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75 % av 20- og 30-åringene
oppgir at de sjekker etikk- og miljørullebladet til varene de kjøper.

De nye
Forbrukerne

D

et er på tide at de store merkevareprodusentene våkner opp
til et nytt århundre. Trendrapport etter trendrapport slår
fast at en ny ung generasjon forbrukere med
krav til etiske produkter enten er her, eller er
på vei ut i markedet. De har ofte klare etikkog miljøkrav til varene de kjøper. De er også
opptatt av dyrevelferd og helse.
Ifølge J. Walter Thompson Intelligence/
Sonar , oppgir 75 prosent av den nye generasjonen 20- og 30-åringer, gjerne kalt
Millenials, at de aktivt undersøker etikk- og
miljørullebladet til merkevarene de kjøper.
Mer enn 60 prosent av dem kjøper jevnlig
alternativer til kjøtt og er opptatt av produktenes helseeffekt.
Etterfølgerne, generasjon Z, dagens tenåringer beskrives som den første heldigitale
generasjonen. De framstår som aktive og
bevisste og er også genuint interessert i etisk
forbruk.
De plasserer nobelprisvinner Malala
Yousafzai (19) over popstjernen Beyonce
(35) som generasjonsikon og forbilde.
Det samme gjør de med 16-år gamle Jazz
Jennings, en amerikansk transkjønnet tenåringsjente, YouTube og TV-personlighet,
og LHBT-aktivist.
Generasjon Z legger stor vekt på etisk
atferd og respekt også på andre områder
enn som forbrukere. En ny undersøkelse fra
2016 fra EY (Ernst & Young) viser at de plasserer etisk oppførsel og respekt for ansatte
som en viktigere verdi hos en arbeidsgiver
enn frynsegoder og penger.
Dagens merkevareprodusenter lever
fortsatt i stor grad i gårsdagens verden.
Dersom de ønsker å nå fram til de nye unge

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2016

forbrukerne må de forstå at produkter laget
etter sunne etiske krav og miljøkrav er nødvendig for å kunne være en del av framtidas
marked.
I stedet for å være en proaktiv del av
en ny utvikling har mange av de etablerte
aktørene kloret seg fast til gamle produksjonsmodeller skjult bak en mur av hemmelighold. Etter massivt press fra medier,
frivillige organisasjoner, fagforeninger
og kritiske bransjeinitiativ som
Fashion Revolution (se reportasje
Les mer
i denne utgaven) har de motvillig
side 10-16
åpnet opp for innsyn utenfra og
langsomt satt etikk på dagsorden.
Men det er nye og små selskaper
som leder an i nytenkning og etikkutvikling. Mange av markedsgigantene innen
klær og forbrukervarer har langt igjen å gå.
Framtiden i våre hender mener det i tillegg til frivillig innsats er nødvendig å gå
veien om lovverket for å sikre forbrukerne
kunnskap om ikke bare hva produktet inneholder av råvarer, men også om hvilke arbeidsforhold de er produsert under. Derfor
har organisasjonen foreslått at det opprettes
en etikklov som gir organisasjoner og forbrukere rett til slik informasjon. En slik lov
vil bli et viktig skritt framover for forbrukerrettigheter i Norge.

ARNE STORRØNNINGEN
ANSVARLIG REDAKTØR
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Ny STOR
bankguide
fra FIVH og
forbrukerrådet

ETISKE PENGER

På tide å bytte bank?
NORSKE SPAREBANKER ER PÅ ET BUNNIVÅ, DNB UNDER DET INTERNASJONALE SNITTET, MENS CULTURA BANK,
STOREBRAND OG KLP GJØR DET SVÆRT GODT I EN OMFATTENDE ETIKKUNDER SØKELSE AV NORSKE BANKER.
TEKST: SINDRE STR ANDEN TOLLEFSEN

I

den nye etiske bankguiden kan du sjekke
hvor etiske og miljøvennlige de største
bankene i Norge er. Bankene er vurdert
på tema som klima, korrupsjon, menneskerettigheter og skatteflukt med mer.

Etisk Bankguide dekker de største bankene
i Norge, med en samlet forvaltningskapital på
19 700 milliarder kroner, altså over det dobbelte av Oljefondet.
ENORME SUMMER

1000 ETIKKSPØRSMÅL

Rangeringen baserer seg på over 1000 etikkspørsmål til bankene og er i Norge et samarbeid mellom Framtiden i våre hender og
Forbrukerrådet.

– Med denne etikkguiden ønsker vi å sette søkelyset på etikknivået i bankene, som forvalter
enorme summer på vegne av norske kunder.
Norske banker kan ikke plassere penger i virksomhet som bryter med etikk og bærekraft,

sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre
hender.
NYTT VERKTØY TIL FORBRUKERNE

– Forbrukere er opptatte av etikk og bærekraft, men har til nå manglet et verktøy som
på enkelt vis gjør det mulig å sammenlikne
bankene. Etisk bankguide gir forbrukere et
verktøy til å bli bedre kjent med satsningen til
finansinstitusjonene på etikk og bærekraft,
men de viktigste er at de får et redskap til påvirke satsningen, sier direktør for Forbrukerrådet Randi Flesland.
For første gang gjennomføres en samlet
etikkrangering av norske banker. En lik undersøkelse er allerede gjennomført i syv andre
land. Den ble første gang lansert i Nederland
i 2009.
* Sindre Stranden Tollefsen er
kommunikasjonssjef Framtiden i våre hender.

Sentrale funn:

GRUNDIG

• Cultura er den mest etiske og
bærekraftige banken i Norge.

Etisk bankguide
er en omfattende
undersøkelse
basert på offentlig tilgjengelig
informasjon om
bankenes etikk- og
bærekraftsarbeid.
Bankene er vurdert
ved hjelp av 1012
sammenlignbare
indikatorer fra Fair
Finance Guide
International.

• Storebrand og Klp skårer høyt
– også i internasjonal sammenheng.
• DNB skårer under det internasjonale
snittet for banker.
• Norske sparebanker ligger langt
under det internasjonale snittet.
• Banker som har blitt etikkrangert
i flere år i andre land, har vist en
forbedring i sine retningslinjer.
Etisk Bankguide oppdateres årlig.
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Bli med og
gjør kirka
grønn!
I kirka er vi opptatt av å ta vare på jorda. Vi står sammen
om vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Arbeid
for et bærekraftig samfunn er en naturlig del av det å være
en grønn kirke og menighet.
På Facebook-siden Grønn kirke deler menighetene gode
tiltak og ideer. Lik siden og la deg inspirere! Du finner også
eksempler og erfaringer på grønnkirke.no
Grønn kirke

PERSPEKTIV

bittelille

TEKST: GUNN HILD LEM

LIVET

M

ennesket deler 98% av genene med sjimpanser,
men visste du at halvparten av alt DNA´et som
finnes i kroppen din ikke er ditt? Vi har mer å
takke vårt kompliserte samspill mellom mennesker og mikrober for, enn et unikt menneskelig DNA for at vi
er så avanserte.
Det aller første mennesket som faktisk så en bakterie var
nederlenderen Antony van Leeuwenhoek i 1675. På den tiden
var mikroskoper som kunne forstørre 20-50 ganger imponerende. Ved å slipe sin egen linse og feste den i et slags stativ,
klarte Leeuwenhoek å lage et mikroskop som kunne forstørre
270 ganger. Dette mikroskopet brukte han til å kikke på en
dråpe regnvann og var forundret over alle de bittesmå dyrene
han kunne se.
Senere, i 1683, pirket han seg mellom tennene og kom på at
han ville kikke på det hvite plakket i mikroskopet. Flere levende
vesener! Han kommenterte helt korrekt at det bodde flere levende ting i hans egen munn enn det bodde mennesker i Nederland. Men der Leeuwenhoek var fascinert over denne skjulte
verden som beveget seg så vakkert, var hans samtid frastøtt.
Noen lever i munnen vår? Æsj! Mikroskopene var dessuten så
vanskelige å lage at med hans død forsvant også interessen for
bakterier.
Først på midten av 1800-tallet vekket en fransk kjemiker ved
navn Louis Pasteur igjen interessen for denne skjulte verden, nå
med kunnskapen om at mikrober kan forårsake sykdom. Omtrent samtidig, i 1859, hadde Darwin kommet med sitt verk On
the Origin of the Species, og tidens rådende oppfatning var at
alt levende slåss for overlevelsen på bekostning av alt annet.

FOTO: MXFELIX01 FOLLOW/ FLICKR CC

DET

BAKTERIER HERSKET OVER
JORDEN I MILLIONER AV ÅR
FØR VI OPPSTOD. DE ER SUVERENE I OVERLEVELSE!

De nyoppdagede mikrobene ble sett på som en trussel og
vårt forhold til dem som krig!
Selv om vitenskapen i etterkant har oppdaget art etter
art (inklusiv vår egen) som lever i avhengighetsforhold med
sine mikrober, har vårt verdensbilde ikke hengt med. Vi har
akseptert yoghurtbakterier, men tanken på at vi gjennomsnittlig svelger en million mikrober i hvert gram mat vi spiser,
at de finnes absolutt overalt, og at økosystemer ville kollapset
uten mikrober, er vanskelig å fatte.
Vår overdrevne krig mot mikrobene fører paradoksalt nok
til at de på sikt blir de fiendene vi tror at de er. Bakterier hersket over jorden i millioner av år før vi oppstod. De er suverene i overlevelse! På grunn av sin korte livssyklus, og evnen
til å dele biter av DNA mellom seg, kan de bli resistente og
tilpasset nye omgivelser langt raskere enn vi klarer å tilpasse
oss at de er endret. Overdreven bruk av antibiotika på mennesker og dyr slår tilbake på oss selv ved at den slutter å fungere samtidig som vi dreper mikrober vi trenger.
Vi glemmer at siden bakteriene fantes her før alle andre
dyr og insekter, så er det vi som har lært å overleve sammen
med dem. Noen bakterier kan drepe oss, men faktisk er
bakterier med på å lære opp vårt immunforsvar i utgangspunktet. Vaksiner er en glimrende idé fordi de bygger på den
innsikten.
Kunnskap bør inspirere til ærefrykt. Blant de arter vi har
funnet ut er avhengige av sine mikrosystemer er utrydningstruede koraller og frosker. Forurensning kan ha større ringvirkninger enn vi klarer å forutse fordi den forrykker balansen
mellom det bittelille og det store livet.
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DIN
GRØNNE
HVERDAG
TEKST: NINI HÆGGERNES
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SNØRENSING AV TEKSTILER
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Deleøkonomi er en økonomisk
modell for deling av fysiske eiendeler mellom privatpersoner.
På www.leieting.no kan du
leie alt fra høytrykksspyler
til skaphenger og sirkelsag,
eller selv tjene noen kroner
ved å leie ut ting som kanskje
ikke brukes så ofte. Tjenesten
er gratis men utleier betaler ved
utleie en liten provisjon som dekker
forsikring og øvrige kostnader.
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LEIE ELLER LEIE UT TING

RL

Vi er i kontakt med hundrevis
av kjemikalier daglig igjennom velvære- og rengjøringsprodukter, mat, interiør og
andre ting i hverdagen. Noen av
disse stoffene kan være svært
skadelig både for helse og miljø,
og cocktaileffekten av disse kan
føre til sykdommer eller lidelser
som allergier eller ulike typer
kreft. Hormonforstyrende
parabener, bromerte flammehemmere, triklosan og krom er
bare noen av disse stoffene. På
www.erdetfarlig.no finner du
informasjon om de mest helseog miljøskadelige stoffene vi
kan finne i forbrukerprodukter.
Det tryggeste er å velge miljømerket, økologiske og naturlige produkter.

