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Kaffehuset

Den Gyldne Bønne
Den Gyldne Bønne as ble etablert i 1996 på
Grünerløkka og var en av de første kaffebarene
i Oslo.
I dag holder bedriften til på Vøyenenga i Bærum
og vi importerer og brenner kaffe i vårt eget
håndverksbrenneri. Helt siden starten har vårt
mål vært å tilby et bredt utvalg av nybrente
spesialiteter fra hele verden.
Kaffe er et unikt og eksklusivt landbruksprodukt
som minner om vin i sin variasjon og forbrukerinteresse. I de fleste kaffeproduserende land har
vi knyttet gode kontakter, som hele tiden jakter
på de beste avlingene og som finner de beste
produsentene.
Vi utvider stadig vårt sortiment av økologisk
kaffe og te og du som søker etter de beste
og ferskeste produktene vil finne dem i vår
nettbutikk.
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Mindre kjøtt på tallerkenen er
den nye store norske mattrenden nå

Er du fleksitarianer?

H

vis du har redusert kjøtt
forbruket ditt i løpet av det
siste året, hører du med til
en stor gruppe som nå utgjør
nesten halvparten av befolkningen. Min
dre kjøtt på tallerkenen er den nye store
norske mattrenden og overgår med stor
margin interessen for økologisk mat.
Det viser en ny nordisk undersøkelse fra
Orkla hvor forbrukere fra Norge, Sverige,
Danmark og Finland er spurt om matva
nene sine. Undersøkelsen er gjennomført i
perioden 9.–16. november 2016 av analyse
byrået Kantar TNS Norge på vegne av Orkla
ASA.
Det å systematisk redusere kjøttforbru
ket i kostholdet har til og med fått en egen
betegnelse; «fleksitarianer». Noen hevder
dette bare er et tulleord som egentlig bare
beskriver et gammelt og kjent fenomen. Det
er en forhastet konklusjon. Det vi ser er en
klar vilje til å erstatte kjøtt i kostholdet be
grunnet med både hensyn til helse og miljø.
Men en nærmere undersøkelse om hvor
stort volumet i kutt i kjøttforbruket egentlig
er, vil være en viktig del av en oppfølging nå.
Redusert kjøttforbruk er en prioritert sat
singssak for Framtiden i våre hender. Det er
flott og oppmuntrende at vi nå ser tydelige
bevegelser i folks holdninger på dette om
rådet. Å spise mindre kjøtt er viktig både for
helse og miljø. Faktisk er det å foreta skik
kelig kutt i det private kjøttforbruket et av
de viktigste enkelttiltakene vi kan gjøre som
forbrukere for å bidra i klimakampen.
Svært få er helt vegetarianere, men rundt
halvparten av forbrukerne i Norden spiser
vegetarmat av og til. Andelen er størst i
Sverige og Finland, der den ligger på rundt

60 % . 44 % av nordmennene og 48 % av
svenskene svarer at de spiser mer vegetar
mat nå.
Det er tydelig at fleksitarianerne kom
mer, mener Håkon Lindahl, miljøfaglig
leder i Framtiden i våre hender og spesialist
på grønne trender.
Det er bra at kjøttkutt ser ut til å slå an å
brede lag av befolkningen, samtidig ser vi at
interessen for økologiske matvarer ikke er
særlig stor i Norge.
Sverige og Danmark er langt
fremme i kjøp av økologiske
Les mer
produkter i forhold til oss og
side 5
slår nesten knockout på norske
forbrukere. Halvparten av alle
svensker og 44 % av danskene sier de
har kjøpt et økologisk produkt på sin siste
handletur. Blant nordmennene og finnene
er det kun 16 % som svarer dette.
Fleksitarianer, en som bare spiser kjøtt
av og til eller sjeldent, er et av nyordene i
2016. På listen til norsk språkråd står flek
sitarianer på 4. plass over nye ord i 2016.
Språkrådet skriver: «Vi tror også at ordet
slår røtter i språket vårt.»
La oss håpe at ikke bare ordet, men at
tendensen til å kutte stadig mer kjøtt inngår
som en fast del av det norske kostholdet.

ARNE STORRØNNINGEN
ANSVARLIG REDAKTØR
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KJØTTFRITT

Nå kommer den
vegetariske ferdigmaten
EN VEGETARBØLGE AV NYE FERDIGMATPRODUKTER ER OVER OSS.
I SVERIGE HAR FLERE AV PRODUKTENE BLITT BESTSELGERE.

F

TEKST: KNUT-ERIK HELLE

FOTO: OUMPH

orbruket vårt av kjøtt medfører stor
klima- og miljøbelastning. Flere
vegetariske ferdigmatvarianter har
heldigvis gjort det svært enkelt å
redusere kjøttspisingen vår.
Vi bør også spise mindre bearbeidet og
rødt kjøtt for helsens skyld, ifølge kostholds
rådene til Helsedirektoratet. Vegetarmat
basert på for eksempel soya, bønner, erter
inneholder masse fullverdige proteiner, og er
rik på både fiber og en rekke mineraler.
OUMPH! PÅ MENY OG KIWI

Det svenske soyaproduktet Oumph! solgte
fire ganger mer enn Grandiosa ved lansering
i Meny sin butikk på Grünerløkka i Oslo.
Oumph! er et proteinkonsentrat som får en
kjøttaktig smak og kyllingaktig konsistens.
Bytt ut kjøttet i oppskriftene dine med en
av de tre Oumph!-variantene "The chunk",
"Pulled Oumph!" og "Thyme and garlic".
Foreløpig finner du Oumph! i frysedisken til
Meny og 640 Kiwi-butikker. I opprinnelses
landet Sverige har Oumph-produktene alle
rede blitt en stor suksess.
BURGERE OG TACOFYLL HOS COOP

Coop har hele fem nye ferske vegetariske
ferdigmatprodukter i sine butikker Coop
Prix, Obs, Mega og Extra. Vegetarburgerne
kommer i to varianter, en av rødbeter og den
andre er laget av bønner og erter. De kan gril
les eller stekes i panne. Produktet Coop pulled
vegetar kan erstatte kjøtt i mange oppskrifter
og Coop tacofyll vegetar gjør fredagstacoen
klima- og helsevennlig. Til salaten kan du
bruke Coop salatterninger vegetar.

