedrådgiverne bak Web-TV-suksessen Sweatshop og er blant en av de viktigste pådriverne for å få tekstilarbeidernes
arbeids- og leveforhold på dagsorden i den
norske samfunnsdebatten.
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GRØNNE TIPS

EPLESUPPE
Forfriskende, lettlaget og
velsmakende suppe med
epler som er en perfekt
dessert etter et godt måltid.
Eplesuppen kan serveres
både kald og lun.

6 RØDE EPLER

VARME
vintersupper
VINTEREN ER TID FOR RYKENDE VARME SUPPER PÅ BORDET.
KOKK OG MATRÅDGIVER TORIL GULBRANDSEN VED OPPLYSNINGSKONTORET FOR FRUKT OG GRØNT GIR DEG SINE BESTE KJØTTFRIE TIPS.
TEKST: ARNE STORRØNNINGEN OPPSKRIF TER: TORIL GULBR ANDSEN

1 l vann
saften av sitron
4 ss sukker
½ ts malt kanel
1 beger vaniljekesam
1 eple i fine strimler til pynt
Skrell eplene og fjern
kjernehusene.
Kutt eplene i biter og kok dem
i vann sammen med sitronsaft,
sukker og kanel til de er myke.
Kjør epleblandingen i en
hurtigmixer eller bruk en
stavmikser, til den blir
jevn og glatt.
FOTO: KIM HOLTHE/OPPLYSNINGSKONTORET FOR FRUKT GRØNT

Bland vaniljekesam med
finhakket eple.
Server suppen lun med en
liten spiseskje kesam med
eple i hver suppebolle.
Ønsker du å servere suppen
kald, avkjøles den i kjøleskapet ca. 4 timer. Suppen kan
gjerne serveres med vaniljeis
om du ønsker.
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Fargerik høstsuppe

TO

N

FO

Du finner flere
av oppskriftene til
Toril Gulbrandsen på
framtiden.no.

RE

TF

OR

Flere oppskrifter
kan du også finne på
www.frukt.no

FRU K T O G GR ØN

T)

Suppe er høstmat og du kan nærmest putte oppi det
du har av grønnsaker. Her har vi brukt parmesan og
basilikum som topping, og det får denne grønnsakssuppen et italiensk preg.

FO

SY N ØV E DREY
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TO :

D H AU G
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Bringebærsuppe

N TO

R E T FO R FRU
KT

Dette er en herlig kald dessertsuppe med
bringebær smakt til med kanel. Kjempegod
f.eks. sammen med litt crème fraiche.
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T
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GR

Klassiker
fra Øst-Europa

FO

PP
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S
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N

T
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E D R E YER /O

ØN

Suppe er enkelt å lage fra bunnen av. Det
tar gjerne ikke mer enn 15-30 minutter

NØV

GR

HURTIG OG ENKELT

: SY

FO R FR U K T OG

Russisk rødbetesuppe, opprinnelig fra Ukraina. Populær
i mange øst-europeiske land.
Rødbeter hovedingrediens,
øvrige grønnsakene varierer
fra land til land. Kjempegod.

grønnsaksrester etter middager tidligere i
uken Suppe egner seg godt til å lage i store
porsjoner og fryse ned til dager hvor man
har dårligere tid.
Oppdag de ferske krydderurtene. Smaksett heller ekstra med friske krydderurter
enn salt. Det setter en ekstra spiss på
maten og alle ulempene på kropp og helse
som et høyt saltinntak bidrar til, sier Toril
Gulbrandsen.
Bruk av ferske krydderurter er i ferd med
å innta norske kjøkken for alvor. I løpet av
de siste 6 årene har forbruket økt med hele
60 prosent. Norske produsenter dyrker nå
ca. 17 forskjellige sorter. Kruspersille, dill,
gressløk og basilikum er de mest populære.

TO
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Y NØ V E D R E
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TO

ON

FO
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O R E T FOR FR

SK

Hjemmelaget suppe krever ikke mange
ingredienser, og tar liten tid å lage. Bare
kutt, kok og mos, enklere kan det ikke bli,
mener kokken og matrådgiveren. Suppe
er billig , spesielt hvis du lager det av

ONT

Kjempegod gulrotsuppe
med tall og bokstaver som
er trykket ut av gulroteller sellerirotskiver.
Både små og store vil elske
denne suppen.

G

KUTT, KOK OG MOS

SK

Ø

H

va med en eple- eller bringebærsuppe som lørdagskos,
gulrotsuppe med barnevennlige tall og bokstaver på en
kald ettermiddag eller klassikeren grønn
Thai Curry med grønnsaker ?
Det er en myte at selvlaget suppe uten
hjelp av pulver og poser er tidkrevende og
komplisert å lage. Det er enkelt og billig.
Du får mulighet til å utvikle din egen variant og å sette din egen signatur på suppen,
mener kokk- og matrådgiveren ved opplysningskontoret for frukt og grønt.

NG

NT

Særdeles velsmakende
og lettvint suppe med
sting. Vi har brukt sukkererter, grønne bønner,
gulrot og shiitakesopp
og spicet den opp med
revet ingefær.

Y

I
SN

Ø

Thai curry
grønnsaksuppe

Gulrotsuppe med
tall og bokstaver

fra du starter til suppen står på bordet.
Suppe passer å spise hele året, men smaker
spesielt godt når det begynner å bli kaldere
i været.
Suppe kan tilberedes veldig lettvint og
raskt eller du kan bruke litt mer tid og få en
ordentlig gourmet-rett. Den aller letteste
måten å lage suppe på er å kutte grønnsaker i grove biter, koke de møre i buljong
og deretter servere.
Hvis du ønsker å gjøre litt mer ut av det
kan du bruke en stavmikser til å mose suppen med (en foodprosessor eller en kjøkkenmaskin kan også gjøre nytten) og deretter tilsette litt fløte eller rømme. Uansett
hvilken metode du bruker tar de fleste supper under 30 minutter å lage.
Mulighetene er nesten uendelige. Det
er bare å sette i gang, oppfordrer Toril
Gulbrandsen.

21

SWEATSHOP
TEKST OG FOTO:
SIGURD JORDE,
K AMBODSJA

Sarah, Lisa, Anniken og
Frida utgjør det skandinaviske firkløveret i
Sweatshop 2.

KLESINDUSTRIEN

KLART FOR NY RUNDE MED SWEATSHOP
NÅ ER DET KLART FOR EN NY RUNDE MED NETT-TV-SUKSESSEN SWEATSHOP HVOR FRAMTIDEN I VÅRE
HENDER SPILLER EN VIKTIG ROLLE. I SESONG 2 ER DELTAKERNE FLERE OG SINTERE ENN SIST.
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Tekstilarbeidernes hverdag og utfordringer er fortsatt hovedtema for den nye
runden av tv-serien. Men der første sesong
først og fremst viste fram virkeligheten, skal
de fire deltakerne nå forsøke å forstå mer
av tekstilarbeidernes situasjon: Hvorfor er
arbeiderne fattige, selv om de jobber lange
dager? Hva skjer hvis de ber om mer lønn?
Hvilke alternativer har arbeiderne?
TILBAKE SOM AKTIVISTER
Regissøren Joakim diskuterer filmscener
på markedet med Oudom (tolk og guide)

F

I første sesong var deltakerne nærmest
turister, på en første reise inn i klesprodu-

ørste gang kom de uforberedt til
Kambodsja. Nå kommer de tilbake
som aktivister. En ny sesong av
Sweatshop kommer i april, webtvserien hvor norsk ungdom møter Kambodsjas tekstilarbeidere.
Serien har nådd flere millioner seere over
hele verden og vant Gullruten for beste
realityserie i 2015. Framtiden i våre hender
er fortsatt med på laget, som faglige konsulenter i produksjonen.
FORSTERKET TEAM.