CH
A

ER DET FARLIG?

Får vi noen fine dager med snø bør du benytte deg av det til å friske opp tekstiler. Legg tepper
med overflaten ned i ren snø en dag eller to. Flekker kan skrubbes vekk med snø, litt natron
og en stiv børste. Legg ut dress, bunad, gardiner og duker. Hvite gulnet tekstiler kan legges
i snøen og vil sammen med sol sørge for naturlig bleking. Dette er en gammel tradisjon også
kalt for snøbleking. Dyner og puter kan legges ut for å fjerne sengemidd. Midden dør først ved
minus 20 grader, men blir bedøvet i minusgrader så de ikke klarer å holde fast, og kan ristes av
etter ett døgn i snøen.
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KOKOSOLJE TIL HUDPLEIE
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Fettet i kokosnøtten blir flyttende ved
rom temperatur og kalles for kokosolje.
En fukt givende og antibakteriell olje kjent
for sin positive helseeffekt. Inntak av
kokosolje skal ha en god effekt mot ulike
sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdommer, irritabel tarm og Alzheimer’s.
Utvortes er oljen et naturlig og effektivt
alternativ til ansikt- og hudpleiekremer,
til fjerning av sminke eller for å lindre
hudproblemer som psoriasis og eksem.
Velg økologisk extra virgin kokosolje
som er ubehandlet olje presset av ferskt
kokoskjøtt.

LI

TIPS!

Hvorfor ikke invitere til hyggelig
gjenbruksverksted
for store og små?
Aviser, blader, gamle
tapetrester. Kongler,
kvister og andre
naturmaterialer kan
bli til kuler, stjerner
eller julegirlander.
Minnerik aktivitet
og unik julepynt som
også kan gis i gave

Dagens elektriske produkter ender ofte opp som avfall grunnet
småskader som kan være kostbare
å reparere. På www.Ifixit.com har
et nettverk av mennesker verden
over samlet brukervennlige reparasjonsguider av og til hjemmefiksere. Over 20.000 gratis veiledninger
hjelper deg til å fikse ting selv.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2016

FOTO: MOLSES GARZA /FLICKR CC

Aske er et naturlig, gratis og effektivt alternativ
til konvensjonell skuremiddel som ofte kan inneholde helse- og miljøskadelige kjemikalier. Ta vare
på ren aske i en beholder med lokk, så har du det
lett tilgjengelig ved behov. Dypp våt avispapir
eller en mikrofiberklut i asken og gni der det skal
skrubbes. Egner seg godt til å bruke på vindu i
vedovnen, på komfyren, i toalettskålen eller badekaret, og andre steder det er lett å skylle vekk
asken når du er ferdig.

Plastikk er en belastning for miljøet,
både ved produksjon
og som avfall, og kan
avgi skadelige stoffer når det er i kontakt med mat. Bruk
kjøkkenredskaper
laget av tre, bambus,
glass eller rustfritt
stål.

Juleverksted

GRATIS
REPARASJONSGUIDER

VASK MED ASKE

Giftfrie kjøkkenredskaper

Nedbrytbare
hundeposer
Unngå plastikk
og bruk biologisk
ned brytbare hundeposer. Et mer miljøvennlig valg for den
bevisste hundeeier.
De er på lik linje med
matavfallsposer
laget av maisstivelse. Det betyr at
posene med innhold
kan komposteres og
kastes sammen med
vanlig matavfall.
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ETISK MOTE

ETIKK-

revolusjon?
EN NY PROTESTBØLGE RULLER MOT DE EKSTREME FORHOLDENE I DEN GLOBALE MOTEINDUSTRIEN.
DENNE GANGEN ER DET BRANSJENS EGNE OG SUPERKJENDISER SOM SETTER NED FOTEN.
TEKST: GITA SIMONSEN OG ARNE STORRØNNINGEN
FOTO: SEAN ZANNI, SCANPIX DENMARK
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Fokus

STJERNEKRIG
Skuespiller, klesaktivist
og Harry-Potter-stjerne
Emma Watsons antrekk
laget av materialer fra
plastsøppel i havet
vakte internasjonal
oppmerksomhet da
hun presenterte det
på MET Gala 2016. Nå
i høst lanserer den
amerikanske etiske
klesprodusenten Zady
i samarbeid med den
britiske skuespilleren,
en slow-fashion kolleksjon som ble lansert 31.
oktober 2016.

FOTO: CRAFTIST COLLECTIVE/ FLICKR CC

Fokus

D

et er over tre år siden Rana
Plaza tragedien i Dhaka, Bangladesh, rystet verden og satte
søkelys på klesindustriens
svært mørke side. Det var under morgenrushet, den 24. april 2013 en 8-etasjers
fabrikkbygning med flere lokale tekstilprodusenter, brutalt raste sammen. 1138 mennesker omkom, og over 2500 ble skadet.
Mange kritisk. Hendelsen regnes som
den dødeligste ulykken i en tekstilfabrikk
noensinne. Sinte og sjokkerte designere,
modeller, og folk fra alle ledd i bransjen
reagerte med å danne motstandsnettverk
som et tilsvar til den raske, billige og miljøskadelige moteindustrien. Nettverkene har
oppstått på innsiden av det som mange
mener er en av de mest lønnsomme, men
også blant de mest skitne og kyniske industriene på kloden. Klarer de å forandre
den globale moteindustrien fra innsiden?
Eller er det et avgrenset overflatefenomen
vi ser?
Framtiden i våre hender har møtt noen
av folkene bak de etiske initiativene som
flere håper kan endre spillet i den globale
moteverdenen.
PRESSER SEG FRAM?

Det er sensommer i Oslo og en trykkende
varm augustdag i lokalene til Norsk moteforum. Hit kommer fra 12.000 til 15.000
profesjonelle innkjøpere, motejournalister
og bloggere for å bli bedre kjent med kolleksjonene for neste sesong. På podiet bak catwalken gjør panelet seg klar for moteukas
Fashion Talk.
Temaet dette året er «Slow Fashion», den
nye motetrenden som byr på et alternativ
til de stadig kjappere utskiftningene av klær
og moteprodukter. Et slikt tema med en
så bransjekritisk vinkling ville trolig vært

12

Fra London Fashion Week
2012 og et lokalt arrangement på Broadway Marked,
Hackney London.

ETISK MOTE

KLÆR MED HISTORIE

Fokuset på miljø og etikk i moteindustrien
er ikke spesielt for arrangementet til Norsk
Moteforum. Nesten over alt hvor motebransjen samles, dukker etikk og bærekraftig produksjon opp som et tema.
På innkjøpsmessen Pure London, Storbritannias mest populære innkjøpsarena for
mote, treffer vi Julia Franco fra Sør-Afrika.
Hun presenterer en helt ny samling av produkter laget av fattige eldre kvinner som inngår som en del av prosjektet hennes.
( http://www.thewearablelibrary.com/)
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nesten utenkelig for noen få år siden. Flere
hundre moteproffer står eller sitter ringside
og følger interessert med mens de av og til
tar en forsiktig nipp av glasset med perfekt
temperert hvitt.
«Det har blitt helt vilt», forklarer en innkjøper vi har kommet i prat med. Fra klærne
ruller ut fra mega-fabrikkene i fattige land til
de havner i moteriktige handlenett hos forbrukerne i mottakermarkedene, kan det gå
fra 2 til 3 uker. Dumpingpriser og kjøpepress
har skapt en situasjon der klær brukes noen
få ganger og stadig oftere havner i søppelkassen eller blir liggende ubrukt i skuffer og
skap.
Slow Fashion er annerledes forklarer den
norske motejournalisten Sissel Hoffeng som
sitter i panelet. Moteveteranen Marianne
Jemtegård lurer på hva som kjennetegner
Slow Fashion. Den langsomme moten legger vekt på stil, klassisk eleganse, kvalitet,
varighet og er laget for å overleve de hurtige
bevegelsene i markedet, forklarer Hoffeng,
som har fulgt moteindustrien gjennom en
årrekke. Hensynet til økologiske fotavtrykk
og en miljø- og klimavennlig produksjon er
avgjørende faktorer sammen med verdige arbeidsforhold for de ansatte i produksjonen.

JEG ELSKER
MOTE, KLÆR OG ESTETIKK OG VIL BRUKE
LIDENSKAPEN MIN TIL
Å FORANDRE VERDEN.
Julia Franco

Julia Franco jobbet opprinnelig med
etablerte merkenavn i Milano, men ønsket
å bruke kunnskapene sine til noe mer enn
å skape tradisjonell mote. Alle klær og produkter vi bruker har en historie, forklarer
Franco i et hjørne i det gigantiske og historiske Olympia-senteret i Vest-London.
Tenk om klærne som er laget av underbetalte og lutfattige unge jenter i Kambodsja eller Bangladesh kunne fortalt sin
historie. Ville vi likt å hatt på oss de klærne
da? spør hun retorisk.
Jeg elsker mote, farger og klær og jeg
ønsket å bruke bakgrunnen min og det
fantastiske faget mote til noe konstruktivt,
forteller Franco. Resultatet ble SHWE en
unik sosial entreprenørvirksomhet i samarbeid med universitetet i Durban og The
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Denis Hurley Center, et sosialt hjelpearbeid
oppkalt etter den legendariske erkebiskopen
og antiapartheidmannen Denis Hurley.
– Når du kjøper et av våre klesplagg er du
ikke bare garantert unike sør-afrikanske farger og stil, men du får også mulighet til å bli
mer kjent med kvinnen som laget plagget og
hennes historie. Det er sterke kvinner med
store ressurser som ikke har fått mulighet til
å vise hva de duger til, sier Julia Franco. Det
får de gjennom prosjektet. De griper sjansen
begjærlig og bruker den for alt den er verdt.
Kunden på sin side får et plagg med tydelig
opphav og en identifisert tekstilarbeider bak
med livshistorie og hilsen lagt ut på prosjektets blogg. Det gir en spesiell følelse og nærhet til klærne, mener hun.
ET VIKTIG FØRSTE SKRITT

I løpet av besøket på Pure London snakker vi
med 10 til 12 bransjefolk fra leverandører som
legger vekt på etisk -og bærekraftig produksjon. Vi er nok i et klart mindretall, dette er en
bølge som åpenbart har begynt å rulle, men
foreløpig er det bare krusninger på et stort
verdenshav, mener en representant for Brain
Tree, ( https://www.braintreeclothing.com)
Selskapet ble startet i Sydney i Australia i 1995
og leverer nå varer til kunder over hele verden. Brain Tree bruker for det meste bambus
og hamp som råvarer i klesproduksjonen,
regnet av mange som noen av de mest miljøvennlige materialene på planeten.
DIGITALT GJENNOMBRUDD

Det var de to britiske moteentusiastene
og designerne Carry Somers og Orsola
de Castro som tok initiativet til nettverket
Fashion Revolution. De to ble nylig hedret
med en plass på den ettertraktede listen over
Londons mest innflytelsesrike personer under kategorien «Social Crusaders».
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VIL SAMARBEIDE
MED MILJØBEVEGELSEN

Inger Mette Stenseth har inntil nylig vært
koordinator for virksomheten til Fashion
Revolution i Norge.
Stenseth kjenner godt til bransjen. Hun
har vokst opp i en familie som eide flere
lokale klesbutikker i hjembyen Molde, og
har selv drevet 3 nisjebutikker med fokus på
etiske klær og etiske moteprodukter. De siste
15 årene har hun jobbet med etisk mote på
heltid.
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Miljøbevegelsen og de kritiske bransjeinitiativene som Fashion Revolution bør finne
sammen i et tettere samarbeid, mener Inger
Mette Stenseth, bransjekvinne, mangeårig
aktivist for etisk mote og norsk koordinator
for nettverket Fashion Revolution.