PØLSAK HOS REMA 1000

Rema 1000 og Bunnpris har begynt å tilby
gamle klassikere fra Hälsans kök og Anamma
i noen butikker, som er produkter en rekke
butikkjeder har hatt i frysedisken i en årrekke.
Det mest spennende produktet hos Rema
1000 er ikke vegetarisk, men rett og slett
pølser og kjøttboller med opptil 40 prosent
grønnsaker fra kjøttprodusenten Leiv Vidar.
Dette er en helt fin måte å redusere forbruket
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av kjøtt på, og bedre for både klimaet og
helsen din.
Har ikke din butikk vegetarproduktet du
ønsker? Be butikken ta inn produktet!
Sjekk vår Vegetariske butikkguide på
Framtiden.no hvis du vil vite hvor du finner
vegetarklassikerne fra Hälsans kök, Anamma,
Soy4You og Quorn. Utvalget av vegetarmat
er størst i helsekostbutikker og nettbutikker.
Sjekk Vegetarguide.no for en oversikt.
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TEKST: GUNN HILD LEM

LIVET

Denne generasjonen mennesker har det bedre enn
noen generasjon mennesker har hatt det før oss.
Det er vanskelig å tro om man leser aviser og hører
om stadig stigende misnøye, både i USA og Europa.

S

annheten er like fullt at vi har mer av alt: vaksiner,
sofaer, kunstig lys, telefoner, kjøleskap, elektrisitet,
leveår, kalorier, bøker, underholdning og storby
ferier. I New York eller London er det anslått at du
kan kjøpe over ti milliarder forskjellige produkter. Vi har
frisk frukt og grønnsaker hele vinteren, ikke noe røyk i stua
som er godt oppvarmet likevel, og det er utenkelig med ko
lerautbrudd grunnet manglende toalettfasiliteter.
Og det er ikke bare oss i den rike delen av verden som
har fått det bedre. Fra 1955 til 2005 tjente gjennomsnitts
mennesket i verden tre ganger så mye, begravde en tred
jedel så mange barn og kunne forvente å leve en tredjedel
lenger. FN har estimert at andelen mennesker som lever i
absolutt fattigdom har blitt mer redusert på de femti årene
enn i de fem hundre årene før 1955.
Men 1950-årene var ikke noen nedtur mens de stod på.
Tvert imot advarte noen allerede den gang mot reklamedrevet og unødvendig forbruk fordi amerikanerne aldri
hadde hatt det så bra. Likevel ville de rike i 1955 falt under
fattigdomsgrensen i rike land i dag. Av amerikanere som ble
definert som fattige i 2005 hadde 99% strøm, innlagt vann
og toalett, og kjøleskap, 95% hadde TV, 88% telefon, 75%
hadde bil og 70% aircondition.
Det er ingen grunn til å tro at ikke utviklingen for de al
ler fleste har fortsatt i samme retning. Nå er det riktignok
en del amerikanere som noe ufrivillig har vært med å dra
kinesere ut av fattigdommen, ved at jobbene deres er out
sourcet til et lavkostland. Men selv om det er smertefullt å
miste jobben, har de ikke byttet plass med kinesernes tid
ligere miserable situasjon. Sånn sett er kanskje amerikansk

arbeidsledighet det største bidraget mot verdens fattigdom
vi har sett. Kineserne tjente ti ganger mer i 2005 enn i 1955,
og de levde 28 år lengre. Men det er ikke bare kineserne,
også blant vietnamesere falt andelen som lever for under
to dollar om dagen fra 90% til 30% på bare 20 år. Faktisk
er det bare noen ganske få land som ikke har vært med på
utviklingen.

FN HAR ESTIMERT AT ANDELEN
MENNESKER SOM LEVER I ABSOLUTT
FATTIGDOM HAR BLITT MER REDUSERT
PÅ DE SISTE FEMTI ÅRENE ENN I DE FEM
HUNDRE ÅRENE FØR 1955
Alt dette burde tilsi at vi også er de mest fornøyde og
takknemlige menneskene som noensinne har levd. Nå var
ikke jeg tilstede, verken i 1955 eller 1905 eller fem hundre år
før det, så for alt jeg vet er vi faktisk det. Like fullt tenker
jeg at det må da være et punkt der det ikke lenger er første
prioritet å få stadig mer. Jobbflytting og arbeidsledighet er
åpenbart ingen god løsning, men verken i USA eller Europa
nevnes det særlig ofte at åpenhet og handel har vært strå
lende for verden. Det vi trenger nå er ikke milliardærer som
lover proteksjonisme, det vi trenger er bedre fordeling både
av arbeid og goder, samt større betalingsvilje for grønne
løsninger. Tenk om vi rett og slett har fått råd til å være litt
ålreite uten å klage, da har vi fått det bra da!
(Alle tallene er hentet fra The Rational Optimist av Matt
Ridley.)
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PLANT EN BLOMSTERENG
Frodige blomsterenger er i dag et sjeldent syn og med de forsvinner også levegrunnlag for
pollinerende insekter som befrukter mye av maten vår. Har du en plen eller bit av hagen du vil
forvandle, eller en ubrukt skråning med ulendt terreng, kan du hjelpe humler og bier og nyte
gleden av et fargerikt blomsterhav. Gjør grunnlaget klart nå på våren, skaff så lokale planter
og frø og se hva som gror vilt i nærområdet. På www.blomstermeny.no finner du en liste over
pollinatorvennlige planter og blomster som hører hjemme i norsk natur.