Frida og Anniken fra første sesong er tilbake,
men de er ikke alene: De to kjente svenske
bloggerne Sarah Tjulander og Lisa Tellbe er
med på laget når Sweatshop vender tilbake
til Phnom Penh. De to svenske deltakerne
har jobbet, slitt, rast og grått en skvett i en
egen svensk versjon av Sweatshop på Aftonbladets nett-tv i mars 2016.

Mange av tekstilarbeiderne i Phnom Penh reiser til jobben stuet sammen på et lasteplan. Nå med fire norske
og svenske jenter i midten.

sentenes verden. Men i de to årene som har
gått siden forrige innspilling, har Anniken
og Frida kranglet, skrevet, gitt intervjuer og
holdt foredrag om sine opplevelser. I denne
sesongen kommer våre skandinaviske helter

Sweatshop handler om klesproduksjon, noe Lisa, Frida, Sarah og Anniken får erfare også i denne sesongen.
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Etter to ukers innspilling har deltakerne knyttet nære
bånd til tekstilarbeiderne. Her er Sokpha og Sarah.

tilbake som aktivister. Målet er ikke bare å
forstå mer av hva som påvirker tekstilarbeiderne, men å bidra til å endre forholdene for
alle som syr klærne våre.
«En lønn å leve av» er årets tittel, og røper
hvordan arbeidernes krav om levelønn går
som en ledetråd gjennom den nye serien.
Dagens minstelønn er på langt nær nok. Tekstilarbeiderne trenger og krever en lønn som
gjør at de kan leve, ikke bare overleve. Men
det å kreve høyere lønn er ikke like lett eller
ufarlig i Kambodsja som det er i Norge, noe
Lisa, Sarah, Frida og Anniken skal få erfare.
Harde lønnsforhandlinger har i 2015 gitt
de kambodsjanske tekstilarbeiderne en
markert lønnstilskudd, noe som kommer
godt med. Høyere lønn er seier – men med
en ekkel bismak.
NORDISKE
MEDIEKJEMPER SAMARBEIDER

Fabrikkledelsens svar på økt lønn har vært å
la arbeiderne jobbe hardere: 80 arbeidere må
gjøre samme mengde jobb som 100 gjorde
før, og bruken av såkalt frivillig overtid har
økt. De som ikke makter økt tempo eller
«frivillig» overtid, får ikke fornyet kontrakten
når den går ut, forteller Chan Raksmey til
Framtiden i våre hender. Hun jobber på et
støttesenter for fabrikkarbeidere, og blir intervjuet i serien.
Vi kan ikke røpe innholdet i serien, men
tror en ny sesong vil føre til minst like mye
oppmerksomhet rundt tekstilsaken og de
skandinaviske kleskjedene som sist. Ikke
minst fordi Aftenposten og Aftonbladet står
sammen om lanseringen.
Det vi kan røpe er at du vil få se solid innsats fra klesaktivistene, tøffe arbeidere i møte
med modige skandinaver, sterke møter med
flotte kambodsjanere, og kanskje noen tårer
felt i sinne og frustrasjon. Men vi kan love at
du vil få ekte følelser og ekte engasjement.
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ETISK MOTE

TEKST OG RESER ACH: JANNE
WELTZIEN LISTHAUG.
ALLE BILDENE ER FR A ETHICAL
FASHION SHOW BERLIN 2015.

LIBE FAIR LIVING profilerer seg som

berekraftig, økologisk og etisk og sel
klede, tilbehør og interiør frå anerkjende
etiske merker i Oslo. Organiserer også
private visningar i butikken og har nettbutikk. Adresse: Gjøvikgata 1, 0470 Oslo.

BONECO/Et grønnere liv sel økologiske

matvarer, hudpleieprodukt, miljøvenlege varer og økologiske klede til barn.
Adresse: Gamle Drammensvei 38, Stabekk. Har også nettbutikk.

HER FINN DU
ETISK & MILJØVENLEG

MOTE

ER DU OPPTATT AV MILJØVENLEGE
OG ETISK PRODUSERTE KLEDE?
HER ER EI OVERSIKT OVER NORSKE
BUTIKKAR OG NETT BUTIKKAR MED
GRØN OG ETISK PROFIL.

NØSTEBARN

har klede i ubehandla,
økologisk ull til store og små. Oppgir også
kor dei får skinnet sitt garva. Har nettbutikk og vanlige butikkar: Adresser: Bentsebrugata 29, 0469 Oslo, Rådhustorget
3, 1337 Sandvika, Breigata 16, 4006 Stavanger, Hardangerveien 21, 5224 Nesttun,
Fjordgata 28, 7010 Trondheim.

NUDIE JEANS

produserer jeans av 100
prosent organisk bomull, medlem av Fair
Wear Foundation og reparerer dine øydelagde jeans i utvalde butikkar. I Noreg
finnast ein, i Grønnegata 1, 0352 Oslo.
Buksene finnast også i fleire utvalde
butikkar i Noreg (http://www.nudiejeans.
com/stores/#/q=norway), samt på nett.

Mote på
Catwalken
på Ethical
Fashion Show
Berlin 2015.
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OAT shoes har spesialiserte seg på å produserer snickers av hundre prosent nedbrytbart materiale. På bilde
til høyre grunnlegger og eier Christiaan Maats.

SØLV: Har som mål å redusere forbruk

GUDRUN SJÖDÉN merker sine

JUST FASHION: Nettbutikk basert

AOE - AGE OF ENLIGHTENMENT:

og lagar derfor bare klede på bestilling. Brukar ull frå Noreg, samt norske
garnprodusentar og veveri. Brukar ein
anerkjend syfabrikk i Portugal med
etiske prinsipp.

i Oslo som også har pop-up stores.
Arbeider med designarar med fokus på
berekraftig produksjon. Har utarbeida
ulike stempel som seier meir om designen til dømes er etisk produsert og om
du kan spore leveringskjeden, om det
er vegansk, om kleda har eit lågt karbonavtrykk og liknande. Just fashion har
klede, accessories og smykke, for både
kvinner og menn.

eigne produkt etter kor økologiske og
miljøvenlege kledene er etter til dømes
GOTS-standard og Fairtrade. Adresser:
Nedre Slottsgate 15 og Markveien 51,
Oslo. Har også nettbutikk.

Brukar bare naturlege og berekraftige
materialar, som økologisk bomull, med
Fairtrade og GOTS-sertifisering. Kleda
finst på fleire butikkar, i til dømes Oslo,
Skien, Os og Porsgrunn (http://aoeclothing.com/pages/store-locations).

ENGLEBARN sel barne- og babyklede

i tekstiler i ubehandla ull, ull/silkeblandingar og økologisk bomull. Økologi
er stikkordet og kleda er fri for kjemiske behandlingar. Har også klede for
vaksne. Adresse: Mogata 6c, 0454 Oslo

MUD JEANS:

Eit klesmerke som sel
klede produsert av økologiske, resirkulerte og rettferdig produsert bomull
(GOTS-sertifisert). Produsentane tek
berre i bruk bomull dyrka av bønder
tilslutta Fairtrade eller BCI-organisasjonar.