STORE STJERNER PÅ
DEN ”GRØNNE LØPEREN”

Den talentfulle og vakre skuespillerinnen
Emma Watson, har lenge vært en forkjemper
for etisk mote. Som et verdenskjent moteikon, er hun med på å sette etisk og bærekraftig mote på kartet. I 2015 ble hun med på
”Green Carpet Challenge”, og sa at hun kun
ville gå med etisk mote på den røde løperen.

FOTO: BRENDAN MCDERMID, SCANPIX DENMARK

SLOW FASHION
Dagens-antrekk-bilde fra
20. september i år som
Emma Watson delte via sin
Instagramkonto. Klærne er
designet i samarbeid med
det amerikanske motemerket
Zady og er hundre prosent
bærekraftig i følge produsenten. Antrekket er «tidløst
og klassisk» og laget etter
prinsippene fra Slow Fashion
om varighet , lang levetid og
mange bruksmuligheter.
På bildet er Emma Watson
på vei til å åpne en pressekonferanse under den årlige
FN-konferansen i New York
hvor hun snakket om seksuell
vold og trakassering av kvinner ved universitetene. Emma
Watson har også designet
klær i samarbeid med britiske
People Tree og Eco Age.

Rana Plaza ble en vekker for mange, men
var bare toppen av isfjellet, mener Stenseth.
Bransjen har et elendig rulleblad både i forhold til etikk og klima- og miljø. Det skjer forbedringer, men det går for langsomt på flere
viktige områder. Både folk i bransjen selv, som
Fashion Revolution og kampanjeorganisasjoner som Framtiden i våre hender, er viktige
i arbeidet for å omstille den internasjonale
tekstil- og moteindustrien, mener Stenseth.
Ikke minst er det viktig med tett kontakt og
samhandling mellom aktører som tradisjonelt ikke har jobbet sammen, mener Fashion
Revolution-koordinatoren. Det er det flere
som har tenkt.

RNE

I løpet av får år har nettverket spredt seg til
150 land. Aldri tidligere har et kritisk bransjeinitiativ fått så hurtig og stor utbredelse.
Kampanjen i april hvor folk ble oppfordret
til å etterspørre klærnes opphav under
hashtaggen #whomademyclothes resulterte
i 800 lokale arrangementer og 156 millioner
visninger på nett. Til sammen har nettverket
fått en total rekkevidde på 22 milliarder treff
ifølge nettstedet www.fashionrevolution.org.
Da er klikk og trafikk via andre kanaler også
regnet med.

ETISK MOTE

FOTO : A

Fokus
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”Green Carpet Challenge” oppmuntrer
A-kjendiser og designere til å tenke etisk når
de kjøper og produserer klær. Initiativet ble
grunnlagt i 2009, av den britiske journalisten
Lucy Siegle og Livia Firth, gift med den kjente
skuespilleren Colin Firth. Duoen har vist etisk
mote på verdens mest glamorøse arrangementer, fra The Oscars til Cannes filmfestival, og har fått med designere som Chanel,
Tom Ford, Gucci, Yves Saint Laurent, Paul
Smith, Armani og Valentino.
Firth fortalte til http://goodonyou.org.au/
at ”Green Carpet Challenge” skulle fungere
på to nivåer. På verdens røde løpere der vi
skal få våre favoritt A-kjendiser til å gå med
etisk mote foran kameralinsene, og deretter
skal vi skape systematisk endring dypt inn i
forsyningskjeden med ekte produsenter over
hele verden.
FRA SØPPEL TIL MOTE

MET-gallaen har lenge vært en arena for
designere og kjendiser til å vise fram de nyeste trendene, og er ansett som et av årets
høydepunkt i moteverden. I 2016 samarbeidet Harry Potter-stjernen Emma Watson
med motehuset Calvin Klein for å designe et
antrekk som ikke bare var vakkert, men også
bærekraftig.

Watson sa til CNN at det ikke var nok for
henne at klærne var vakre, hun ville vite at
det ikke ble lagt igjen et negativt fottrykk i
miljøet på grunn av hennes kjøp.
Hele antrekket til Watson ble laget av
resirkulerte plastflasker. At det kunne lages
kvalitetsrikt materiale og noe så moteriktig
ut av ”søppel” gjorde det hele til en suksesshistorie. Antrekket ble også laget slik
at den kunne brukes på forskjellige måter.
Watson forteller til CNN at antrekket blant
annet er en bukse, korsett og et skjørt. Det
er dette som er framtiden til mote. Jeg vil
kunne bruke elementene hver for seg, som
gjør at jeg får brukt klærne enda mer, mener
verdensstjernen.
Oscar-vinnende Lupita Nyong´o og
den populære australske skuespillerinnen
Margot Robbie inngikk også i teamet som
samarbeidet med Watson og motehuset
Calvin Kleins satsing på ”grønne kreasjoner”.

BØKER OG
NETTRESSURSER
peace har laget flere korte
filmer om kampanjens
problemstilling, les og se
mer på www.greenpeace.
org/detoxcatwalk.

THE TRUE COST
Dokumentaren The True
Cost handler om klærne vi
har på oss, og menneskene
som lager dem. Filmet i
land over hele verden, fra
de glitrende catwalkene til
de mørkeste slummene,
for å vise livene til menneskene og stedene bak
klærne våre. Dokumentaren finnes tilgjengelig på
blant annet Netflix.

SLOW FASHION
Boken ”Slow Fashion”
fremhever marsjen til
den etiske mote-bevegelsen, ved profilering av
banebrytende mennesker og prosjekter som
allerede i dag leverer
etiske alternativer til
forbrukere over hele
verden. Boken er skrevet
av Sofia Minney, grunnleggeren av Fair Trade og
det bærekraftige motemerket People Tree.

VERSTINGBRANSJE

Filosofien om rask mote til en billig penge
finner vi i mange av de største motehusene,
som H&M, Zara, Primark og Topshop. Før
var forretningsmodellen laget slik at det var
seks måneder med design og tre måneder
med produksjon. I dag ønsker motegigantene å gå fra konsept til butikk i løpet av tre
uker. ”Good on you” skriver at klær pleide
å være dyrt, og at 17 prosent av inntekten
vår gikk inn i klesskapet vårt, i dag kjøper vi
mye mer, men bruker bare 4 prosent.
HVA KAN FORBRUKERNE GJØRE?

Livia Firth utalte til ”The Guardian” at vi er
blitt hjernevasket til å tro at vi må kjøpe og
bruke i et enormt høyt tempo, men som
forbrukere, så må vi innse hvor mektige vi
er. ”Hver gang vi kjøper noe, så stemmer vi,
og hvis motehusene fortsatt vil ha en lønnsom virksomhet om 15 – 20 år, må de ta
hensyn de miljømessige og menneskelige
konsekvensene og ønskene fra kundene
sine. ”

TO DIE FOR
Boken ”To Die For” er
skrevet av Lucy Siegle,
som også er produsent
for dokumentaren The
True Cost. Boken forteller om vårt hysteriske
ønske etter store merkenavn og billig mote. ”To
Die For” setter fokus på
behovet for umiddelbar
endring som kan og bør
gjøres av både industrien og forbrukerne.

GREENPEACE– DETOX
MY FASHION
Greenpeace lanserte
kampanjen ”Detox My
Fashion” i 2011, for å sette
fokus på hvordan klesindustrien påvirker miljøet
vårt. Greenpeace forteller
at i flere ti år har moteindustrien valgt å bruke
omgivelsene våre som en
dumpingplass av farlige
kjemikalier. Organisasjonen spør moteindustrien
om å ta ansvar for den giftige forurensingen. Green-

CLEAN CLOTHES
CAMPAIN (FIVH I NORGE)
Clean Clothes-kampanjen
er dedikert til å forbedre
arbeidsforhold og støtte
styrkingen av bedre vilkår
for arbeiderne i den globale kles- og sportsklærindustrien. Kampanjen er
en allianse av organisasjoner i 16 europeiske land,
der medlemmer inkluderer fagforeninger og frivillige organisasjoner som
dekker et bredt spekter
av perspektiver og interesser. For å lære mer om
Clean Clothes Campain og
deres arbeid, Sjekk
www.cleanclothes.org

HER FINNER DU
ETISK MOTE NORGE
Henvisning til Fivhs
oversikt http://www.
framtiden.no/gronnetips/klar/her-finn-duetisk-og-miljovenlegmote.html

UT I VERDEN
FOTO: CHRISTIAN HAUGEN / FLICKR CC

CANADA:

COSTA RICA:

Urfolkets skogsmirakel

Verdens første
fornybar-nasjon?

>> Kilde: Trehugger.com

>> Kilde: Trehugger.com

FOTO: RICHARD FRASER/FLICKR CC

STORBRITANNIA

Farvel til energi-gigantene?
Blir småskala-energi framtidas løsning for Storbri-

Han vil også fase ut kull innen tidlig i tiåret fra

tannia? Det britiske Arbeiderpartiets leder Jeremy

2020 til 2030, plante 64 millioner trær, og sørge for

Corbyn lanserte i september på vegne av partiet en

at minst 65 prosent av den britiske energiforbruket

omfattende plan for energifornyelse i øyriket.

kommer fra fornybare kilder innen de neste 14 årene.

Labour-lederen lover å gå til angrep på de seks

>> Kilde: http://www.bbc.com/news/uk-politics-

store britiske energiprodusentene og skape rom for

37291831?utm_content=buffer58996&utm_
medium=social&utm_source=twitter.com&utm_
campaign=buffer

mer enn tusen lokale og offentlige produsenter og
200 lokale energiselskaper.
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Nation er det til tross for årtusenlang
menneskelig bosetting og bruk balanserte
og rike økosystemer. Etter 13.000 år og
5000 generasjoner har skogen og økosystemene ikke bare blitt tatt vare på, den
har også blitt beriket og utvidet, ifølge en
ny studie. Professoren bak undersøkelsen,
Andrew Trant fra Universitetet i Waterloo,
mener det handler om eldgammel kunnskap, om bærekraftig forvaltning uten
bruk av giftstoffer og å spille på lag med
naturlovene. Vi har noe å lære, fastslår den
kanadiske miljøprofessoren.
FOTO: SHANE ARMAS KORPISTO/FLICKR CC

Costa Rica er i ferd med å bli helt uavhengig av fossil energi. I 2015 kom så
godt som all elektrisitet fra fornybare
kilder. I følge The Costa Rica Energy
Institute var 285 dager i fjor fossilfrie.
I august i år kunne landet i MellomAmerika som regnes som et bærekraftig forbilde vise til mer enn 100
dager sammenhengende med all elproduksjon basert på vannkraft, vind,
sol og geotermiske energikilder.
I følge energimyndighetene i Costa
Rica er landet godt i forkant av målet
om å bli helt karbonnøytrale innen
2021, inkludert transport og all annen energibruk. Som en følge av den
kraftige dominansen til fornybar
energi har husholdningenes utgifter
til elektrisitet falt med 12 prosent i
2015. I følge en studie gjennomført av
Greenpeace International er det fullt
realistisk at hele verden kan være
karbonnøytral innen 2050 hvis det
legges tilstrekkelig til rette for det.

Vanligvis fører menneskelig bosetting til
betydelige skader på natur og til reduksjon i sammenhengende skogområder.
Hos Kysturfolk i Kanada er det motsatt. I følge tall fra The United Nations
Environment Programme (UNEP) taper
kloden rundt 200 kvadratkilometer skog
daglig på grunn av hogst og omdisponering til andre formål.
På den kanadiske vestkysten i British Colombia lever urfolk og natur i et
gjensidig fellesskap. I store områder
som forvaltes av urinnbyggere fra First
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Flere amerikanske gigantselskaper
som PepsiCo og Dupont taler varmt om
klimakamp, men gir mer enn halvparten
av sine politiske bidrag til såkalt klimaskeptikere og klimafornektere som
er oppført på en liste over kongresspolitikere som aktivt motarbeider og benekter de vitenskapelige konklusjonene
om menneskeskapte klimaendringer. Det
viser en undersøkelse fra nyhetstjenesten Reuters ifølge Huffington Post.