GJENVINNING
AV TEKSTILER
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Med våren kommer også
ugress. Men frykt ikke.
Ifølge Norges sopp- og
nyttevekstforbund er
80 prosent av naturen
spiselig i løpet av året og
mye av dette er ugress.
På nettsiden deres finnes
informasjon om spiselige
planter og oversikt over
nyttevekstforeninger i hele
landet.

F

Vi kaster årlig nesten ni kilo
tekstiler hver i restavfallet.
Det er ressurser som kan gjen
vinnes og spare miljøet ved å bli
til nye produkter hvis vi leverer
til gjenvinning. Både Fretex og
UFF tar imot alle slags klær i
sine containere, også ødelagte
og slitte klær som kan gjen
vinnes. Slitte tekstiler og ens
lige sokker kan bli til bilmatter,
filleryer eller isolasjon og Fretex
har også et eget redesignprosjekt. Ved å gjenvinne 1 kg
tekstil kan vi spare miljøet for 11
kg CO2, en halv liter kjemikalier
og nesten 2.500 liter vann som
ville gått med til produksjon av
nye tekstiler.

>> soppognyttevekster.no
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TANG SOM GJØDSEL
Tang og tare har blitt brukt som næringsrik
gjødselressurs langt tilbake i historien. Et godt
lag med tang kan brukes som dekke mot ugress
direkte på jorden ved grønnsakene. Eller strø
litt tang på jorden og rundt planter der du skal
gjødsle så næringsstoffene langsomt brytes
ned i jorden. Innholdet av nitrogen og kalsium
er omtrent som i annen organisk gjødsel, mens
innholdet av fosfor er ganske lavt. De fleste
planter tåler ikke så mye salt, så skyll tangen
godt ved å legge det i regnet på bar bakke en tid
før det skal brukes, gjerne på fliser hvor der er
ugress. Saltet kan ta knekken på ugresset.

RETT TEMPERATUR
I KJØLESKAPET
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Batterier inneholder
farlige stoffer og må
leveres til gjenvin
ning. Energibruken
for å lage et bat
teri er opp mot 50
prosent høyere enn
energien den gir.
Bruker du derimot
oppladbare batterier
sparer du både mil
jøet og lommeboken.

Ikke kast sitron du
bruker til matlaging.
Den er nemlig effek
tiv til å fjerne lukt,
bakterier og fett.
Smør med fruktfla
ten på skjærebrett,
hender eller kjøk
kenbenken. Press
ut rester av saft og
lag sitronvann til
vasking av kjøleskap,
ovner og bad.

FOTO: PHILIP BROOKES / FLICKR CC

Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på en vare med mangler og feil
som ikke er påført av deg selv. Retten til gratis reparasjon varer i to eller
fem år, alt etter hvor lenge produktet burde vare. Elektroniske varer som
tv, pc og mobiltelefon har fem års reklamasjonsrett. Er tingen ikke i orden
etter to reparasjoner har du krav på ny tilsvarende vare. Å reparere er
bedre for miljøet og bruk av retten gir signaler til produsenter at vi krever
varer med kvalitet og holdbarhet.

Batterier

Gjenbruk sitronen

Temperaturen i kjøleskapet har
stor betydning for bakterievekst
og matens holdbarhet. Kjøle
skapet bør holde en temperatur
på mellom 2 og 4 grader, da vil
spesielt lett bedervelig mat ha
lengre holdbarhet og matsvinn
reduseres. Ferskt svinekjøtt vil
for eksempel holde seg i åtte dager
ved 2,5 grader, men blir dårlig etter
tre dager hvis kjøleskapet er
5 grader varmere.

BRUK REKLAMASJONSRETTEN

Tips!

Vask ute
når det regner
Ifølge eksperter bør
vi vaske huset utven
dig en gang i året for
å bevare malingen
og huset. Det samme
gjelder for biler, ha
gemøbler og terras
segulv. Ta utevasken
når det regner. Da er
det lettere å vaske
og du sparer tid og
mye unødvendig
bruk av vann.
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GRØNN GARDEROBE

OPPRØR
I KLESSKAPET
VI BRUKER RUNDT 1.3 TONN KLÆR
I L ØPET AV LIVET. «ER CAPSULE
WARDROBE», DEN ETISKE OG BÆREKRAFTIGE GARDEROBEN SVARET?
LES OM 70-TALLSKONSEPTET SOM FÅR
NYTT LIV ETTER 45 ÅR.
TEKS: LINDA THERESE UTSTØL