ALPACA SOCIETY

lagar klede i alpakkaull produsert i Peru der ein kontinuerleg jobbar med å sikre gode arbeidsforhold, menneskerettar og minimere
miljøbelastning. Reparerer også kleda
og designar Vibeke Stølen Andrup tek
med seg det som ikkje lar seg reparere
til Peru der ho følgjer produksjonen tett.
Pels som blir brukt av designaren kjem
frå dyr som har døydd ein naturleg død i
fjellet. Adresse: Fornebu S, Snarøyveien
55, 1364 Fornebu. I tillegg får ein kjøpt
kleda hos ei rekkje andre forhandlarar
(http://alpacasociety.com/forhandlere-2-2/), samt på nett.

SJEKK MER
på vårt nettsted Framtiden.no
og http://www.framtiden.no/
gronne-tips/klar/her-finn-du-etiskog-miljovenleg-mote.html

KINGDOM: Eit klesmerke aktiv i

kampen mot menneskehandel og for
menneskerettar. Har også merket Release, som tilbyr fairtrade og økologisk
sertifiserte klede til bedrifter.

e
vil du vinn

Nina Tremel
fra www.aluc.
eu - "upcyckling"
lager nye klær
av materiale fra
klærne andre
kaster.

gavekmoortte?på
etisk

4
Se side 3
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DUELL

KULLSVIERTRO PÅ OLJE OG GASS
KARL EIRIK SCHJØTT-PEDERSEN, DEN MEKTIGE SJEFEN TIL NORSK OLJE OG GASS, SYNES DE
SOM VIL AV VIKLE OLJENÆRINGEN FÅR FOR MYE PLASS.
TEKST: SINDRE STR ANDEN TOLLEFSEN, KOMMUNIK ASJONSJEF FIVH
FOTO: ARNE STORRØNNINGEN

Sjefen for Norsk Olje og gass, Karl Schjødt Pedersen (til venstre) og Framtiden i våre henders leder Arild Hermstad
møttes til samtale på kontoret til den mektige bransjeorganisasjonen i NHO-bygget.

S

chjøtt’n er en mektig mann. Han har
vært stabssjef og statssekretær hos
Jens Stoltenberg, samt fiskeri- og
finansminister. Nå er han sjefen for
organisasjonen som skal ivareta interessene
til norsk oljenæring. Vi inviterte til duell mot
leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad.
AH: Føler du deg forpliktet til Paris-erklæringen om å stoppe global oppvarming på 1,5
grader?
KESP: Norsk olje og gass har vært enig i
det norske klimaforliket, og vi slutter oss til
avtalen fra Paris med målet som er definert
er til «godt under» to grader. Det vi så i Paris,
var at landene skal «arbeide for» å begrense
temperaturstigningen til 1,5 grader. Men målet er fortsatt to grader! For å få det til, burde
verden fokusere aller mest på å få kuttet kullproduksjonen og erstatte den med gass.
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AH: Er ikke gass en omvei? Ser vi til USA,
hopper jo de rett over til sol- og vindenergi.
Gass gir jo også CO2-utslipp
KP: Vi vet at det er en milliard mennesker
som ikke har tilgang på elektrisk kraft overhode. I tillegg blir det over to milliarder flere
mennesker frem til 2050. Det betyr at etterspørselen etter energi vil øke veldig sterkt.
Uten norsk gass vil det ikke bli mulig å nå
klimamålene.
AH: Men du vet jo at disse menneskene
i hovedsak må få sin energi fra fornybare
kilder, ikke norsk gass. Men la gå, hvordan
tenker du vi skal gå fram for å håndtere klimakrisen?
KP: Det første er økt energieffektivitet, det
andre er å løfte fornybar energi. Mange tror jo
at oljeindustrien er skeptisk til fornybar energi.
Slik er det ikke. Veldig mange store energiselskaper er langt fremme på dette feltet
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AH: Jeg tror du undervurder hvor raskt fornybar energi vil vokse. Det internasjonale energibyrået har konsekvent undervurdert veksten
på dette feltet?
KP: Det interessante er ikke om det er snakk
om 25 prosent eller en tredjedel andel fossil
energi. Det interessante er at verden vil være
avhengig av fossil energi.
Da er det avgjørende viktig å dreie bruken
bort fra kull og til gass. Alle seriøse undersøkelser viser at vi ikke vil få nok fornybar energi.
Det blir avgjørende å dekke inn energibehovet
når det vinden ikke blåser eller solen ikke skinner.
AH: Så da er du heller ikke bekymret for at
norsk olje og gass kan komme til å utkonkurrere europeisk fornybar energi?
KP: Det er en helt fiktiv problemstilling. Akkurat nå burde alle vært opptatt av at prisen på
C02-utslipp er så lav at kull utkonkurrerer gass!

AH: Men la oss se ti år inn i framtiden. EU
vil da ha faset ut kull, og gass spiller kun rollen
som erstatning når det ikke er nok fornybar
energi tilgjengelig. Vil ikke dette gjøre at gassen
får en lite lønnsom rolle?
KP: Ingenting tyder på at gassen vil få en så
liten rolle. Men dette vil først og fremst bli et
spørsmål om pris. Alt vil handle om hvorvidt
Norge klarer å holde kostnadene nede. Det er
hovedfokuset for oljenæringen nå.
AH: Men nå viser jo oversikter at nesten ingen prosjekter på norsk sokkel er lønnsomme?
KP: Dette er feil. Et felts lønnsomhet avgjøres av mange forhold som avklares gjennom
letevirksomhet. Statoils beslutning om å gå videre med Castberg-utbyggingen er det beste
eksempelet på at kostnader kan reduseres
og at feltene i Barentshavet kan være lønnsomme. Det er samtidig i klimaets interesse
at utvinning av olje skjer i land som stiller høye
krav til å redusere utslipp i produksjon. Her er
Norge best av alle.
AH: Men norsk olje og gass skal jo forbrennes, det er her jo primært utslippene skjer?
KP: Joda, men utslippene fra produksjon er
også viktig!
AH: Men det er vel prisen som avgjør, ikke
det at norsk produksjon har litt lavere utslipp en snittet i verden? Det er vel bedre om
Norge, som har tjent seg rik på olje allerede,
lar en del av våre ressurser bli liggende under
bakken? Vi vet at tre fjerdedeler av all verdens
fossile energi må bli liggende under bakken,
da må Norge bidra og heller satse på andre
næringer?
KP: La meg si det slik: Jeg er veldig glad i
fiskerinæringen. Jeg er selv fra Finnmark. Men
fisken vi selger står for 0,8 prosent av verdiskapningen. Oljen står for over 20 prosent.
Denne tanken om å legge om, og at det skal
komme noe etter og ta over for oljen, er helt
urealistisk.
AH: Men er det mange som sier at det er en
enkelt ting som skal ta over etter olje og gass?
Det er vel snarere en hel rekke ting som skal
erstatte oljen.