Selskaper som AT&T, Google, General
Electric, Verizon og Mondeles har gitt
rundt en tredjedel av donasjonene
sine til politikere på den samme listen.
-Washingtons skitne hemmelighet er at
selv selskapene med den beste miljøprofilen ikke gir fem øre til politikere
som aktivt jobber for ny klimalovgivning,
uttalte senatoren Sheldon Whitehouse
til magasinet Forbes.

>> Kilde: http://www.huffingtonpost.com/entry/companies-climate-changedonations_us_57cec288e4b0a22de096dab5?ir=Green&utm_hp_ref=green

Vi er i en kjempestor bil på vei mot en murvegg
og alle krangler om hvor de skal sitte.
David Suzuki, kanadisk biolog og miljøforkjemper

KINA

FOTO: XXX/FLICKR

Kina vil kutte kjøttforbruket

>> Kilde: https://www.theguardian.com/world/2016/
jun/20/chinas-meat-consumption-climate-change
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I følge en plan som den kinesiske regjeringen har
utarbeidet skal det gjennomsnittlige kjøttforbruket
i landet reduseres med omkring 50 prosent i løpet
av den neste perioden på 10 år. Hensikten er både
å oppnå helseeffekter, frigjøre dyrkbar mark og å
redusere utslippene av klimagasser. I dag står Kina
alene for 28 prosent av verdens kjøttforbruk, men
fordelt på forbruk per innbygger ligger fortsatt den
befolkningsrike nasjonen etter mange andre land.
I 1982 var det gjennomsnittlige kinesiske kjøttforbruket 13 kilo per år og kjøtt ofte omtalt som «rikmannskost». I dag er forbruket 63 kilo per person per
år. Hvis trenden fortsetter vil gjennomsnitts forbruket
øke med 30 kilo per år til samlet 93 kilo i gjennomsnittlige årsforbruk per innbygger innen 2030. Til
sammenligning er det norske årlige kjøttforbruket nå
omkring 80 kilo per person. En global omlegging til
hovedsakelige plantebasert kost vil ifølge en studie
fra The Oxford Martin School redusere verdens
klimagassutslipp med nesten to tredjedeler.
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ETIKKVOKTEREN
HAN ER LEDER FOR OLJEFONDETS ETIKKRÅD OG SKAL HOLDE 9000 SELSKAP UNDER OPPSYN:
«EFFEKTEN AV ARBEIDET ER LIKE MYE ENDRET ADFERD, SOM UTESTENGING AV FLEST MULIGE VERSTINGER»
TEKST: ARNE STORRØNNINGEN FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN

J

ohan H. Andresen kommer ut fra et
møterom på hovedkontoret til Ferd.
Møtet må ha vært hyggelig. Han ler.
Hjertelig, høyt og smittende.
Johan H. Andresen har grunn til å være
blid. Familieselskapet har under hans
ledelse blitt en gullkantet pengemaskin.
TOBAKKSARVINGEN

Johan H. Andresen er «tobakkprinsen»
som arvet et forretningsimperium. Det
var tippoldefaren som gikk inn i tobakksindustrien i 1849 og kjøpte det som den gang
var J. L. Tiedemanns tobakksfabrikk. I 2005
solgte tippoldebarnet Johan H. sine siste tobakksaksjer for 3,3 milliarder kroner.
Salget av tobakksverdiene ga penger i
kassa og mulighet til å starte en ny epoke
i familieselskapet. Investeringsselskapet
Ferd ble etablert, noen år tidligere, i 2001,
for «å skape varige verdier og sette tydelige
spor». Eiendom, programvare, skismøring,

sjømat, legemidler, emballasje, seismikk og
oljeservice, ferger og investeringer i hegdefond, er noe av det Ferd enten har videreført eller har satset nye penger på.
Verdijustert egenkapital i Ferd var i juni
2016 på 26.8 milliarder kroner, en firedobling siden stiftelsen for 15 år siden.
Nylig rangerte det internasjonale finanstidsskriftet Forbes, Andresens yngste datter,
Alexandra Andresen ( 20 ) som verdens
yngste milliardær med en formue på 10,4
milliarder kroner.
Andresen virker ikke lei seg for at familieselskapet stumpet røyken. Men det var også
en kald forretningsmessig beslutning. Etter
150 år var ikke tobakk god butikk lenger.
• Veldig mye klaffet på en og samme tid,
«vi gjorde mye riktig samtidig», forklarer
Andresen om ferden oppover, mens vi
intervjuer ham i et av møterommene i det
moderne hovedkvarteret nesten på bryggekanten ved Oslofjorden og Lysaker.

OLJETAP

Første halvår 2016 resultere imidlertid i en
kraftig nedgang og en avkastning på kun 1,3
prosent for Ferd som helhet. Det kraftige
inntektsfallet er i hovedsak knyttet til den
oljerelaterte delen av investeringene og utviklingen i aksjemarkedet.
De siste ti årene har Ferd ifølge Dagens
Næringsliv hatt store investeringer innen
olje og offshore. Selskapet er tungt inne på
eiersiden i oljeserviceselskapene Aibel (49
prosent)og Interwell (58 prosent og seismikkselskapet PGS (10,1 %) og Servi (100 prosent)
Rundt fire milliarder kroner av Ferds verdier
er i oljebransjen, ifølge DN.
De siste få årene, inkludert første halvår
2016 har de fossile delene av Ferd-porteføljen
i likhet med mange andre i oljeindustrien
opplevd kraftig turbulens med oppsigelser og
tap som resultat.
Samtidig har nye store milliardkontrakter
kommet på bordet, i første omgang for Aibel
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JohanH. Andresen varsler skjerpet kamp mot korrupsjon. I en blogg i Huffington Post beskriver han kampen mot korrupsjon som "et verdivalg".

som kapret flere prestisjetunge avtaler, den
ene for bygging av boredekket på Sverdrupfeltet til en verdi av over 8 milliarder kroner.
Selskapet som har 4300 ansatte har fått
et etterlengtet pusterom og har nå en ordrereserve på rundt 20 milliarder kroner og god
sysselsetting til fram mot 2020. Oljeservicegiganten har også tatt steget ut i det internasjonale markedet og bygger seg nå opp i
Sørøst-Asia og Thailand.
Men har Andresens allikevel satset på feil
hest?
Det er naivt å ikke tro at selskapets grad av
tilknytning til oljeutvinning nå blir diskutert
når Ferd-styret og kretsen rundt Andresen
med flere gamle ringrever fra internasjonal
oljeindustri samles til rådslagning.
VERDEN TRENGER FORTSATT OLJE

Verden sliter med å bremse farlige klimaendringer. Bidrar dere til å holde liv i en
energiform som vi burde ha kvittet med oss
i går?
Johan H. Andresen har et pragmatisk syn
på norsk oljeutvinning. Verden trenger store
mengder fossil energi i en viss overgangs-
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periode, samtidig som vi må introdusere
den fornybare energien. Dette må foregå
synkront, framhever investoren.
Noen vil hevde dere tjener penger på å
bidra på å holde kunstig liv i en miljø- og
klimaskadelig industri?
Det går ikke an å være norsk uten å ha
dratt store fordeler av oljeutvinning og fossil energi. Det gjelder selskaper, det gjelder
enkeltpersoner, det gjelder det norske
samfunnet, og det gjelder Ferd, sier den
norske milliardæren. Han nevner også at
oljeservicenæringen har kompetanse som er
nødvendig når oljefelt skal avvikles og brønner skal lukkes.

DEN GODE MAMMON

Ferd er også engasjert i mikrofinans og sosialt
entreprenørskap.
Porteføljen av bedrifter som inngår i Ferdprogrammet består av 16 virksomheter og
spenner over et stort spekter.
Siden startet for nesten 15 år siden har
Ferd sosiale entreprenører fått ry på seg som
ledende i Norge på å utvikle sosiale entreprenørbedrifter. I 2015 fikk Johan H. Andresen og
Ferd prisen som «årets entreprenør» i gruppen familiebedrifter i den internasjonale kåringen i regi av EY (tidligere Ernst & Young).
Lykkes de sosiale entreprenørene gir det
ofte store utslag i samfunnsøkonomien,

VIND OG SOL

Til sammenligning er Ferds satsing på fornybar energi så langt
betydelig mindre, men ifølge
Andresen er den voksende. Ferd
er blant annet den neststørste
eieren av solenergiselskapet
Scatec Solar med i underkant av
11 prosent. Ferd kjøpte seg inn
første gang høsten 2015.

DET GÅR IKKE
AN Å VÆRE NORSK UTEN Å HA
DRATT STORE FORDELER
AV OLJEUTVINNING OG
FOSSIL ENERGI
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Johan H. Andresen

framholder Andresen. En mobber og et offer koster omtrent 20 millioner kroner i året.
Hvis du beregner et alvorlig mobbetilfelle per
skole og ganger opp med 700 skoler, blir det
mange penger av det. Dys-funksjonalitet er
dyrt, sier Ferd-eieren.
ETIKK-VOKTER

Høsten 2014 fikk Johan H. Andresen en mail
fra Norges Bank. De lurte på om han kunne
tenke seg å overta funksjonen som leder av
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland,
det såkalte oljefondet. Andresens funksjonsperiode varer ut 2019.
Han husker godt da han fikk forespørselen. Han var på vei om bord i et fly og på
vei ut på en jakttur sammen med flere jaktvenner. Jeg takket raskt ja, har han fortalt til
selskapets egen publikasjon «Ferd Magasinet». Det var ingen vanskelig beslutning.
«Mange av oppdragene jeg har fått, har kommet på bakgrunn av min arv, i en eller annen
forstand. Dette oppdraget er kanskje den
første og eneste oppgaven jeg er kvalifisert
for, i den forstand at jeg bidrar med noe jeg
har erfart og levert på, nemlig verdibasert
ledelse og eierskapsforståelse», uttalte han til
magasinet.
Lederen i Stortingets finanskomité, Hans
Olav Syversen (KrF), advarte om at det
kunne oppstå habilitetsspørsmål med en
så sentral norsk investor med forretningsinteresser i et stort spekter bransjer og
selskap som leder av rådet.

MINIBIOGRAFI
NAVN:
Johan H. Andresen
FØDT:
Født 25. juli 1961,Oslo
5. generasjon i det norske
familiedynastiet Andresen.
STILLING:
Styreleder i Ferd og eier
sammen med døtrene
Alexandra og Katharina.
Styreverv i Skandinaviska Enskilda Banken AB,
NMI – Norwegian Microfinance Intitiative, Ungt
Entreprenørskap og Junior Achievement – Young

«Alvorlig miljøskade» var et uttrekksgrunnlag
som fulgte etikkrådets mandat fra starten.
Oljefondet har investert i rundt 9.000
selskaper. Verdien av fondet er per utgangen
av september oppgitt til rundt 7242 milliarder
norske kroner. Etikkrådets budsjett er på 15
millioner kroner og sekretariatet består av 9
personer. Det betyr knallhard prioritering av
oppgaver.
Men hensikten er ikke å utelukke flest mulig
selskap, forteller rådslederen. Vi er vel så fornøyd om vår dialog med selskapene gjør at de
velger å endre atferd, selv om dette ikke egentlig er vårt mandat, sier han til Framtiden i våre
hender.