N

år man har begynt å få øynene opp
for problemene rundt «fast fashion»,
og ikke lenger er komfortabel med
å handle hauger av billige klær, eller
være med på å finansiere en praksis man ikke kan
stå innenfor, er det lett å gå fra frustrert til motløs.
For hva nå? Du kommer fortsatt til å trenge ting,
men hvor kan du handle og hvordan organiserer
du livet ditt på en måte hvor du kan praktisere
det du i teorien mener er riktig? Det kan kanskje
sammenlignes med å bestemme seg for å slanke
seg uten å vite hvordan man skal gå frem. Det
kan være lett å fokusere på hva du ikke skal gjøre
og hvorfor du ikke er bra nok. Noe som kan være
ganske kjipt og som kanskje gjør det enda lettere
å falle for fristelser. Ikke tenk at du trenger bli den
perfekte forbruker over natta, tenk at du vil bevege
deg i riktig retning. Men for at dette faktisk skal skje
kan det hjelpe å ha en konkret plan.
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HVOR MANGE
SELSKAPSKJOLER
OG HØYHÆLTE SKO
HAR DU EGENTLIG
BRUK FOR?

Fokus
KJÆRT BARN, MANGE NAVN

Et forsøk på å gjøre kunsten med den perfekte
garderoben lettere, finner vi igjen i konsepter
som «capsule wardrobe», først brukt av Susie
Faux på 1970-tallet og gjort kjent ved Donna
Karans kolleksjon «7 Easy Pieces» i 1985. Hvor
dan en «capsule» ser ut varier litt hvordan folk
praktiserer det. Det er vanlig å ha et sted mel
lom 30 og 40 plagg inkludert, smykker, vesker,
sko o.l. Mange lar seg inspirere av «Project
333». Som går ut på at du bare skal bruke 33
plagg i 3 måneder. Garderoben er sesongbasert
og noen av plaggene byttes ut til neste capsule,
men ikke alle. For eksempel bytter du ut bi
kinien og vinterjakka, men beholder jeansen
og t-skjortene. I sesongskiftene reparere man
ødelagte klær og evt. går til innkjøp av plagg
til neste capsule. Mange har shoppestopp
utenom capsuleplanleggingen, eller sparer
plass i garderoben til de finner den perfekte
utgaven av plagget de trenger. Denne tanke
gangen har ikke nødvendigvis noe med etisk

shopping å gjøre, men mye av tankegangen er
overførbar og kan være nyttig inspirasjon. Det
har også en sammenheng med en minima
lisme som kan, men som ikke nødvendigvis er
motivert av ønske om en mer miljøbevisst livs
stil. Mange har en capsule wardrobe fordi det er
praktisk, «gjør hverdagen din enklere» eller gir
deg en renere og mer moteriktig look. Denne
måten å tenke garderobe på kan være nyttig for
dem av oss som ikke bare vil at garderoben skal
være «etisk», men som vil ha klær som får oss
til å se bra ut også.

MY GREEN CLOSET

En av de mange som praktiserer en etisk
capsule wardrobe er YouTuberen Verena Eirin
som driver kanalen My Green Closet. Hun har
studert mote og jobber som designer og stylist.
Det var gjennom å studere og jobbe i denne
industrien at hun ble inspirert til å ta et tydelig
standpunkt for en grønnere, mer etisk og en
minimalistisk måte å forholde seg til klær på.
Hun har i mange sesonger praktisert Prosjekt
333 og deler sine erfaringer på kanalen. Video
ene hennes er informative og godt laget. Hun
deler mange tips både når det gjelder hvordan
man kan handle mer etisk, hvor du finner in
formasjon, hvilke merker som gjør en god jobb

BÆREKRAFTIG
ESTETIKK:
Er du opptatt av
både estetikk og
etikk i gardero
beskapet. Da er
du ikke alene. Det
gamle 70-talls
konseptet "Capsule
Wardrobe" som
oppsto i små bak
gatebutikker i ØstLondon har fått sin
renessanse nesten
50 år seinere.

GRØNN GARDEROBE

VERENA EIRIN

og hvordan du kan klare deg med mindre ting
generelt.
HVORDAN STARTE DIN
EGEN CAPSULE WARDROBE

IKKE TENK
AT DU TRENGER
BLI DEN PERFEKTE
FORBRUKER OVER
NATTA, TENK AT
DU VIL BEVEGE DEG
I RIKTIG RETNING

– Ta utgangspunkt i det du har. Rydd, gi bort,
reparer. Bare behold plagg som passer deg og
som du faktisk bruker. Klær som er ute av se
song eller du beholder av sentimentale grunner
pakkes bort og lagres et annet sted enn kles
skapet.
– Tenk helhet. Det er viktig at plaggene passer
med hverandre og som du kan lage flere an
trekkskombinasjoner med. Det kan også være
nyttig å bli mer bevisst på farge. Kanskje det blir
lettere hvis du bestemmer deg for hvilke farger
eller fargetoner du vil garderoben skal bestå av
på forhånd. Ta utgangspunkt i det du har og de
fargene du pleier trives i.
– Livsstil. Plaggene skal ikke bare passe med
hverandre, de skal også passe til din livsstil.
Ta utgangspunkt i hvordan livet ditt er nå og
ikke en fiksjonell drømmelivsstil. Hvor mange
selskapskjoler og høyhelte sko har du egentlig
bruk for?