KP: Hver eneste dag får vi høre: «Dette er
den nye oljen». Oljen er helt unik i sin lønnsomhet og sitt volum.Da jeg var liten gutt
hadde Sverige en verdiskaping per innbygger som var mer enn 1,5 ganger Norges. Nå
har vi en verdiskaping per innbygger som er
mer enn 1,5 ganger Sveriges.! Er ikke oljen
der, så kommer ikke noe annet istedenfor.
AH: Med en oljepris som dagens, er du ikke
redd for at vi uansett blir litt mer som alle
andre?
KP: Jeg er trygg på at oljeprisen vil gå opp
igjen.
AH: Nå er tjue prosent av bilene i Norge
elektriske, og Ap vil ha slutt på bensin og
dieseldrift om bare 14 år. . Bekymrer det deg
at flere land vil følge etter? Da vil jo norsk
fossil energi bli mindre etterspurt?
KP: Olje er ikke bare biler, det er fly og
tungtransport. Olje er heller ikke bare elektrisitet, det går til industri. I et vanlig kontorlokale, er det aller mest oljeprodukter. Vi
omgir oss med olje i hele livet vårt!
AH: Du er heller ikke redd for en større, såkalt «disruptive change», en stor og radikal
omveltning som utkonkurrerer fossil energi?
KP: Jo, men det er det jo allerede! Elektriske biler er en slik endring. Men det utgjør
en så liten andel.
AH: Så hvilken rolle skal da politikken
spille?
KP: Paris-avtalen er en seier for politisk
arbeid. Alle vet at det er av fundamental betydning. Her på mitt kontor i Norsk Olje og
gass tar alle hensyn til togradersmålet. Det
er det vi planlegger utfra.
AH: Føler du at norsk offentlighet er blitt
mer negativ til oljevirksomheten?
KP: Ja, hvis du følger den norske debatten,
skulle man tro det, men undersøkelser viser
at 85 prosent av den norske befolkningen
støtter den norske olje – og gassvirksomheten. Det er kun syv prosent som er mot og
som vil avslutte. Men i det norske ordskifte
synes jeg de som vil avvikle virksomheten
får vel mye plass.
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KARL SCHJØDT PEDERSEN:
BÆREKRAFTANSVARLIG I H&M NORGE

MANGE TROR JO
AT OLJEINDUSTRIEN
ER SKEPTISK TIL FORNYBAR ENERGI. SLIK
ER DET IKKE.

ARILD HERMSTAD FIVH
LEDER I FRAMTIDEN I VÅRA HENDER

JEG TROR DU UNDERVURDERER HVOR RASKT
FORNYBAR ENERGI VIL
VOKSE. IEA HAR KONSEKVENT UNDERVURDERT
VEKSTEN.
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Laget for
ikke å vare?
DE FLESTE DELENE I FORBRUKSVARENE VÅRE KAN LAGES SLIK
AT DE HOLDER I 50 ÅR. HVORFOR GJØR DE DET IKKE?
TEKST: MARIA BØRJA

D

et finnes en lyspære som har
overlevd de fleste av oss. Den
henger i Livermore i California,
og har lyst siden 1901. I Norge
finnes en nesten lik mirakuløs pære, fra
1908, i Orkla industrimuseum. Hvis slik
ekstrem varighet er mulig, hvorfor har jeg
skiftet så mange lyspærer i mitt liv?
– Det handler om å forkorte varers
levetid for å øke etterspørselen, sies det i
dokumentarfilmen Pyramids of Waste (The
Lightbulb Conspiracy) fra 2010, produsert
av Media 3.14 med EU-støtte, i samarbeid
med kanaler som Arte France, YLE og NRK.
Filmen viser hvordan verdens første
globale kartell i 1924 besluttet å forkorte
lyspærenes levetid. Dokumenter oppdaget
i Berlin 80 år senere viser at nederlandske
Philips, tyske Osram og franske Compagnie
des Lampes var involvert.
MASSESØKSMÅL MOT APPLE

Slik sies lyspærene å være det første eksempelet på planlagt foreldelse. Det forekom i bilindustrien – selv om Henry Ford
lenge kjempet imot – og i 1932 lanserte
amerikaneren Bernard London essayet
Ending the Depression Through Planned
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Obsolescence. Hans forslag om en fastsatt
levetid for produkter ble ikke vedtatt, men
levde videre som idé og mekanisme – og ble
på 1950-tallet revitaliserte av den amerikanske industridesigneren Brooks Stevens som
forbrukernes eget ønske om å ”eie noe litt
nyere, litt bedre, litt tidligere enn nødvendig”.

VI KAN IKKE VITE
OM PRODUKTENE VÅRE
BRYTER SAMMEN PÅ RIKTIG TIDSPUNKT. MEN VI
KAN BE OM REGLER SOM
ØKER MULIGHETEN FOR
AT DE VARER.
Planlagt foreldelse sies å ha rammet
nylonstrømper og barberblader, printere og
mobiltelefoner. Den første iPoden skal ha
vært konstruert til å vare i maks 18 måneder,
eller til batteriet døde ut – inntil en rekke
andre misfornøyde kjøpere i 2003 gikk til
massesøksmål mot Apple. I forliket forpliktet Apple seg til å gjøre batteriet utskiftbart og utvide garantien til to år.
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Den norske forbruksforskeren Pål Strandbakken utelater ordet ”planlagt” når han
snakker om foreldelse. Grovt sagt foreldes
et produkt når 1) det ikke lenger har ønsket
funksjon, 2) det oppleves som utbrukt, 3) det
ikke lenger ses som moteriktig eller 4) forbrukerens behov endrer seg.
Strandbakken har studert produktlevetid
for møbler, hvitevarer, musikkanlegg og TVapparater ved å spørre forbrukerne hvor lenge
har de hatt produktet og hvorfor de kaster
det. I et miljøperspektiv er ikke minst hvitevarene interessante – fordi de går på strøm:
– Vi kan ikke bytte ut apparatene hver uke
fordi de blir én prosent mer energieffektive,
sier Strandbakken. Om to familier kjøper
vaskemaskin samtidig, og familie A bytter
det ut til en mer energieffektiv vaskemaskin
etter ti år, tar det likevel mange år før energiregnskapet deres går i pluss.
Han noterer også en annen mekanisme:
– Når folk kjøper et energieffektivt kjøleskap, setter mange det gamle i kjelleren. Slik
øker strømforbruket, sier Strandbakken.
”I løpet av den siste generasjonen har levetida for viktige varegrupper blitt vesentlig kortere”, konkluderte Framtiden i våre hender i
en rapport i 1993. Det gjaldt både sko og klær,

Fakta

FOTO: ISTOCK

Foreldelse deles gjerne inn i flere
kategorier. Med utgangspunkt i
Vance Packards bok The Waste
Makers benytter forbruksforsker
Pål Strandbakken følgende fire:

1
funksjonell foreldelse
– når produktet ikke lenger har
de ønskede egenskapene.

2
kvalitetsmessig foreldelse
– produktet oppleves som ødelagt, utbrukt eller slitt.
3

psykologisk foreldelse
– produktet oppleves ikke lenger
som moteriktig.
4

foreldelse grunnet forbrukerbehov – produktet dekker ikke
lenger forbrukerens (endrede)
behov.
Blir produktene slitt ut før tiden? fordi de er designet for ikke å vare?
Bilindustrien har anbefalt utbytting hvert 3. år.

møbler, støvsugere og elektriske apparater
som vaskemaskiner og strykejern. Drøyt tjue
år senere, i 2014, finner vi liknende funn blant
annet i en produktgjennomgang i US News.
Norske kjøleskap var i 2007 gjennomsnittlig 7,8 år gamle, ifølge Strandbakkens doktoravhandling. Fryserne var i gjennomsnitt 9,4
år og TV-ene litt over seks år gamle. Åtte år
senere ser han ingen grunn til at levetida har
blitt lengre:
– Vi har blitt fryktelig velstående i denne
perioden. Det må få konsekvenser for forbruket vårt, sier han.