Enterprise Europe.
SIVILSTAND:
Gift med Kristin Andresen
UTDANNING:
Master of Business Administration ved Rotterdam
School of Management,
Nederland, i 1993, BA fra
Dartmouth College i 1988.

UTELUKKELSE IKKE MÅL

Sommeren 2004 vedtok Stortinget etiske
retningslinjer for det gigantiske pensjonsfondet. Høsten samme år var fondets
etikkråd på plass. Kriterier som atomvåpen,
klasebomber og noe seinere tobakk førte til
en første filtrering av porteføljen.

AKTUELL:
Leder for oljefondets
etikkråd til og med
2019. Omtalt som «far til
sosialt entreprenørskap
i Norge».

Det knytter seg stor spenning til
hvordan oljefondets etikkråd vil
tolke den nye mandatet som åpner
adgang til å utelukke selskap med
særlig klimaskadelig virksomhet.
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Generasjonskifte er avgjørende viktig for familieeide virksomheter mener (fra venstre) Johan H og døtrene
Katharina G og Alexandra G. Andresen. Døtrene er nå inne på eiersiden og utgjør 6. generasjon Andresen i familiebedriften.

Ifølge årsmeldingen til rådet gir de «kun
tilrådinger på de groveste eller systematiske
bruddene».
UT AV GIGANTER

I 2015 ga etikk-rådet 8 anbefalinger til Norges
Bank om uttrekk. Fem av tilrådingene var
knyttet til kriteriet miljøskade (blant annet
på grunn av palmeoljeplantasjer i regnskog)
og de tre siste til korrupsjon. I løpet av 2015
fondet solgt oljefondet seg ut av 4 disse selskapene. Det dreier seg i hovedsak om store
globale selskaper med titusener av ansatte
og virksomhet i et stort antall land.
• Det er enklest å foreta utelukkelser på
grunnlag av type produksjon og bransje,
som for eksempel våpen, tobakk og kull,
mens brudd på adferdskriteriene, som
for eksempel korrupsjon og menneskerettighetesbrudd, er langt mer krevende,
men likefult helt nødvendig, mener Andresen.
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ETIKK-RÅDET ADVARER

I en nylig bloggpost i den toneangivende amerikanske nettavisen The Huffington Post retter
Andresen på vegne av etikkrådet for oljefondet
en klar advarsel til forretningsledere og industrieiere som har korrupsjon og bestikkelser i
verktøykassa.
Husk avslutter Andresen, vi ønsker ikke å
ekskludere dere. Men dere kan i alle fall ikke si
at dere ikke er advart.
Flere store selskap er nylig utelukket eller
satt under observasjon på grunn av korrupsjonsmistanke.
Andresen varsler sterkt fokus på og jakt på
mulige korrupte selskaper i oljefondporteføljen.
Alvorlig miljøskade har vært et uttrekkskriterium for oljefondet helt fra de etiske
retningslinjene ble innført. Nå skal et nytt
miljøkriterium på plass: Fra 1. januar 2016 ble
retningslinjene for observasjon og utelukkelse
endret til også å omfatte klimagassutslipp.
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DERE KAN
I ALLE FALL IKKE SI
AT DERE IKKE ER
ADVART
Johan H. Andresen
Ifølge de nye retningslinjenes § 3 kan selskaper
utelukkes fra fondet eller settes til observasjon
hvis de medvirker til eller er ansvarlige for «…
handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til
utslipp av klimagasser. ».
Tolkningen av det nye klimakriteriet og
praktiseringen av det blir naturligvis fulgt
med stor interesse i norske miljøbevegelse.
Det må bokstavelig talt tråkkes opp helt nye
etiske løyper i et nytt og delvis ukjent terreng.
Den blir kanskje den største utfordringen for
etikk-vokter og oljeserviceinvestor Johan H.
Andresen.

Årets
julekaffe
GOD
JUL!

dgb.no

REISETIPS

Eventyr på

SKINNER
– ALLE BURDE GJENNOMFØRE
MINST EN SPEKTAKULÆR TOGREISE I LØPET AV LIVET. RÅDET
KOMMER FRA EN AV VERDENS
FREMSTE TOGKJENNERE.
TEKST: ARNE STORRØNNINGEN

D

en britiske reiseeksperten og
tog-eksperten Mark Smith,
The Man in Seat61 er en institusjon i seg selv. I mer enn
30 år har han reist kloden på kryss og tvers
med tog. Nettstedet hans wwwseat61.
com regnes av tusenvis av tog-entusiaster
som et av de beste verktøyene og en av de
viktigste inspirasjonskildene på nettet for
opplevelsesreiser med tog.
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Skal du ut på langtur med tog er det
Seat61 og nettstedet til tyske Deutsche Bahn
som gjelder. Forskjellen er bare at DB er et gigantselskap, mens Seat61 er administrert og
vedlikeholdt av en person fra et beskjedent
hjemmekontor i et anneks i en stor hage på
den engelske landsbygda. At nettstedet til
Mark Smith ofte nevnes i samme åndedrag
som den tyske jernbanegiganten sier mye
om hvilken posisjon og hvilken tillit hos
publikum den britiske tog-elskeren har bygd
opp gjennom årene. Han er også en ofte
brukt ekspertkommentator i store britiske
nyhetsmedier om jernbanespørsmål.
Mark Smith møter meg på den lille togstasjonen Aylesbury Vale Parkway en drøy
times med lokaltog fra London Marylbone.
Vi kjører med Mark Smiths velbrukte Jeep
gjennom Postmann Pat-lignende engelske
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landsbyomgivelser. Her har Mark Smith sin
hjemmebase og alle togreisene hans starter
her, på den knøttlille endestasjonen med to
plattformer og en billettautomat.
Mark Smiths lidenskap for tog startet da
han var en ung gutt i tenårene. Da han ved en
tilfeldighet begynte å studere de europeiske
togtabellene oppdaget han til sin glede og
forbauselse at store deler av Europa befant
seg innenfor en radius av et togs døgnreise
fra det internasjonale jernbaneknutepunktet
St. Pancrase International i London. Jeg
hadde som mange en forestilling om at å
reise internasjonalt med tog var et tålmodighetsprosjekt uten sidestykke og noe eksotisk
som i beste fall hørte hjemme i romaner om
togreiser på dronning Vitorias tid.
– Å reise med tog fra London til nesten
hvor som helst i Europa er langt mer prak-

FOTO: MAGNUS HALSNES/ FLICKR CC

VI TRENGER
Å GJENOPPDAGE
GLEDEN OG DEN
FANTASTISKE
OPPLEVELSEN
KNYTTET TIL EKTE
LANGREISER MED
TOG OG BÅT.

tisk enn det mange forestiller seg. Det kan
være enklere og langt mindre stressende
enn å fly ifølge tog-eksperten. Selv om
mange faktisk foretrekker en mer komfortabel, interessant, romantisk, miljøvennlig og opplevelsesrik måte å reise på enn
med fly – er nesten hele den internasjonale
reiseindustrien rettet inn mot å selge deg
nettopp flyreiser eller ferieopphold med fly
som transportmiddel til og fra reisemålet.
Togoperatørene selv gir liten hjelp. Å få
oversikt over togtider og togforbindelser,
priser og muligheter er ofte rett ut sagt
nesten umulig. – Jeg fant ut at det var et
tomrom som burde fylles og at jeg faktisk
kunne fylle det selv, sier den britiske togogireiselivsmannen. Etter en lang karriere
med ulike jobber innenfor britisk jernbane
og togtransport, inkludert stillingen som

stasjonsmester på stasjoner som Charing
Cross, London Brigde og Cannon Street i
den britiske hovedstaden, sa han opp jobben
og ga seg i kast med reiseinformasjon på heltid. Fra 2007 har det vært en heltidsbeskjeftigelse og mye morsommere enn en vanlig
jobber, sier Mark Smith smilende.
Vi trenger å gjenoppdage gleden og den
fantastiske opplevelsen knyttet til ekte langreiser med tog og båt. Det er ikke uten grunn
at slike reiser er en egen sjanger innenfor
skjønnlitteratur og spillefilmer, mener briten.
Hans mest vanlige togreise er så hverdagslig det an å bli. Den går fra landsbyen hvor
han bor og til Marylbone-stasjonen i VestLondon. På litt mer enn en time beveger du
deg fra engelsk sjarmerende landsbyliv med
brekende sauer, velholdte landsbyhus og
grønne åkerlapper til hektisk storby.
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Favorittreisen hans framfor noen går
med Caledonian Sleeper, en klassisk
innenlands togreise i Storbritannia hvor du
starter i London om kvelden og våkner til
frokost i det skotske høylandet neste dag.
Skal du reise lenger kan du prøve strekningen Oslo – Tokyo. Mark Smith reise fra
London til den japanske hovedstaden Via
Moskva og Vladivostok. Det var en tur som
tok to uker. Skinnene ligger der og eventyret venter. Pakk kofferten, ta med deg god
reiselitteratur, kredittkort og en mobillader.
Hvor vil du reise? Mulighetene er nesten
uendelige. Valget er ditt sier The Man in
Seat 61.
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Reisemål i Nord-Italia og ved Middel-

6 togbytter. Men til gjengjeld får du

havet kan utmerket nås med tog fra

med deg byer som Gøterborg, Køben-

Norge, men må du regne med å bytte

havn, Hamburg (natt-tog til Wels( vi-

tog noen ganger. Europa er fortsatt et

dere til Salzburg og derfra til Venezia.

lappeteppe av forbindelser. Deutsche

Reiser du Hamburg/Berlin og videre til

USA
på tvers

Bahn byr på et utmerket planleggings-

Munchen er det gode forbindelser over

Selv om USA er regnet som bilens hjem-

verktøy som setter opp fiks ferdige

Brennerpasset og til Nord-Italia. Italia

land, byr landet også på fantastiske mu-

reisepakker med detaljert informa-

har gode høyhastighetstogforbindel-

ligheter for langreiser med tog. Hvorfor

sjon. Anbefales.

ser mot sør til blant annet Roma, Napoli

ikke reise hele det amerikanske konti-

Turen fra Oslo til Venezia tar for ek-

og Reggio Calabria.

nentet på tvers. Et godt utgangspunkt er

TIL «SYDEN» MED TOG

sempel i overkant av 31 timer inkludert

New York. Herfra kommer du deg lett til
Chicago. Naturligvis reiser du med tog,
hele poenget er å krysse kontinentet via
bakken. Lake Shore Limited from New
York or Boston to Chicago.

REISEN TIL
SOLOPPGANGEN

Fra Chicago kan du velge tre hovedruter
over til Stillehavskysten og henholdsvis
California/Oregon/Washington. Den
klassiske kyst-til-kyst-reisen med tog
framfor noen går fra New York til San
FO

TO

Fransisco med klassiske California
:A

LK

Zephyr. Jernbaneselskapet Amtrak bak

AS

tog forbindelsen fremhever turen som en

A
KE

/F

LIC
KR

CC

Japan byr på er et av verdens mest velutviklede jernbanesystemer, trolig det mest utviklede av alle. Ikke bare
har landet et imponerende nettverk av jernbaneforbindelser og høyhastighetstog. Som turist får du
også tilgang til det japanske tog-passet. Prisen
er rimelig i forhold til nytte og bruksmuligheter.
Japan er et flott og ofte undervurdert turistland med stor variasjon i type landskap og med
noen av verdens mest pulserende og spennende storbyer. Servicenivået er høyt og du blir
fort glad i den japanske høfligheten og føler deg
godt ivaretatt som turist i landet.
Med et japansk tog-pass, Japan Rail Pass, i hånden
kan du reise på nesten alle JR linjer (Japan Railways) i
hele Japan, inkludert høyhastighetstog Shinkansen.( med
unntak av det aller hurtigste av lyntogene, men det nesthurtigste
er for de fleste mer enn raskt nok ). Dette er den billigste, og samtidig den
mest effektive måten å reise i Japan på. Japan Rail Pass er tilgjengelig for
7, 14 eller 21 dager. Du bestemmer selv når det aktiveres etter ankomst i
Japan.
Priseksempel: 7 dager ordinær Voksen Kr 2.426,- f
ørsteklasses Voksen, 21 dager, Kr 6.823,-
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av sine vakreste. Selve turen tar 4 dager
hvis du gjennomfører den uten stopp
underveis.
Du kan også velge en variant (Southwest
Chief) som har Los Angeles som destinasjon, og som går gradvis langs en trase i
mer sørlig retning.
Den tredje muligheten er «pelsjegeretappen» via Midtvesten og Montana
med Empire Builder via St.Paul/
Minneapolis. Du kan velge mellom to
forbindelser videre mot vestkysten når
du kommer til knutepunktet Spokane i
staten Washington. Den ene ender i Seattle og den andre i Portland i Oregon.