IN

Etik SPIR A
SJ
ko
i kle g este ON
ss k
t
a p e ik k
t

DIN GARDEROBE:
Eksempel på Cap
sule Wardrobe satt
sammen av designeren
og stylisten Verena
Eirin. En gjennom
tenkt garderobe gjør
hverdagen enklere,
mener hun.
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– Gi det tid, men ha konkrete mål og regler.
Det gjør ikke noe om du ikke rekker finne den
perfekte buksa i løpet av de to neste ukene. Ha
en løpende handleliste med ting du trenger og
ikke kjøp noe annet enn dette.
– Gjør research og unngå impulskjøp. Bruk
mer fornuft enn følelser i avgjørelser som har
med klær å gjøre. Ikke la shopping være en be
lønning, men noe du gjør av nødvendighet.
– Når det kommer til etikk og miljø. Tenk
nøye gjennom hvilke grenser du setter for deg
selv og bestem deg på før du handler.
FORDELENE MED PLANLEGGING

En Capsule Wardrobe tar kanskje en del tid og
krefter å planlegge, men poenget er at man skal
slippe å bruke så mye tid på klær i hverdagen.
Med en velfungerende og liten garderobe er må
let at du ikke hele tiden skal lure på hva du skal
ha på deg, eller bruker all din tid og tankekraft
på shopping. Ideen er at man heller skal kunne
bruke tiden og energien sin på viktigere ting,
samtidig som man føler seg vel i de klærne man
har på seg. Generelt burde man være forsiktig
med å ha høye forventninger til trender og kon

FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN

Fokus
I 2015
BESTEMTE
MAJA SEG FOR
ET ÅR UTEN
SHOPPING

septer som lover å forandre livet ditt til noe
bedre. Igjen kan vi se en parallell til slankeku
rene, man skal ikke nødvendigvis la seg opp
sluke av én bestemt diett, det er mange veier
til Rom osv. Men om denne måten å tenke
på kan gi deg tips og råd du kan inkludere i
ditt eget liv, og det har en positiv effekt, kan
det være verdt å prøve ut. Dessuten kan det
være gøy med en utfordring, og å gjøre ting
litt annerledes enn man er vant med.
MAJA HATTVANG

I forbindelse med å forsøke og up our game
på garderobefronten har vi snakket med
Maja Hattvang som nylig vant kategorien
«Best taste» på Vixen Blog Awards. Hun er
26 år og har blogget siden 2007, om bl.a.
mote, interiør, bøker og kunst. Hun fortel
ler at hun alltid har vært opptatt av både
mote og miljø, og blitt mer og mer bevisst
på både eget forbruk og hvilke signaler hun
sender ut som blogger med åra. Et tema
som hun snakker en del om på bloggen.
– Vil du si det er mulig å kombinere et
bevisst forbruk og mote?
Absolutt, mote handler jo ikke om å
shoppe, men om et å uttrykke seg gjennom
klær. Du trenger ikke kjøpe noe som helst
for å gjøre det, det er bare rote i skapet til
slekta, ta vare på det man har, sy ting selv.
Det er viktig å løsrive seg fra trender og fø
lelsen av at man «må ha noe» for å skape en
viss look, for å ligne en eller annen fransk
it-jente på instagram. På et eller annet

STOL PÅ
EGNE KREFTER
Skap din egen stil, vær
deg selv, ikke prøv å etter
lign andre eller en eller
annen kjendis, er rådet til
Maja Hattvang (26) som
blogger om mote, interiør,
bøker og kunst.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2017

13

GRØNN GARDEROBE

FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN

MAJA HATTVANG:
Jeg bestemte meg
for å ta ett år shop
pingfri, men etter
syv måneder måtte
jeg gi tapt for en
edvardiansk bluse
på etsy, hehe :)

Bøker og
nettressurser
THE CURATED CLOSET
AV ANUSCHKA REES.
The Curated Closet er en bok som
steg for steg hjelper deg å få orden på
garderoben. Den inneholder kapitler
som: Hvorfor du ikke har noe å ha
på deg? Klesskaps-detox, Hvordan
bygge en capsule wardrobe og
Hvordan handle som en bevisst for
bruker. Mer info finner du på: https://
anuschkarees.com

Fokus

MY GREEN CLOSET
YouTube-kanalen My Green Closet
drives av Verena Eirin som har stu
dert mote og jobber som designer
og stylist. God inspirasjon til en etisk
capsule wardrobe. https://www.
youtube.com/user/
MyGreenCloset

PROJECT 333

tidspunkt må man selvsagt kjøpe noe, men
jo sikrere man er på sin egen stil, jo mindre
trenger man. Og når man først handler fin
nes det etiske alternativer, enten man kjø
per brukt eller velger merker som produse
rer med en viss samvittighet. Det viktigste
for meg er likevel å kjøpe så lite som mulig,
og være bevisst på at selv brukthandel sti
mulering et behov som i miljøsammenheng
er veldig usunt. Loppiskulturen rettferdig
gjør at man kvitter seg med klær og dermed
kan kjøpe seg nye, men det er jo likevel
bedre å kjøpe et par brukte jeans enn de
nyproduserte som krevde enda 7 000 liter
vann å produsere.
I 2015 bestemte Maja seg for et år uten
shopping
– Hva lærte du av å ha shoppestopp?
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Det gjorde det enklere å skille mellom
plagg jeg tror jeg trenger og plagg jeg faktisk
trenger. Det var dessuten overraskende lett
en stund, når jeg først hadde en regel å for
holde meg til var det enkelt å skyve tanker
om shopping unna. Men etter syv måneder
måtte jeg gi tapt for en edvardiansk bluse på
etsy, hehe.
– Hvordan forholder du deg til en spesi
fikk konflikt mellom det etiske og estetiske
når du selv skal kjøpe noe?
Jeg er ikke perfekt, men jeg styrer stort
sett unna verstingene; kjedebutikker, ny
bomull og denim. Jeg har nok ingen faste
regler, kanskje bortsett fra at jeg ikke spon
tankjøper klær, for eksempel fordi jeg skal
på fest og vil ha ny kjole. Jeg har nok vært
inne på Zara og H&M for å finne noe til
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Courtney Carver skrev først om
Project 333 i 2010, hvordan klare seg
med 33 plagg på 3 måneder. Her finner
du en enkel oversikt over reglene for
prosjektet og mer informasjon.
http://bemorewithless.com/
project-333/