DESIGNET TO REPAIR

Når vi kvitter oss med ting, sier vi gjerne at
produktet er utslitt, enda det fungerer:
– Når vi kaster et møbel, er det som oftest
fordi vi ønsker oss et nytt, sier Strandbakken.
Likevel er mote en overvurdert grunn til at
vi kaster ting – også klær.
Med mobiltelefoner blir det mer komplisert. De byttes ut før de er utslitt, blant annet
fordi de ikke er oppgraderbare. Samtidig
samler mobiltelefonen flere funksjoner i ett
produkt – en potensielt positiv mekanisme:
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– Både kameraer, musikkspillere og
kameraer fases slik ut på grunn av konvergens, sier Strandbakken.
Mange mobiltelefoner gis også videre,
men mange svikter også før vi ønsker å
bytte dem ut. I 2007 gikk en misfornøyd
mobilkunde hele veien til Høyesterett med
sin klagesak – og endte opp med en dom
som stadfestet fem års klagerett på mobiltelefoner.
Ifølge Forbrukerrådet gjelder samme
reklamasjonsfrist for biler og store hviteog brunevarer som vaskemaskiner og TV.
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DINE RETTIGHETER:
Du kan reklamere i to eller fem år, avhengig
av hvor lenge det du har kjøpt er ment å
vare.

• Hvitevarer som kjøleskap og vaskemaskin
er eksempler på varer med fem års
klagefrist, det samme gjelder elektronikk
som PC og mobiltelefon.

feil to ganger. Du har to års klagefrist når
du kjøper noe fra en privatperson.

• Reklamasjonsfristen er laget blant annet
med tanke på å forhindre at produsenter
lager varer som må kastes med en gang.

• Forbrukerrådet har ikke registrert
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ansvar, skal han/hun tilby reparasjon
eller ny vare innen rimelig tid. Selger kan
normalt ikke forsøke å reparere samme
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KORTERE LEVETID

Tyske Öko-Institut lanserte i 2015 en omfattende rapport om levetida til elektriske og
elektroniske produkter – hvitevarer, stavmiksere og vannkokere, mobiltelefoner,
PC-er, printere og TV-er – som konkluderte
med at levetida fra 2004 til 2013 i gjennomsnitt var blitt cirka ett år kortere.
Det oppsiktsvekkende var at andelen apparater kjøpt for å erstatte et defekt apparat
økte fra 3,5 prosent i 2004 til 8,3 prosent i
2012. I tillegg økte utskiftningen av nye apparater (mindre enn fem år gamle) fra sju
prosent i 2004 til 13 prosent til 2013 – noe
forskerne mente tyder på planlagt foreldelse.
At nesten 30 prosent av de utskiftede produktene fungerte – 60 prosent av flatskjermTV-ene – tyder derimot på at forbrukerne
bidrar til å redusere levetiden.
Rapporten ble utført på vegne av det tyske
miljødirektoratet i en tid der EU vurderer å
innlemme standarder for produktvarighet
og reparasjonsmuligheter i økodesigndirektivet.

Den nederlandske telefonen Fairphone er i
forkant av denne utviklingen. Deres nye modell
nr. to er basert på moduler, slik at defekte deler
kan skiftes ut: ”Designed to open, designed to
repair, designed to last”, som reklamen lyder.
DEN SNIKENDE
FØLELSEN AV KJØPELYST

Tilbake til lyset. 1. september 2015 gikk IKEA
over til kun å selge LED-lyspærer. De bruker 85
prosent mindre energi og skal vare 20 ganger
lenger enn tradisjonelle glødepærer.
– Vi har jobbet hardt for å redusere prisene.
For å gjøre bærekraftige løsninger tilgjengelige
for mange mennesker, må de være både rimelige og gode, sier Steve Howard, internasjonal
bærekraftansvarlig i IKEA.
– Omleggingen er positiv, men ikke særlig
oppsiktsvekkende, sier publikasjon- og fagansvarlig Kenneth Hansen i kompetansenettverket Lyskultur. – Jeg vil heller gi æren til EUdirektivene økodesign og energimerking, som
har pålagt utfasing av mindre energieffektive
lyskilder.

henvendelser om for tidlig eller planlagt foreldelse. Det er derimot ikke uvanlig
med spørsmål om hvor lenge en gjenstand
er ment å vare, med utgangspunkt i forbrukerkjøpsloven.

Kilde: Forbrukerrådet

• Når det fastslås at feilen er selgers

Hansen får støtte fra Cato Johannessen,
produktsjef for lyskilder i Osram Norge, som
mener LED-pærene er blitt så gode grunnet
skjerpede energikrav.
Med sin lange levetid vil LED-pærene etter
hvert føre til at salget på lyspærer synker.
Men den nye teknologien muliggjør også ny
design. Med nye produkter vil IKEA-kunden
stadig oppleve det Ola Mathismoen kaller
”denne snikende følelsen av kjøpelyst”.
Denne kjøpelysten kompliserer også
problemstillingen vår. For vi kaster også
velfungerende produkter. Vi trenger ikke alt
vi kjøper.
Så hvem har skylda for produktenes korte
levetid – forbrukerne eller produsentene?
Vi lar Strandbakken få siste ord:
– Hvis jeg bytter ut møblene fordi IKEA lager elendige produkter og klærne fordi H&M
gjør det samme, har produsenten en del
ansvar. Hvis jeg bytter dem ut fordi jeg kjeder
meg eller er misfornøyd, er vel produsenten
og forhandleren mer uskyldig. I det virkelige
liv er det sannsynligvis en blanding.

KILDER
Cosima Dannoritzer: Pyramids of Waste (Media 3.14 Article Z, 2010) · Pål Strandbakken og Nina
Heidenstrøm (red.): Hinsides symbolverdi (Novus forlag, 2010) · Pål Strandbakken: Produktlevetid og
miljø. Muligheter og hindringer for en refleksiv økologisk modernisering av forbruket (doktoravhandling ved Statens Institutt for Forbruksforskning, 2007) · John Hille: Varers levetid. Om holdbarhet
og brukstid for hvitevarer, møbler, sko og klær (rapport for Framtiden i våre hender, 1993) · Tim
Cooper (red.): Longer Lasting Products. Alternatives To The Throwaway Society (Nottingham Trent
University/Gower Publishing, 2010) · UBA (det tyske miljødirektoratet): Einfluss der Nutzungsdauer
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von Produkten auf ihre Umweltwirkung: Schaffung einer Informationsgrundlage und Entwicklung
von Strategien gegen „Obsoleszenz“ (Öko-Institut i samarbeid med Universitetet i Bonn, 2015) ·
Erfan Mohammadi: Planlagt foreldelse: hvilke faktorer påvirker produktlevetid? (masteroppgave
ved Universitet i Agder, 2014) · Robert Sołczak: Planned Obsolescence: A Question of Consumerism
and Production of Waste (Centria University of Applied Sciences, Ylivieska Unit, 2013) · Forbrukerrådet, Lyskultur, SIFO, IKEA, Osram, Wikipedia, Dagsavisen, Dagbladet, Adresseavisen, E24, The
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Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
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Bryllup, ﬁrmafest

Tørr hud?
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Gjøvik, Lillehammer
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DIN ANNONSE HER?

Butikk, nettbutikk og distributør
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Økologisk hudpleie

miljøvennlig produkt?