1
MOSKVA – VLADIVOSTOK,
RUSSLAND (9289 km)

2

RØ

OR

N

NI

NG

EN

Mark Smith eller "The
man in Seat61" som
han kaller seg, regnes
blant Europas fremste
eksperter på togopplevelser og lang
togreiser. Sjekk rådene
hans til Framtiden i våre
henders lesere her.

GUANGZHOU – LASHA,
KINA (4980 km)

3
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85
BYER,
10.000
KM.
9DAGER

TOGREISER

A
F OTO : R N E ST

2KONTINENTER,

MARK SMITH

VERDENS LENGSTE

SHANGHAI – YINING,
KINA (4742 km)

4
GUANGZHOU – URUMQI,
KINA (4684 km)

5
TORONTO – VANCOUVER,

Er du ute etter lange sammenheng-

CANADA (4466 km)

ende togreiser? Den aller lengste
heter naturligvis den transibirske
jernbanen og går fra Moskva til
Vladivostok. Strekningen MoskvaVladivostok er 9289 kilometer lang,
og reisen tar om lag 9 døgn på det
lengste. Den transsibirske jernbanen
feiret hundreårsjubileum i 2015. De
fleste velger imidlertid den transmogolske linjen som går via Ulan Bator til
Beijing. Den er kortere og du får med
deg Mongolia og Kina i tillegg til store
deler av Russland. Er du ute etter det
store reiseeventyret kan du ta ferge
fra Vladivostok til Japan og tog videre
til Tokyo. Turen er grundig beskrevet
på www.Seat61.org Regn med to uker
på hele reisen.

6
CHICAGO –LOS ANGELES;
USA (4390 km)

7
SHANGHAI – LASHA,
KINA (4373 km)

8
SYDNEY – PERTH,
AUSTRALIA ( 4352 km )

«POLAREKSPRESSEN»
Ikke glem Norge hvis du skal reise med tog.
Bergensbanen er regnet som en klassiker
blant utenlandske reisende og Flåmsbanen
ruver høyt på listen over anbefalinger fra
kresne reiselivsjournalister. Har du reist med
nordlandsbanen? Hvis ikke har du noe å se
fram til. Strekningen Trondheim – Bodø er den
lengste togstrekket i Norge og tar i underkant
av 10 timer.

9
HARBIN – HAIKOU,
KINA(4283 km)

10
DIBRUGARH – KANYAKUMARI,
INDIA (4282 km)
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*Fra stasjon til stasjon. Strekninger med behov for
togbytte ikke med her. Sjekk full oversikt over samtlige
verdensdeler på nettadressen under inkludert listen
med verdens 50 lengste strekningene uten togbytte.
https://en.wikipedia.org/wiki/Longest_train_services
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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.

Solkraft
BLIR
FRAMTIDAS ENERGIKONGE
SOLCELLENE VIL OM
FÅ ÅR PRODUSERE SÅ
BILLIG STRØM AT DET
KUN VIL VÆRE GLOBALE
UTKANTSTRØK SOM
NORD-EUROPA SOM
KOMMER TIL Å TRENGE
ANDRE KRAFTKILDER.

O

m lag 6 milliarder av verdens
7,2 milliarder mennesker, bor
i områder som kan få hele sin
strømforsyning fra sol. Det er
kan være et spørsmål om tid før det fossile
energihegemoniet er historie, henvist til en
plass i lærebøkene på linje med seilskuter og
damplokomotiv.
Hver måned settes nye prisrekorder for
store solcelleanlegg. I september kom nyheten om at et anlegg skal bygges i Abu Dhabi
til en pris av 2,42 dollarcent per kWt, det vil si
ca 20 øre. Dette er stort sett billigere enn de
fleste andre typer kraft. Produksjon av strøm
med solceller er allerede blitt konkurransedyktig på pris mange steder i verden. Derfor
fylles nå hustak og ørkenområder fra California via kinesiske ørkenområder til Marokko,
med store og små solcelleanlegg.

FOTO: ABBIE TRAYLER-SMITH / PANOS PICTURES /UK AID/ FLICKR CC
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DIREKTE TIL FORNYBART

Den britiske økonomen Chris Goodall er en
av mange som forventer at prisen på strøm
fra solceller kommer til å fortsette å falle,
og at det kommer til å skje såpass fort at
solcellene om få år kommer til å produsere
så billig strøm at det kun vil være globale utkantstrøk som Nord-Europa som kommer
til å trenge andre kraftkilder.
Områder som i dag ikke har strøm, som
mye av landsbygda i Sør-Asia og Afrika, vil
kunne hoppe bukk over behovet for å installere enorme sentraliserte anlegg for strømforsyning. På samme måte som mobiltelefonene gjorde at flere afrikanske land
knapt trengte å installere faste telefonlinjer,
kan desentralisert produksjon av strøm fra
solceller, gi billig og ren energi til de som
trenger det aller mest.

  Oår m i g  r røm,

l  e e   bet
 å e or  
røor¡.

og gass. Staten subsidierer til og med
selskaper som vil lete etter mer olje og
gass på norsk sokkel, selv om eventuelle funn ikke vil kunne gi økonomisk
avkastning før om 15-20 års tid.
Det betyr altså at Norge taper
masse penger dersom verden
løser klimaproblemet. Enten det skjer
gjennom reguleringer, avgifter, teknologi eller markedskrefter, vil en massiv
revolusjon i solceller og andre fornybare
energikilder være en forutsetning for å
unngå farlig global oppvarming. Hvis det
skjer, vil både olje og gass i Norge raskt
være et tilbakelagt kapittel. Da mister vi
masse arbeidsplasser og skatteinntekter
i Norge, samtidig som oljefondets fossile
investeringer i utlandet taper verdi.
Ettersom norsk økonomi er så sårbar
for endringer i etterspørselen etter olje
og gass, vil det være en fornuftig risikospredning om ikke oljefondet også
var eksponert for denne risikoen. Å la
oljefondet bli en storinvestor i fornybar
energi gir oss store fordeler og kan bidra
til å gi oss en bit av det som trolig blir det
tjueførste århundres store teknologieventyr.
Her kan Norge altså både redusere risikoen for hele økonomien, og samtidig
gi den globale fornybarrevolusjonen mer
fart. Er det ikke snart på tide investere i
framtida?

KAPITALJAKTEN

Det som mangler, er penger. Mye penger.
Selv om det finnes mye privat kapital i verden, og markedet har troen på at fornybar
energi er framtiden, svikter det private
finansmarkedet som motor i solrevolusjonen. En av grunnene er tidshorisonten.
En investor må gjerne vente i ti-tjue år før
investeringen blir lønnsom. Inntektene
er imidlertid vanligvis veldig sikre og
forutsigbare. Ofte er det snakk om helt
eller delvis offentlig eide kraftselskaper, som
inngår langsiktige avtaler om kjøp av strøm
til avtalt pris.
Utålmodige investeringsfond i Silicon
Valley liker ikke dette. Heller ikke kvartalskapitalister og børsspekulanter i New York,
London og Singapore. Lav risiko betyr lite
kortsiktig gevinst.
ET VEIVALG FOR NORGE

Dette er en gedigen mulighet for Norge.
Gjennom et par tiår med stort sett ansvarlig
forvaltning av både oljeressurser og offentlige finanser, har Norge bygget opp en
enorm finansformue. Dessverre er forsvinnende lite av dette investert i fremtidens
energiløsninger. Stortinget har foreløpig
sagt nei til å la oljefondet investere direkte
i infrastruktur som solcelleparker. Det
er visstnok for risikabelt. Derimot syns
Stortinget ikke det er spesielt risikabelt at
oljefondet eier et par hundre milliarder i olje
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VISSTE DU AT kakao er noe av
det mest næringsrike vi finner i
naturen? Kakao inneholder blant
annet mye magnesium, kalsium,
jern og antioksidanter, og en rekke
andre vitaminer og mineraler!

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

kun kr 229,Nå finner du vår gavepakke
i nettbutikken eller i din
nærmeste helsekostbutikk.
Pakken inneholder et startkit med alle nødvendige
ingredienser, i tillegg til en
sjokoladeplateform!

Bryllup? Firmafest?
“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

På Nesodden med egen brygge.

- økologisk, fairtrade og sukkerfri
Alle ingrediensene du trenger for å lage din egen
sunne sjokolade finner du i vår nettbutikk eller i din
nærmeste helsekostbutikk. Spør også etter vårt 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.
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Ved å kjøpe en brukt datamaskin sparer du både
miljøet og lommeboka for store belastninger!

arrowdirect.no
2369,Inkl. mva.

Gårdskafe - kurs og seminar - stedet for de små og nære samlingene.
Våkn opp til lukten av nybakt brød og kaffe. Hest, utegris, høner, ender, mm.
Ramnes, Vestfold, tel. 9006 8597 / 3339 6917, sukkegard.no

R e i n
ØSlakteri,
k o lØKOLOGISK
oKjøttfordelig,
g i s k SLAKTERI
h u Servering
dpleie

5619,-

Hos oss får du kjøpt brukte premiummodeller til fantastiske priser!
Minimum 1 års garanti!

Vikja
trenger
KALVAS
· STORFE
· SAUflere
· LAMmedeiere.
· VILLSAU
Er du interessert
-Økologisk
ta kontakt snarest.
kjøtt

Arrow Value Recovery
- verdens største leverandør av reprodusert IT-utstyr.

6893 Vik i Sogn
E-post:
post@vikja.no
www.vikja.no
w w w Tlf.
. Tlf.
r47657465
e i 47
n h65
uwww.vikja.no
d74p l65e i e . n o

Inkl. mva.

FRÅ GARDAR VED SOGNEFJORDEN

Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt

R e i n

T

Les mer om vårt utvalg av
økologiske varer på:
www.frielefoods.no

-S
an

Økologisk hudpleie

www.reinhudpleie.no

Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt

R e i n
Økologisk hudpleie

HANDEL I RIKTIG RETNING

Fremtiden
er Økomat
i dine hender
KLÆR TIL KVINNER
& BARN, LEKER
&
TILBEHØR. KONGSVEIEN
104 I OSLO. bestilling@okomat.no
www.okomat.no/
VELBEVARE.NO
Tlf::74 01 68 11
www.reinhudpleie.no

ØKOLOGISK

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og

HAND

KLÆR T
TILBEH
VELBEV

HANDEL I RIKTIG RETNING

Abonnementsordning

Stange,
Hamar,
Gjøvik, Lillehammer
Fremtiden
er Økomat
i dine
hender
KLÆR TIL KVINNER
& BARN, LEKER
&
ER
ØKOMAT I DINE
HENDER
TILBEHØR.FRAMTIDEN
KONGSVEIEN
104
I
OSLO.
Gårdsbutikk
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Abonnementsordning
for
økologisk
frukt
og
grønt
i
VELBEVARE.NO
BiodynamiskeTrøndelag.
grønnsaker,
Tlf::74 www.okomat.no.
01 68 11
700 Økologiske varer i vår nettbutikk
Kjøttmel,
fra villsau,
korn,
kjøtt urfe m.m
bestilling@okomat.no · www.okomat.no

Tørr hud?