MAJA HATTVANG
http://www.majahattvang.no

PROJECT JUST

En nettside som hjelper deg å sammen
ligne ulike klesmerker. Det er også en
nyttig ressurs hvis du ville finne nye og
bedre merker som passer til de kravene
du stiller som forbruker. Deres visjon er
å gjøre det lettere å ta gjennomtenkte
og informerte valg. Nettsiden deres er
under stadig utvikling.
https://projectjust.com

kvelden (pga. innbilt kleskrise), men så
stoppa jeg opp og tenkte meg om og gikk
ut igjen. Men så hender det jeg handler
på COS eller Weekday og det er jo det
samme som å handle på H&M... En an
nen ting jeg er bevisst på er å unngå nye
jeans. Jeg kjøper brukt isteden.
– Hva er viktig for å kunne ha en velfun
gerende garderobe?
At du har klær som er enkle å bruke om
hverandre, så du får flere antrekksmu
ligheter med færre plagg. Det innebærer
for eksempel at du holder deg til en viss
fargeskala; jeg har stort sett bare blå og
beige klær, pluss sort/hvitt/grått, så alt
passer sammen. Jeg har også lært meg å

DET ER VIKTIG Å
LØSRIVE SEG FRA T
 RENDER
OG FØLELSEN AV AT MAN
«MÅ HA NOE» FOR Å SKAPE
EN VISS LOOK, FOR Å LIGNE
EN ELLER ANNEN FRANSK
IT-JENTE PÅ INSTAGRAM
Maja Hattvang, blogger og modell

unngå å kjøpe klær som bare kan brukes
med visse andre plagg, for eksempel ett
par bukser som krever en lang genser, men
så har jeg bare én lang genser og derfor
blir jeg lei av kombinasjonen etter ett par
gangers bruk.
– Hva er viktig når man kjøper et nytt
plagg?
Å være sikker på at man 1. kommer til å
bruke det 2. fremdeles liker det om ett år 3.
kan kombinere det med flere av plaggene
man har fra før.
– Har du noen tanker rundt dette med
capsule wardrobe?
Jeg tror konseptet delvis er bare nok et
påfunn for å få folk til å kjøpe flere klær.
Men det er nok en nyttig tankegang hvis
man klarer å forplikte seg til det over tid.

Kjære medlem,
Vi trenger din hjelp til å bli mer miljøvennlige
og spare utgifter som vi kan bruke i arbeidet
vårt for miljø og en rettferdig fordeling.
Kan vi få e-post-adressen din, slik at vi kan
kommunisere grønnere og rimeligere med
deg? Du vil høre fra oss maksimalt to ganger
i måneden, og vi vil holde deg oppdatert om
arbeidet vårt.
Send oss en SMS hvor du skriver ordet epost
etterfulgt av din e-post-adresse til nummer
2300.
Du kan også sende oss en e-post med
ditt navn og fødselsdato på
post@framtiden.no.
Gjør det med en gang, og takk for at
du hjelper oss.

Med vennlig hilsen,

Christoffer Ringnes Klyve
Konstituert leder i FIVH

Framtiden i våre hender  Mariboes gate 8 - 0183 Oslo

 Telefon: 22 03 31 50  E-post: post@framtiden.no

UT I VERDEN
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USA

Terrorenhet undersøker miljøaktivister
GLOBALT

Største jobbvekst
i fornybar energi

>> Kilde: Grist.org

FOTO: ARI HELMINEN / FLICKR CC
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Regan, menneskerettighetsadvokat og
administrerende direktør for Civil Liber
ties Defense Center i Oreogon.
Politiet har gjentatte ganger framstilt
anti-rørledning- bevegelsen som farlig,
og det er derfor FBIs antiterrorenhet kan
være involvert, sier Regan. Siden somme
ren har 700 miljøaktivister blitt arrestert.
Blant amerikanske miljøorganisasjoner
som arbeider mot rørledningen er det
økende bekymring for politiovervåkning,
politivold, målrettede arrestasjoner og
rettsforfølgelse av aktivistene.
FOTO: JOE BRUSKY / FLICKR CC

Det finnes nå flere arbeidsplasser
innen solenergi enn i kullgruve og oljeog gassindustrien til sammen, viser
en ny rapport fra Det internasjonale
byrået for fornybar energi ( the Inter
national Renewable Energy Agency
(IRENA).
Det samlede antallet arbeidsplas
ser i fornybarsektoren steg i 2015,
men krympet i den gamle energisek
toren. I USA økte antallet fornybar
jobber med 6 prosent, mens arbeids
plasser innen olje- og gass krympet
med 18 prosent. Rapportforfatterne
mener at denne tendensen vil fort
sette kontinuerlig i årene framover
og at antallet arbeidsplasser innen
fornybar energi vil tredobles fra nå 8.1
millioner til rundt 24 millioner innen
2030.