Her når du mange tusen «grønne forbrukere»!
Gårdskafe
- kurs og seminar
- stedetELLER
for de NETTANNONSE
små og nære samlingene.
FOR PROFILERING
I BLADET,
Våkn LINK
opp tilTIL
lukten
nybakt brød og
Hest, utegris, høner, ender, mm.
(MED
DIN av
NETTBUTIKK)
PÅkaffe.
FRAMTIDEN.NO/GRONNE-TIPS
Ramnes,
Vestfold, tel.
9006 8597 / 3339/ 6917,
TA KONTAKT:
SVERRE@GMK.AS
98 61 sukkegard.no
31 01
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www.reinhudpleie.no

Miljøbank
Økologisk
grossist
i
lomma!
for hele Norge

Nå har du enda flere grunner til å
velge miljøbanken. Prøv vår nye
Fremtiden mobilbank
er Økomatog
i dine
hender
nettbank!
Fremtiden
FremtidenererØkomat
Økomati idine
dinehender
hender

www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
www.okomat.no/
www.okomat.no/bestilling@okomat.no
bestilling@okomat.no
Tlf::74 01 68 11
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01
Tlf::74
0168
6811
11 www.norganic.no
cultura.no
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00
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E-post:info@friendsfairtrade.no
Tlf. 21 38 50 00
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www.fft.no

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

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

“Anbefalt av Grønn Hverdag”
“Anbefalt
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GrønnHverdag”
Hverdag”
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no

Gårdsbutikk
Gårdsbutikk
Biodynamiske
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mel, kjøtt
kjøtt

www.spesialkorn.no
OPTIMA PRODUKTER
AS
OPTIMA
OPTIMA PRODUKTER
PRODUKTER AS
AS

Magisk
Magiskmjuk
mjukbambus
bambus

Vita
VitaBiosa
Biosa
Vita
Biosa
Økologiske melkesyrebakterier
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Økologiske melkesyrebakterier
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Økologiske
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Selges hos Life, Sunkost
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- Sprekker,økologiske
kløe, skrubbsår
og

NO-012-014
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FremtidenererØkomat
Økomati idine
dinehender
hender
Fremtiden
www.okomat.no/
bestilling@okomat.no
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74010168
6811
11
Tlf::74
detglutenfrieverksted.no
FERSK SUPPA LAGA
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OSCVOSS.NO
ØKOLOGISK & LOKAL MAT

MED KJÆRLEIK PÅ

- Sprekker, kløe, skrubbsår og
kakaoprodukter.
Kløe,
tørr
hud
og
Kløe,
tørrhudplager?
hud
og hudplager?
hudplager?
kakaoprodukter.
andre
Prøv Optima.
Optima.
kakaoprodukter.
andre
hudplager?
Prøv
Prøv
Optima.
Prøv Optima.
Utan
miljøgifter/parabener.
Uten
sukker.
Utan
miljøgifter/parabener.
Utan
miljøgifter/parabener
Utan
miljøgifter/parabener
Uten sukker.
sukker.
Uten
“Anbefalt
av
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Hverdag”
For
hele
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Grønn
Hverdag
Anbefalt av
avav
Grønn
Hverdag
For
hele
familien.
For
hele
familien.
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no

okosjokolade.no
OPTIMA PRODUKTER
AS

okosjokolade.no

okosjokolade.no
- med god samvittighet
OPTIMAPRODUKTER
PRODUKTER
AS
OPTIMA
AS
OPTIMA
PRODUKTER
AS
medgod
godsamvittighet
samvittighet
--med

Vita Biosa
Biosa
Vita

Abonnementsordning
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt
korn, mel, kjøtt
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Miljøbank
i lomma!

Nå har du enda flere grunner til å
elge miljøbanken. Prøv vår nye
er Økomatog
i dine
hender
mobilbank
nettbank!
er Økomat i dine
hender

no/ bestilling@okomat.no
no/ bestilling@okomat.no
lf::74 01 68 11
lf::74
01 68 11
cultura.no
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HANDEL I RIKTIG RETNING
HANDEL
I RIKTIG
RETNING
KLÆR
TIL KVINNER
& BARN,
LEKER &

www.fft.no

KLÆR TIL KVINNER
& BARN,
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
104 LEKER
I OSLO.&
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
Storgata
36b, 0182
0182104
Oslo,I OSLO.
Storgata
Oslo,
VELBEVARE.NO
Tlf.i Mathallen
21 38 50Oslo
00
VELBEVARE.NO
og
E-post:info@friendsfairtrade.no
Tlf. 21 38 50 00
E-post: info@friendsfairtrade.no

Økologisk hudplei

kjøtt, ost, korn, mel,
grønnsaker, potet
Andelslandbruk CSA
Velkommen!

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

Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk
Tlf. 62 59 27 94
ommang.sondre@online.no
www.ommang-sondre.origo.no
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Tørr
V E NNL IG N AThud?
UR
Å KLE SEG I

E T S T Y K K kornE
Økologiske
og melprodukter
Magisk mjuk bambus

Økologisk
& etisk

- Sprekker, kløe, skrubbsår og
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre
Optima.
Design
og hudplager?
søm
av kjoler, skjørtPrøv
og overandre
hudplager?
Prøv
Optima.
Abonnementsordning
deler. Økologiske
og fairtrade stoffer.
Utan
miljøgifter/parabener.
Utan miljøgifter/parabener.Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Bestill gjerne
dine egne
mål.
“Anbefalt
avetter
Grønn
Hverdag”
“Anbefalt
Grønn
Gårdsbutikk
Tlf.av482
51 760Hverdag”
www.optima-ph.no
Biodynamiske grønnsaker,
www.optima-ph.no
korn, mel, kjøtt

www.spesialkorn.no
OPTIMA
PRODUKTER
AS
www.kariannefrantzen.no
OPTIMA
PRODUKTER AS
www.badaboom.no

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

Fremtiden er Ø
www.okomat.no
Tlf::
www.englebarn.no

LiBe

www.etiskmote.n
Butikk: Mogata 6c på Sagene/Oslo

Magisk mjuk bambus

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

Vita
Vita Biosa
Biosa
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Butikk, nettbutikk og distributør
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VOLDA ELEKTRISKE MYLNE AS
produserer i dag økologisk matmjøl på utstyr
hovudsakleg frå 1930-talet, og som ein sjeldan
ser i bruk i dag (steinkverner, valsestol,
skalmaskin). Produksjonen er arbeidskrevjande, men produkta kjem i ei særstilling med
omsyn
til fiberinnhald, smak og bakeevne.
NG I BLADET, ELLER
NETTANNONSE
BUTIKK) PÅ FRAMTIDEN.NO/GRONNE-TIPS
SVERRE@GMK.AS / 98 61 31 01
70 05 55 10 - www.mylna.no
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R e i n
Økologisk hudpleie

HANDEL I RIKTIG RETNING
Selges hos Life, Sunkost
KLÆR TIL KVINNER
& BARN,
LEKER &hos Life, Sunkost
Selges
HEGGLIURTEHAGE
URTEHAGE
HEGGLI
og
TILBEHØR. KONGSVEIEN
104 IH-kjeden
OSLO.
7105
Stadsbygd
H-kjeden
7105 Stadsbygd Tlf. 41og
76 86
37
VELBEVARE.NO
Tlf. 73855389
heggli.urtehage@online.no
heggli.urtehage@online.no
heggliurtehage.no
www.heggliurtehage.no
www.isrosa.no

Mel malt
med omtanke
Abonnementsordning

Økologisk,
steinmalt
mel.
Stange, Hamar,
Gjøvik, Lillehammer

Lyserenveien
566,
Gårdsbutikk
1820
Spydeberg
Biodynamiske grønnsaker,
Tlf/fax: 69837600 / 69837663
korn, mel, kjøtt
Epost: post@holli-molle.no
www.holli-molle.no

økologiske
og fairtrade
- Sprekker,kakaoprodukter.
kløe, skrubbsår
og
Kløe,
tørrbivoks,
hud og hudplager?
– av
urter
kakaoprodukter.
andre
hudplager?
Prøv
Optima.
Prøv Optima.
og honning!
Uten sukker.
Utan
miljøgifter/parabener.
HANDEL I RIKTIG RETNING
Utan
miljøgifter/parabener
Uten sukker.
KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
100%
naturleg
og
økologisk
For
hele
familien.
er Økomat i dine hender
“Anbefalt
Grønn
Hverdag”
Anbefalt
avav
Grønn
Hverdag
KONGSVEIEN 104 I OSLO.
no/ bestilling@okomat.no – fordi me bryr
www.optima-ph.no
oss!For hele familien. TILBEHØR.
www.optima-ph.no
VELBEVARE.NO

lf::74 01 68 11
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“Naturens
kur Vi leverer nybrent, økologisk kaffe
Lag din egen
Lag din egen
sunne sjokolade
av
Prøv Vossabias
Tørr
hud?
sunne sjokolade av
mot
hudplager”
økologiske og fairtrade
hudprodukt

Økologisk hudpl

Endelig et alternati

Adaptogen, Antioksidant Ene

Landets største utvalg av økologisk kaffe og espresso

Les mer om oss på OPTIMA
www.vossabia.no
okosjokolade.no
- med god samvittighet
OPTIMAPRODUKTER
PRODUKTER
AS
w w w . r e i n h u d p l e i e ww
.n
AS
– også koffeinfrie alternativer. www.stavangerkaffebrenneri.no
- med god samvittighet

www.reinhudpleie.no

okosjokolade.no

Tørr hud?