Vi leverer nybrent, økologisk kaffe
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.
HANDEL
RIKTIG RETNING
Utan Imiljøgifter/parabener.

KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
“Anbefalt
av Grønn
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
104 Hverdag”
I OSLO.
www.optima-ph.no
VELBEVARE.NO

Landets største utvalg av økologisk kaffe og espresso
PRODUKTER
ASwww.stavangerkaffebrenneri.no
–OPTIMA
også koffeinfrie
alternativer.

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

Vita Biosa

Ut

“A

w

OP

Abonnementsordning
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt
korn, mel, kjøtt

R e i Harn du et

Bryllup,
ﬁrmafestHER?
ved sjøen
DIN ANNONSE

Butikk, nettbutikk og distributør

ØØ kk oo ll oo gg ii ss kk hh uu dd pp ll ee ii ee

miljøvennlig produkt?

Her når du mange tusen «grønne forbrukere»!
Nesodden,
egen brygge.
Søndagskafe
hele året 12-19
FOR PROFILERING
I BLADET,
ELLER NETTANNONSE
(MED LINK TIL DIN
PÅ FRAMTIDEN.NO/GRONNE-TIPS
66NETTBUTIKK)
96 01 70, hellviktangen.no

ww ww ww .. rr ee ii nn hh uu dd pp ll ee ii ee .. nn oo

TA KONTAKT: SVERRE@GMK.AS / 98 61 31 01

Miljøbank
i lomma!
Nå har du enda flere grunner til å
ØKOLOGISK MAT
velge miljøbanken. Prøv
vår nye
OG DRIKKE
Fremtiden mobilbank
er Økomatog
i dine
hender
nettbank!
Fremtiden er Økomat i dine hender

WWW . REINSKLOSTER . NO
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74 01 68 11
Tlf::74
01 68 11
cultura.no

RR ee ii nn

Magisk
Magiskmjuk
mjukbambus
bambus

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

HANDEL I RIKTIG RETNING

HANDEL
I RIKTIG
RETNING
KLÆR
TIL KVINNER
& BARN,
LEKER &
KLÆR TIL KVINNER
& BARN,
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
104 LEKER
I OSLO.&
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
Storgata
36b,
Oslo,
Storgata
36 0182
8 104
slo I OSLO.
VELBEVARE.NO
Tlf.i 21
50 00
VELBEVARE.NO
og
at 38
allen
slo
E-post:info@friendsfairtrade.no
Tlf. 38 5
E- ost info friendsfairtrade.no

www.fft.no

Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk
Tlf. 62 59 27 94
ommang.sondre@online.no
www.ommang-sondre.origo.no

Tørr hud?

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

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

“Anbefalt av Grønn Hverdag”
“Anbefalt av Grønn Hverdag”

Gårdsbutikk
Gårdsbutikk
Biodynamiske
Biodynamiske grønnsaker,
grønnsaker,
korn,
korn, mel,
mel, kjøtt
kjøtt
www.spesialkorn.no

www.optima-ph.no
www.optima-ph.no

OPTIMA PRODUKTER AS
OPTIMA PRODUKTER AS

Sogn Jord- og
Hagebruksskule
skule
for livet
Vita
Biosa
• Biosa
vidaregåande opplæring i økologisk landbruk
Vita
Økologiske
melkesyrebakterier
• økologisk/kortreist
mat på internatet

Ø Øk ko ol ol og gi si sk k h hu ud dp pl le ei ei e

Økologiske melkesyrebakterier

• spennande
kurs innan landbruk, mat &
HANDELI IRIKTIG
RIKTIGRETNING
RETNING
HANDEL
Selges hos
Life, Sunkost
foredling
KLÆRTIL
TILKVINNER
KVINNER&&BARN,
BARN,
LEKER&&hos
KLÆR
LEKER
Selges
Life, Sunkost
TILBEHØR.KONGSVEIEN
KONGSVEIENog
104IH-kjeden
IOSLO.
OSLO.• gardsbarnehage på skulen
TILBEHØR.
104
og
H-kjeden
• økologisk gardsbutikk
VELBEVARE.NO
VELBEVARE.NO

w w w w. r. re ie ni nh hu ud dp pl el ie ei .e n. no o

www.badaboom.no
www.badaboom.no

“Naturens
kur
Lag din egen
Lag din egen
sunne
sjokolade
av
Tørr
hud?
sunne sjokolade av
mot
hudplager”
økologiske og fairtrade
og fairtrade
- Sprekker,økologiske
kløe, skrubbsår
og
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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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www.sjh.no

OSCVOSS.NO
ØKOLOGISK & LOKAL MAT

MED KJÆRLEIK PÅ

Bryllup, ﬁrmafest

Bryllup
Firmafest

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

okosjokolade.no
Hellviktangen
er en praktvilla
sjøen.
Egen brygge, økologisk mat.
Søndagskafé 12-19 hele året.
Nesodden ved Oslo.

OPTIMA PRODUKTER
PRODUKTER
AS
okosjokolade.no
- med god samvittighet
OPTIMA
AS
OPTIMA
AS
med
terrasse
OPTIMA PRODUKTER
PRODUKTER
AS mot
- stor
med god
samvittighet

Vita Biosa
Biosa
Vita

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

IDER
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Ø
GRwww.optima-ph.no
Stange,
Hamar, Gjøvik, Lillehammer
ON TIL EN

Utan miljøgifter/parabener.

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

Abonnementsordning
“Anbefalt
av Grønn Hverdag”

AS J
SPIRGårdsbutikk
IN
LIVSSTIL
EPRODUKTER
Biodynamiske
N
N
AS
R Økorn,ERmel,grønnsaker,
GOPTIMA
kjøtt

R e i n

Vita Biosa

ØVOLDA
k o l oELEKTRISKE
g i s k h u MYLNE
d p l e iASe
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.

Økologiske melk
Selges hos Life, S
og H-kjeden

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

70 05 55 10 - www.mylna.no

www.reinhudpleie.no

l
Tørr hud?

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

LiBe

n
eie

Lag din egen
sjokolade av
Okologisk &sunne
FairTrade
Prematur, baby,økologiske
barn & dame og fairtrade
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
kakaoprodukter.
andreAbonnementsordning
hudplager? Prøv Optima.
Uten sukker.
Stange,
Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Utan miljøgifter/parabener.
Gårdsbutikk
For hele familien.
“Anbefalt av Grønn Hverdag”
Biodynamiske grønnsaker,
www.optima-ph.no
korn, mel, kjøtt
OPTIMA PRODUKTER AS

Vita Biosa
Mel malt med omtanke

SIKJE SMÅBRUK

Abonnementsordning
Økologiske melkesyrebakterier
Økologisk,
steinmalt
mel.
Stange, Hamar,
Gjøvik, Lillehammer
Selges hos Life, Sunkost
Lyserenveien
566,
Gårdsbutikk
1820 Spydeberg
og H-kjeden
Biodynamiske
grønnsaker,

HANDEL
I RIKTIGurter,
RETNING
Økologiske

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

kjøtt og honning
www.sikje.no

no

R e i n
Økologisk hudpleie

okosjokolade.no
- med god samvittighet
Butikk: Bentsebrugt. 31c/Oslo

www.isrosa.no

Tørr hud?

Prøv Vossabias
hudprodukt
– - av
bivoks,kløe,
urter
Sprekker,
skrubbsår og
og
honning!
andre hudplager? Prøv Optima.

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

Lag din egen
sunne sjokolade av
økologiske og fairtrade
kakaoprodukter.

HANDEL I RIKTIG RETNING

Uten sukker.
miljøgifter/parabener.
KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
100% naturleg og Utan
økologisk
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
I OSLO.
er Økomat i dine hender – fordi me bryr
“Anbefalt
oss! av Grønn Hverdag” VELBEVARE.NOFor hele104familien.

.no/ bestilling@okomat.no
www.optima-ph.no
Les
mer
om
oss
på
www.vossabia.no
Tlf::74 01 68 11
www.reinhudpleie.no

OPTIMA PRODUKTER AS

okosjokolade.no
- med god samvittighet

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og

VISSTE DU

HEMMELIG LUKSUS
Merker som Mulberry, Louis Vuitton, og
Michael Kors nekter å gi ut informasjon om
hvordan de produserer lærveskene sine. Det
viser en rapport som Framtiden i våre hender
nylig har publisert.
Omsetningen av dyre merkevesker har
økt betraktelig de siste årene. Rapporten
Giftig luksus viser at merker og kjeder som
produserer lærvesker og

FLERTALLET
ENIG MED FIVH

FOTO: PRAYLTNO/ FLICKR CC
FOTO: XXXXXX

En undersøkelse Fivh har
foretatt tidligere i år viser
at et flertall støtter oss i
synet på at redusert forbruk
er nødvendig for å berge
klimaet.

annet tilbehør, viser liten vilje til åpenhet om
hvor og hvordan læret i disse produktene er
produsert.
Lærindustrien har enorme utfordringer
med tanke på miljø og menneskerettigheter.
Det er derfor alvorlig at flertallet av de inviterte veskeprodusentene ikke har svart eller
ønsket å delta i Framtiden i våre henders undersøkelse, sier leder Arild Hermstad.

62%

svarer bekreftende
på dette.

65%

av oss mener vi er for

opptatt av materielt forbruk.
Det er med andre ord en betydelig åpning i befolkningen
for å flytte fokus bort fra
materiell vekst.

44%

svarer at de heller
ønsker seg mer fritid enn økt
lønn. Det fjerde spørsmålet i
vår undersøkelse, dreier seg
om folk er villig til å kutte i
kjøttforbruket av hensyn til
egen helse, dyrevelferd og
miljø. 41 prosent svarte at de
ønsker å kutte kjøttforbruket i årene som kommer.

VÅR DÅRLIGE SAMVITTIGHET
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75 prosent av oss får dårlig
samvittighet av å kaste mat.
Det viser en undersøkelse som
IPSOS har foretatt på oppdrag
fra Famtiden i våre hender i
mai og juni i år. Undersøkelsen
viser at det er unge som kaster

mest mat. I aldersgruppen 18
til 29 år oppgir 87 prosent av
de har kastet mat de siste 30
dagene, mens 92 prosent fra
30 – 39 år oppgir det samme. I
kategorien 60 pluss er andelen
60 prosent. Det er også en klar

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2016

sammenheng mellom inntekt
og matkasting. De med høyest
inntekt kaster mest mat ifølge
undersøkelsen. Derimot var
det ingen sammenheng mellom grad av utdanning og
matkasting.

?
FOTO: BIBLIOTECA BCBL/ 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

START ET LOKALLAG

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

MØT LIKESINNEDE

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

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:
Mariboesgate 8, 0183 Oslo,
tlf: 22 03 31 50
post@framtiden.no

HELT BANANAS
Norske butikker kaster 60.000 bananer,
100.000 gulrøtter og 210.000 poteter hver
dag. Framtiden i våre hender ønsker en matkastelov som pålegger butikker og matprodusenter å gi bort spiselig mat de ikke får
solgt til veldedige organisasjoner.

En beregning fra Framtiden i våre hender
viser at norske butikker kaster 25.000 tonn
frukt og grønnsaker hvert år. Brutt ned på
enkeltfrukter og grønnsaker utgjør det mer
enn 200.000 poteter, mer enn 100.000 gulrøtter og nær 60.000 bananer.