Det amerikanske føderale politiet FBI
bruker ressurser fra sin antiterror-enhet
til å sjekke flere urfolksaktivister som
har deltatt i demonstrasjonene mot den
omstridte oljerørledningen i Nord-Dakota
hvor flere norske banker inngår som in
vestorer. Det framgår av en artikkel i den
britiske avisen The Guardian.
At regjeringen bruker ressurser som
er bevilget for å bekjempe innenlandsk
terrorisme til å etterforske ikke-voldelige
miljødemonstranter fra landets urfolk er
ufattelig og grunnlovstridig sier Lauren

>> Kilde. The Guardian

MADRID

Verdensbyer kaster ut diesel
Mange storbyer i verden forbyr eller vurde
rer å forby dieselbiler. Fire storbyer som nå
har bestemt seg for å kaste ut dieselkjøre
tøyer innen 2025 er Paris, Madrid, Athen og
Mexico City. Partikler fra dieselkjøretøy er
blant de største bidragsyterne til luftveis
lidelser og global oppvarming, ifølge FNs
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koalisjon for klima og ren luft.
Så mye som 9 av 10 personer på kloden bor
i områder hvor luftkvaliteten bryter med
de anbefalte grensene til Verdens Helse
organiasjon (WHO).
>> Kilde: The Guardian.com

TEKST: ARNE STORRØNNINGEN

KINA

Kina dropper 85 kullkraftverk
Kina dropper 85 planlagte
kullkraftverk i kampen mot
smog og lokalforurensning,
ifølge Greenpeace. Styrkingen
av kullindustrien var en del av
den nye femårsplanen til den
kinesiske regjeringen, men
er nå betydelig modifisert.
Samtidig har Kina vedtatt å

investere rundt 300 milliarder
dollar i fornybar energi i den
samme perioden. Halvparten
av ny elektrisitet som produ
seres i Kina i 2020 skal komme
fra fornybare kilder.
>> Kilde: Independent.co.uk
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I Norge er vi flinkere til å overvåke
miljøgifter i torsk og blåskjell enn mennesker
Professor Ketil Hylland.

FOTO: XXX/FLICKR

STILLEHAVET

Miljøgifter hoper seg
opp på store havdyp
Kjemikalier som ble forbudt allerede i 1970 har blitt
funnet i noen av de dypeste områdene av Stillehavet
viser en ny studie. Forskerne var overrasket over at
ganske store konsentrasjoner av PBC og PBDE ble
funnet i økosystemer i de store havdypene.
Studien er publisert vitenskapstidsskriftet Na
ture Ecology and Evolution. En av forskerne bak un
dersøkelsen Alan Jamieson ved universitetet i New
castle uttalte at amfipodene (tangloppene) som
ble samlet inn inneholdt et nivå av forurensning til
svarende det som er funnet i Suruga-bukta i J apan
sonene i det nordvestre Stillehavet. Ifølge rapport
forfatterne kan de store havdypene fungere som en
oppsamlingsplass for forurensning.
>> Kilde: BBC News, Science & Environment
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regnet som en av de mest forurensede industrielle
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BOKA SOM FIKK RETT

" Som å tenne en

brann"

ERIK DAMMANNS KLASSIKER «FRAMTIDEN I VÅRE HENDER» FRA 1972 UTGIS NÅ PÅ NYTT.
HVORDAN BLIR DEN MOTTATT I DAG NESTEN 45 ÅR SEINERE?

D
ERIK
DAMMANN
(ED)

«DET ER GANSKE ENKELT
TO VEIER: DEN SOM ER
KNYTTET TIL DYPERE VERDIER OG DEN SOM KJØRER
VERDEN I GRØFTA».
– Erik Dammann

et som gjør situasjonen nesten
utrolig i all sin ufornuft, er de
store problemene de rike land
selv har med sitt overforbruk»
(…) «Det kunstig høye produksjonsnivået ska
per psykisk press og misbruk av nervemidler,
og bevirker dessuten en forurensning av luft,
jord og vann som bekymrer menneskene, dre
per dyre- og planteliv og ødelegger naturens
balanse og produksjonsevne for senere gene
rasjoner». (s.22)
Dette er hentet fra åpningen av Erik Dam
manns bok. To år senere stiftet han bevegelsen
med samme navn. Er boken fortsatt aktuell?
Vi inviterte Dammann til en samtale med
moralfilosof Joakim Hammerlin og Frida
Ottesen, deltaker i serien «Sweatshop- død
billig mote». I tillegg deltok Ingrid Stolpestad,
rådgiver i FIVHs etikkavdeling og Håkon
Lindahl, fagsjef i miljøavdelingen i FIVH.
Hvilke forventning har forfatteren
selv til relanseringen av boken?
ED

Erik Dammann – Det blir interessant
å se om boken kan tenne et engasjement.
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Det var en voldsom interesse da den kom i
1972. Den gang valgte jeg å fokusere på den
meningsløse forskjellen mellom den rike
og fattige del av verden. Jeg skrev ut fra de
voldsomt sterke følelser! Noe jeg har tenkt
på den senere tid, er at folk i Norge også for
45 år siden mente de hadde mer enn nok.
Da hadde de halvparten av hva de har i dag!