Vita Biosa - Sprekker, kløe, skrubbsår og
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VISSTE DU

EN FRAMTID VI IKKE VIL HA
Ny dokumentasjon viser klimaproblemet er
langt mer alvorlig enn det politikere og byråkrater har trodd, sier Arild Hermstad, leder i
Framtiden i våre hender. En rapport som Fivh la
fram før det store klimatoppmøtet i Paris viser
de viktigste konsekvensene av to, tre og fire
graders global oppvarming
Det er dyster lesning og det viser at politikerne er milelangt unna en kriseforståelse i takt
med virkeligheten. Selv miljøorganisasjonene

kvier seg til å slå alarm. Alle vil jo kommunisere
positivt ifølge Hermstad.
Rapporten er skrevet av Thomas Cottis,
høyskolelektor ved Høyskolen i Hedmark, og
bonde. Han driver et økologisk bruk med storfe
i Løten. Du kan laste ned hele rapporten på
denne adressen:
http://www.framtiden.no/rapporter/
rapporter-2015/774-en-framtid-du-ikke-vil-ha/
file.html
FOTO: DON DE BOLD

KLESFORBRUKET I TAKET
Nordmenns klesforbruk
har eksplodert de siste 20
årene og vi kaster mer klær
enn noensinne før.
En viktig del av forklaringen er at prisen på klær har
stupt. Det viser en analyse
Framtiden i våre hender
har laget. Du finner mer på
nettsiden Framtiden.no.
Sammenlignet med andre
varer og tjenester har
prisen på klær falt med 68
prosent fra siden 1995.
Siden 1995 har importen
økt med 35 prosent.Vi
kastet 65 % mer tekstiler
i 2011 enn vi gjorde i 1995.
Det betyr at hver og en av oss
kaster mer enn 9 kilo klær og
andre tekstiler i året.

HJELP OSS Å BLI

50
000
MEDLEMMER!
34

Kjenner du noen som ikke er medlem? Verv ett
nytt medlem å få muligheten til å vinne gavekort
på etisk mote.
Vi ser en klar sammenheng mellom antall
medlemmer og gjennomslagskraften vår. Vi
ønsker derfor å bli enda flere, og da trenger vi
din hjelp! Hvis alle medlemmene våre verver

én person hver, blir vi hele 50.000 medlemmer!
Vi tror du forsto det, vi vil bare at du verver én
person.
Fristen er 1.april og alt du trenger å sende oss
er navn, fødselsdato og telefonnummer til den
du har vervet til post@framtiden.no.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2016

?
FOTO: JAMES/ FLICKR CC

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

MINDRE KJØTT, NY TREND

START ET LOKALLAG

Stadig flere nordmenn ønsker mindre kjøtt i kostholdet. I en spørreundersøkelse Sentio
har gjennomført for Nationen, oppgir 23 prosent – nesten én av fire – at de vil spise mindre
rødt kjøtt i 2016. Og det stopper ikke der: I rapporten «Kjøttets tilstand 2015», ser vi at nordmenns forbruk er på vei ned. Fra 2013 tl 2014 er nedgangen på tre prosent, til sammen 1,6
kilo pr innbygger.
Framtiden i våre hender er en av flere aktører som har jobbet i mange år for at nordmenn
skal redusere kjøttforbruket sitt. Vi mener nå at vi kan se en endring i befolkningens holdning
til kjøtt på tallerkenen. Mange begynner å forstå at kjøtt ikke er bra verken for helse eller
miljø, mener Fivh-leder Arild Hermstad.

FOTO: LISA JOHNS/FLICKR CC

KJØKKENHAGE
SOM TERAPI
Visste du at forskning viser
at det å grave i jorda kan
virke virke terapeutisk og
at dyrking kan brukes som
middel mot depresjon. En
egen kjøkkenhage er en
raskt, enkelt og morsom
måte å starte med egen
matproduksjon. Du er sikret
hundre prosent økologisk
mat, sparer penger, og får
mye glede med på kjøpet.
Du trenger ikke store plassen og kan bruke ledig plass
i vinduskarmer på balkongen eller kjøkkenbenken.
Les mer på Framtiden.no.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2016

Framtiden i våre hender vil nå
ut til hele Norge. Hvis det ikke
finnes et lokallag i ditt nærmiljø
vil vi gjerne at du starter et. Vil
du vite mer? Kontakt oss på
hanne@framtiden.no
tlf 22 03 31 50

MØT LIKESINNEDE

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

GAVER

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

KONTAKT OSS

Har du tips til saker og 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

Der elvene

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

H

va pokker’n er det folk bruker
tida si til, sier en mann med
sol og svette i ansiktet. Jeg
har vært her i flere timer, men
hakke sett ett eneste menneske før deg.
Kikkerten min dingler rundt halsen.
Jeg går sakte og årvåken nedover en smal
tange i Nord-Europas største innlandsdelta,
Nordre Øyeren naturreservat, sør for Lillestrøm.
Tre elver, Leira, Glomma og Nitelva,
drar årlig med seg flere hundre tusen tonn
sand, silt og leire ned i Øyeren, og danner et
sjeldent frodig og artsrikt landskap av øyer,
holmer og våtmark.
Jeg forstår den svettende mannen.
Nordre Øyeren er tiltrekkende, særlig om
våren. Fisk biter, fugler flakser og flommyggen har ennå ikke rukket å klekke egg. Helt
mennesketomt er det heller ikke i det åpne,
lysfylte, litt danske landskapet.
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– Jeg dro opp en gjedde på tretten kilo
her for to år siden, sier en ung mann. Han
sitter i en campingstol og har stang og
snøre ut i vannet.
– Tretten? er det mye, spør jeg. Han ser
på meg, lenge.
Jeg beundrer fiskernes tålmodighet, deres sans for det langsomme. De lar tiden
og vannet renne forbi, ventende på nappets lille adrenalinkick. Øyeren rommer
tjuefem fiskearter, og er den mest artsrike
i Norge. Fisken har morsomme navn: Asp,
hork, flire, stam, krøkle, gullbust, vederbuk,
snørrgjørs.
Se der! Spor etter beverens tenner. Trær
har falt overende, andre balanserer på en
mager rest av egen stamme. Den store gnageren endrer landskapet her. Strømmende
vann gjør det langt mer. Erosjonen forsyner
seg av stien min. Trær luter over vannet og
mister feste etter tur.
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– Har du sett noe interessant? spør en
grønnkledd mann med grått skjegg, svart kaffekopp og lang kikkert på stativ. Jeg forteller at
jeg nettopp så stjerten av en blåstrupe i buskene bortenfor, en art jeg aldri har sett her før.
Tenk å forlate duften av karri, kanel og kardemomme for sur vind og sluddbyger.
Blåstrupen gjør det. Den kommer fra India
eller der omkring og skal til fjells i Norge. Å
høre den fargerike strupen synge i vierkrattet
i fjellet, griper meg. Særlig når den hermer
sauebjeller. Tenk å fly fra Gandhis land til Gålå
i Gudbrandsdalen, der jeg har hatt min beste
stund med den.
Den grønnkledde fokuserer teleskopkikkerten sin på en stolpesittende hauk, og
tilbyr meg å kikke. Jeg merker meg fuglens
kremgule isse. Kan det være en sivhauk?
Raskt opp fra lommen med den uunnværlige
Gyldendals fugleguide. Jo, det stemmer. En
sivhaukhunn. Jubel. Jeg kan notere en ny art