Design ditt Bærekraftige Liv !
Permakultur grunnkurs (PDC)

Seminarer, Foredrag, Artikler og Bøker

Permakulturisten Jan Bang

www.permakulturisten.no jan@permakultur.no + 47 481 29 653

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 03/2016
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STIFINNER

KORT – OG
TØR JEG ANBEFALE
GÅREISER? REISEGLEDE
KAN OGSÅ OPPSTÅ NÅR DU
TRÅKKER PÅ HVERDAGSLIG GRÅ ASFALT.
TEKST: TROND WORMSTR AND

J

eg klikker «Avslutt» på pc-en, går ned
trappen og legger ut på en fotreise fra
arbeidsplassen min i Mariboes gate 8
til spor 11 på Sentralstasjonen i Oslo.
En reise på noen hundre meter langs de
samme fortauene jeg har tråkket i årevis. Så
gråe, så trivielle, så langt fra Oxford Street,
Fifth Avenue og Champs-Élysées. Eller
kanskje ikke?
«Lille Oslo er en egen planet/Alle gatene
forskjellige land/Hvert strøk en verdensdel/
Og vi suser av gårde alle mann», synger Lars
Lillo Stenberg.
Vanligvis suser også jeg av gårde, bruker ti
minutter til Oslo S, men i dag har jeg satt av

36

en drøy time. Se meg rundt som om jeg aldri
har gått i disse gatene før, skal jeg, oppdage
severdigheter jeg tidligere har oversett. En
ung franskmann har inspirert meg. Våren
1790 reiste Xavier de Maistre rundt i sitt eget
soverom, og så sofaen, sengen, sengetøyet
og annet inventar med nye øyne. Han skrev
bok om sin korte reise. Senere foretok han
den samme reisen om natten, bok skrev han
om den også.
Min reise starter ned Bernt Ankers gate
og går forbi Oslo Sportslager, Norges største
frittstående sportsbutikk. Nå ser jeg på den
86-år gamle butikken med nye øyne. Grunnen er at jeg nylig leste i Dagens Næringsliv
at dens tre eiere, en lillebror, en storesøster
og deres tremenning, i en årrekke har vært
så uenige at de ikke har klart å holde styremøter.
4001 sykler passerte her i går, forteller en
lystavle i Torggata. Torggata, som går fra
Akerselva over Youngstorget til Stortorvet, er
blitt en kombinert sykkel- og gågate, nesten
uten biler, etter nederlandsk modell. Den
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er trolig Oslos rikeste gate. Klart mer opplevelsesrik enn Karl Johan. Absolutt verdt et
besøk.
En stor by bør veksle mellom travle steder
og steder med muligheter for hvile. Café
Provence på hjørnet av Bernt Ankers gate og
Torggata er et hvilested. Jeg stikker nesen inn
døra. «Hei, sjef, morn, morn», roper mannen
bak disken til meg. «Takk, en kaffe», svarer
jeg. Ved kafeens utebord står det fem unge
lindetrær. Jeg kommer i tanker om parklind.
Årlig blir det sett mengder av døde humler
under blomstrende parklind. Uvisst av hvilken grunn. Humledøden kan føre til at dette
treet blir svartelistet i Norge, det vil si uønsket.
Jeg leste om de Maistres reise i Alain de
Bottons bok «Kunsten å reise». Hvordan
oppstår en reiseglede, spør de Botton, og
svarer: Kanskje ikke som følge av reisemålet i seg selv, men heller som følge av den
tenkemåten vi tar med oss. Det vil si: Med
den rette mottakelighet, eller ydmykhet, kan
reiseglede også oppstå når du tråkker på
hverdagslig grå asfalt.

ILLUSTRASJON: BYMILJØETATEN OSLO
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Tidligere har jeg knapt lagt merke til
butikker jeg passerer på vei til og fra
Oslo S, annet enn en håndfull jeg handler i:
bok, sport, fisk og dagligvarer. Nå dukker det
opp andre.
Fra Café Provence skrår jeg over Bernt
Ankers gate til den siden av gaten jeg sjelden
går. Der finner jeg Japansk Torg og går inn.
Jeg spør etter den beste teen de har, og går
ut igjen med en knøttliten, blank boks med
grønn, økologisk pulverte til 175 kroner.
Gebrokkent har jeg fått forklart at pulveret
skal piskes inn i 70-gradersvann, en kvart
teskje til et krus. (Jeg må ha misforstått noe,
vel hjemme får jeg ikke teen til å smake noe
som helst).
Cappelens Forslag (altså ikke Forlag),
ligger ved siden av Japansk Torg. Vinduet
lokker med et konversasjonsleksikon,

og med Oslos hemmeligste café. Jeg blir
nysgjerrig og trer inn. Ut går jeg med et
ettbindsleksikon i sekken. Forslagsmannen
forteller at han har holdt til der i fem år, og
at leksikonet er trykket i flere opplag, bind
to kommer i høst.
Nederst på samme side av gaten ligger Pentagon («Vi har forsvarsspray») og
Kampsportspesialisten – så det er ikke bare
i sportsbutikker kamp pågår i min gate.
Formålet med reisen min er krevende.
Øynene mine søker stadig mot det de er
vant til å se, nemlig biler, sykler, trafikklys
og andre gående, for å unngå kollisjon.
Hvor har Oslo mest storbykarakter?
Sigrid Undset mente i 1918 at det var på
hjørnet av Storgata og Brugata. Grunnen
var at dette hjørnet minnet henne om et
sted bak Gare Montparnasse i Paris. I dag
ville nok Undset sittet ute på Café Provence
og ment at Torggata har mest storbykarakter i hovedstaden.
Teddy’s softbar ligger i Brugata. Den har
servert mat og drikke her siden slutten av
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femtitallet, ubesøkt av meg. Nå går jeg litt
nølende inn. Her sitter vel bare rocka og
ølglade stamgjester? Interiøret og Wurlitzer-jukeboxen tar meg tilbake til tiden jeg
vokste opp i Oslo. Jeg bestiller nok en kaffe
og blir sittende å bla i mitt nye leksikon. Under bokstaven F finner jeg en kort stubb om
«Fortau». Fortausstripene «er den egentlige
årsaken til at vi bor her», skriver byforsker
Erling Dokk Holm.
Jeg har brukt min drøye time. Jeg skal
rekke et tog til Lillestrøm og skrur opp til
vanlig tempo forbi Fellesforbundet monument på Lilletorget (en kraftig knyttet neve
brøyter seg opp av brosteinen med godt
grep om en rose), langs Vaterlandsparken
og under Oslos høyeste bygning, Plaza Hotell (117 meter).
Xavier de Maistre anbefalte værelsesreiser spesielt for de fattige og for dem som
var redd for tyveri, storm og høye fjell. Tør
jeg anbefale gåreiser på den egentlige årsaken til at vi bor i byer, nemlig fortauene,
som et alternativ til setebelte-reiser.
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GRØNN HVERDAG
TEKST: TONJE KRISTIANSEN

TA EN PRØVETUR
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PIGGDEKK
De fleste sykkelforhandlere
selger piggdekk og kan som
oftest hjelpe deg med å få lagt
om dekk. Du får et godt par med
piggdekk til rundt tusenlappen,
men de finnes også i billigere og
dyrere utgaver.
Piggdekkene gjør det mulig å
sykle trygt på vinterføre og gir
godt feste. Vær oppmerksom på
at piggdekkene har metallpigger
som kan gjøre det glatt å sykle
på metallunderlag, for eksempel
over plater som er lagt ut

PRØV
VINTERSYKLING
PLEIER DU Å SETTE SYKKELEN I
KJELLEREN OM VINTEREN?
HER ER TIPSENE TIL HVORDAN DU KAN
FÅ MANGE GODE OPPLEVELSER PÅ
SYKKEL I DEN KALDE ÅRSTIDEN.

ved veiarbeid.

Du trenger ikke være en
hardhaus for å ha glede av
sykkelen også om vinteren.
Du kommer langt med
piggdekk og varme klær

VEDLIKEHOLD

KLE DEG VINDTETT OG VARMT

Kjedet krever jevnlig vedlikehold om vinteren fordi slaps og
sølesprut skitner det til og sliter
på det. Spray med sykkelkjedeolje, tørk lett av og spray en
gang til, så ofte du har mulighet.
Forsøk å unngå å få oljen utover
sykkelen, for eksempel ved å
holde et papir eller papp bak kjedet når du sprayer. Da slipper du
at ekstra skitt fester seg i oljen
på sykkelen.
Saltingen av veien gir oss tilnærmet bare veier om vinteren,
men fører samtidig til slitasje
på sykkelen. Det er derfor lurt
å spyle av sykkelen hvis du har
mulighet etter at du har vært ute
og syklet på saltede veier.

Når du sykler får du bedre fart enn når du går og det er
derfor viktig med god påkledning mot vinden. Blir du svært
svett av sykkelturen, for eksempel på vei til jobben, kan det
være en ide å ha med klesskift til når du kommer fram.
Sykler du elsykkel er svetting et mindre problem og det
viktigste er å ha nok varme klær utenpå mens du sykler.

LYKT OG REFLEKSER
Det er viktig å være synlig
i mørket. Det fikser du med
lykt med hvitt eller gult lys
foran på sykkelen og rød
lykt og refleks bak. I tillegg
refleks på pedalene og
hjelm og klær.

LUE, VOTTER OG SKOOVERTREKK
Bruke en tynn lue under hjelmen slik den sitter tett på hodet.
Er temperaturene svært lave kan en buff eller en finlandshette
trekkes over deler av ansiktet. Bruk tykke vanter eller votter
for å holde hendene varme. Føttene holder du varme med
skovertrekk spesielt utviklet for sykling. Det beskytter
også skoene mot slaps og søle.
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HUSK

HJELM OG
GOD TUR!

FOTO: ISTOCKPHOTO

Finn gjerne noen du kan prøve
ut vintersykling sammen med enten
til jobb eller på fritida. Det hjelper
på motivasjonen. Om vinteren er det
mange nordmenn som liker å komme
oss ut på ski, oppleve snøen og den
skarpe lufta og kjenne oss levende.
Hvorfor ikke se på sykkelturen
med samme øyne?
Du kan få mange fine vinteropplevelser på to hjul. Som en
ekstra bonus, vil en daglig sykkeltur
hjelpe deg å komme i form. Du kan
spare mye penger på kort tid ved
å bytte ut enten abonnement på
kollektivreiser eller bensinutgifter,
bompenger og parkeringsutgifter
mm. Antageligvis sparer du også
tid i hverdagen fordi sykkelen er et
svært effektivt transportmiddel
som tar deg fra dør til dør.
Husk at du trenger ikke å kjøpe en
haug med utstyr første gang du skal
ut og sykle. Prøve deg litt fram først.
Det kan godt være du har alt du
trenger i skuffen hjemme fra før.

I fjor ble 145.080 gamle biler brukt til noe nytt.
Fra 2015 var kravet fra myndighetene at 95 % av bilen skal gjenvinnes. Og det klarte vi!
Hele 96,7% av en bil, blir tatt hånd om av Autoretur-systemet og våre samarbeidspartnere. Vi klarte også materialgjenvinningskravet på hele 85,2% av bilens totalvekt.
Det betyr at over 85% av materialene i en bil går til gjenbuk til nye ting som for
eksempel gryter. Dermed sparer vi miljøet for store mengder CO2-utslipp.
Alle vinner på gjenvinning.
www.autoretur.no

Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljørapport 2015 og Miljøregnskap 2015

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap

Returadresse:
Magasinet Framtiden i våre hender
Mariboesgate 8,
0183 Oslo
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