Tk å ¡¢ £¤ ¥ ¦i, §l  ¨©
 ªr «¬  ®u¯by±r. Blå²³פn µør ¶t.
på min egen liste over observerte fuglearter.
Mannen byr på svart termoskaffe, jeg på Gullbrød.
Hva tar trekkfuglene med seg til Øyeren?
Myrsangeren tar med seg lyder. Den lille
spurvefuglen hermer afrikanske fugler. Hermingen gjør at de ypperste blant ornitologene
kan høre hvor i Afrika den holder til om vinteren. Trekkfuglene tar også med seg frø fra

eksotiske planter. Enkelte av dem spirer.
Den subtropiske vassalaten vokste her på slutten av 80-tallet.
Hva trenger egentlig en mann? Svar: En
kjæreste, en kikkert og mange bukse- og jakkelommer – lommer til notisbok, håndbok,
kamera, mobilen etc. Jeg henter mobilen fra en
av lommene og taster en tekstmelding: «Har
en gluttsnipe i kikkerten. Synd du ikke er med.»
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Jeg melder ikke fordi hun tilhører vadefuglenes
venneforening, men fordi hun syns det er greit
å få bekreftet at Glomma ikke har erodert meg.
En langvinget fugl står stille i lufta med tunge
vingeslag og speidende øyne. Brått stuper den,
plasker og kaver litt i vannet, flakser så opp
igjen med en sprellende fisk i klørne. Akkurat
slik jeg har sett den, fiskeørnen, på tv. Flere
enn ti rovfuglarter er observert her i Nordre
Øyeren. Overfloden av fisk, fugler, amfibier og
insekter trekker dem hit. Overfloden trekker
også meg hit.
Men: Nordre Øyeren er i ferd med å bli fattigere. De fleste fuglearter går tilbake i antall.
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SLUTTREPLIKKEN

Toget til Framtiden
JEG TOK NETTOPP TOGET TUR/RETUR TIL SVERIGES HOVEDSTAD. DET GA MERSMAK.
AV ARILD HERMSTAD, LEDER FRAMTIDEN I VÅRE HENDER

J

eg husker godt kartstudiene fra geografi grunnfag i Bergen. Vi analyserte
terrenget på Ringerike fra tre ulike
epoker: 1872, 1930-tallet og 1984. Ting
endret seg: Kartene ble bedre og bedre, og
det ble flere veier og hus. Men en ting var
snodig. Antallet jernbanetraseer ble færre
og færre jo nyere kartene ble. Det eldste
kartet markerte tydeligvis jernbanens gullalder.
I dag gjøres kun fem prosent av persontransportarbeidet i Norge med tog og bane.
Vegsektoren med bil og buss står for 88, og
flyet seks prosent. En nordmann flyr i snitt tre
ganger så mye innenlands som innbyggeren
i land nummer to i Europa. Noen tror det
skyldes topografien, men jeg kan avsløre at

det aller meste av flytrafikken går mellom fire
byer: Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo.
Allerede i 1877 sto toglinjen mellom Trondheim og Oslo ferdig, via Røros. Bergensbanen er mer enn hundre år gammel, og mye
av strekningen mellom Stavanger og Oslo var
påbegynt for 150 år siden.
Det er mer enn hundre år siden norske
politikere tenkte visjonært og langsiktig om
togets mulighet på disse strekningene.
Marit Arnstad, en av Sps mange samferdselsministre, satte i desember 2012 spikeren
i kista for høyhastighetsutredningen. Hun
og det politiske flertallet vil ikke satse på nye
spor mellom landsdelene, men heller reparere og utbedre eldgammel enkeltsporet jernbane. Det er visstnok også bedre for distrik-

FOTO: PRIVAT

Her er jeg på toget på vei til Stockholm. Yngstesønnen, Anders (15) slapper av med musikk
på øret og jeg fordyper meg i et magasin. Fint med litt far-og-sønn tid i en travel hverdag.
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tene at byfolk flyr over bygda i ti kilometers
høyde, enn at det går raske tog langs bakken
med muligheter for stopp underveis.
Den begredelige tilstanden setter meg i en
tvangssituasjon. Regelen er slik: Ved reiser
til Trondheim Bergen, Bodø eller Stavanger,
skal jeg over tid ta like mye tog som fly. Lite
prinsipielt kanskje. Men tiden er knapp også
for meg. Toget tar ikke bare lang tid; det går
ofte bare tre avganger daglig, og det er ikke
alltid det klaffer med andre planer.
Men jeg tok nettopp toget tur/retur til Sveriges hovedstad. Det ga mersmak! Da vi passerte grensen økte toget farten merkbart. Nå
tar turen til Sveriges hovedstad kun 4,5 time,
takket være Svenskene. Det fins planer for en
storstilt satsing på å bygge høyhastighetstog
i triangelet København, Oslo og Stockholm,
også inkludert storbyen Gøteborg. Det er et
fremtidsrettet prosjekt. I resten av verden
bygges nye linjer i raskt tempo.
Norge bør snarest binde landet sammen
med energieffektiv og klimavennlig transport. Vi må bygge dobbeltspor og linjer
som kan tåle nye raske tog. Om vi flyttet
alle flypassasjerene ned på bakken, ville det
vært trafikkgrunnlag for minst ett tog pr
time mellom Vestlandet og Oslo, og mellom
Trondheim og Oslo. Med reisetid på 2,5 time
ville ingen valgt fly. Ironisk nok er det at vi flyr
ti ganger mer enn gjennomsnittseuropeeren
et argument for at vi bør bygge lyntog, selv
om vi er få.
Dersom det skal bli mulig for nordmenn
reise miljøvennlig i fremtiden, kan vi ikke slå
oss til ro med at jernbanen hadde sin foreløpige topp i Norge en gang på 1800-tallet.

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

Ved å kjøpe en brukt datamaskin sparer du både
miljøet og lommeboka for store belastninger!

arrowdirect.no
2369,Inkl. mva.

5619,-

Inkl. mva.

Hos oss får du kjøpt brukte premiummodeller til fantastiske priser!
Minimum 1 års garanti!
Arrow Value Recovery
- verdens største leverandør av reprodusert IT-utstyr.

Moccakuler
Ingredienser:
15 dadler
3 ss Artisana
cashewnøttsmør
3 ss kakaopulver
1 ts finmalt kaffepulver
1 ss finmalt
kokosblomstsukker
1/3 ts salt

Fremgangsmåte:
Finmal dadlene i en kjøkkenmaskin og ha deretter i resten
av ingrediensene. Kjør til alt er
godt blandet. Trill kuler av
deigen og server. Kulene
oppbevares best i en boks i
kjøleskapet til servering.

- økologisk, fairtrade og sukkerfri

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

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.

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