Joakim Hammerlin – Mye har gått
ganske nøyaktig som Erik beskrev i boken
når det gjelder truslene mot klima og miljø.
Noe har jo gått bedre, for eksempel i kam
pen mot fattigdom og sult. Men mye har
gått enda verre. For selv om mange kan
skrive under på det prinsipielle og moral
ske som Erik sier, er vi fanget i et politisk
og økonomisk system som fordrer videre
vekst. Historien har vist at det så langt er
umulig å skape et system som fortsetter å
vokse og samtidig er økologisk bærekraftig.
JH

I forordet til boken, skriver nylig av
gått leder, Arild Hermstad, at Dammann
er for pessimistisk. Hva t enker han selv
om det?

TEKST: SINDRE STR ANDEN TOLLEFSEN, KOMMUNIK ASJONSSJEF I FR AMTIDEN I VÅRE HENDER FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN

ED – Vi kan godt gjøre folk oppmerk

somme på småting som går riktig vei, men
når de store trendene går i feil retning, kan
det bli en virkelighetsflukt. Da tenker jeg
spesielt på klimautfordringen. Få av klima
forskerne jeg snakker med tror vi klarer å
holde oss under togradersmålet. Jeg tenker
også på WWF sine rapporter om at halv
parten av alle typer dyr er utryddet i løpet av
få tiår. Vi vet også at regnskogen er halvert
og havene fylt opp av plastrester. Jeg venter
på en politisk leder som vil si som Chur
chill: «Jeg kan ikke love dere noe annet enn
blod, svette og tårer, men dette må vi og
skal vi klare».
Vi trenger altså en politisk ledelse
som tør å si det som det er. Likevel er mil
jøbevegelsen i Norge liten. Hvordan skal vi
klare å mobilisere flere enn i dag?
ED – For min del handler jo dette om

kampen mellom dypere og mer overflatiske
verdier. Før jeg startet Framtiden i våre
hender hadde jeg et non-profit reklamebyrå
som skulle selge alternative verdier. Altså
dypere livsverdier og det gode liv. Jeg tror
fortsatt dette har potensiale til å mobilisere
folk!
FO

Frida Ottesen – Framtiden i våre

hender må ha som mål å nå ut så bredt som
mulig. Folk vil gjerne forstå, men vet ikke
hvordan de skal angripe ting. Vi må appel
lere til følelser og samvittighet. Da får du
med også yngre mennesker. Du må ikke
dynge på med tall og fakta. Jeg har definitivt
tro på at folk har lyst til å gjøre noe bra!
Folk vil ha en endring, men de vet ikke hva
løsningen er. Det er utrolig for meg å se at
venner og folk jeg møter, vil se en endring
innen både klima og etikkspørsmål!
IS

Ingrid Stolpestad – Da jeg startet
mitt engasjement på slutten av 90-tallet
kontrollerte 20% av verdens befolkning
80% av ressursene. Dette har bare blitt
mye verre! Min største skuffelse etter jeg

ble aktivist, var at venstresiden ikke klarte
å svare på nyliberalisme og finanskrise.
Det er jo tragisk at høyrepopulistene har
klart å utnytte dette! Det jeg liker med Erik
sin bok, er at han forstår mobilisering og
kampanjevirksomhet, hvordan en skal nå
bredt ut. Det er jo noe som mangler i miljø
bevegelsen.
JH

FORANDRET NORGE
Boka «Fremtiden i våre hender»
av Erik Dammann utkom på Gylden
dal forlag i 1972. Den ble raskt en
suksess og ble trykt i sju opplag og
oversatt til en rekke språk, blant an
net, engelsk, svensk og finsk. Boka
ble grunnlaget for folkebevegelsen
Fremtiden i våre hender som ble
stiftet i april to år senere.
Boka ble raskt en kioskvelter og
snakkis i lunsjpauser, på arbeids
plasser og skoler over hele landet.
«Det var som å tenne en brann», har
forfatteren selv fortalt i ettertid
«Den snart 45 år gamle «Fremtiden
i våre hender» er en av få bøker i
norsk historie som spontant og
alene har skapt en hel folkebeve
gelse og drevet et nytt tankesett inn
i politikk og samfunnsliv», skriver
Rasmus Hansson fra Miljøpartiet
de grønne (Mdg) i et forord i den nye
utgivelsen i 2017.
Arild Hermstad, leder i Framtiden i
våre hender fram til nylig og nå før
stekandidat til Stortinget for Mdg i
Hordaland karakteriserer den som
«en av de mest virkningsfulle poli
tiske debattbøker utgitt i Norge».
.

– Du kan gå til både kommunisten
Karl Marx og liberalisten Adam Smith:
begge er jo enig i at alt kan ikke vokse for
evig. Nå har ikke jeg en rask løsning på
hvordan en mobiliserer folk, men jeg tror
endring vil tvinge seg fram av seg selv over
tid.
Nylig ble begrepet «miljøelite»
lansert. Hvordan skal vi unngå at miljø
bevegelsen mister kontakt med folk flest?
ED – I starten jobbet vi målrettet med å

komme inn i ukeblader. Det var jo en kanal
som andre i miljøbevegelsen følte seg litt
for gode til! Jeg mener det er helt korrekt
at miljø og solidaritetsbevegelsen har vært
elitepreget. Med appellen til at folk kan ha
få et bedre liv ved å fokusere på alternative
verdier, tror jeg kan nå alle!
IS – Jeg tror forandring skjer gjenom

f ølelser mer enn fakta. Vi vet fra lykke
forskning at penger betyr noe opp til et visst
punkt. Men deretter er det andre ting som
er viktigere. Dette må vi forstå hvis vi skal nå
bredere ut. Ta julefeiringen: Det er antake
lig ikke lurt av FIVH å be folk om å droppe
ribben eller pinnekjøttet. Men mange kunne
tenkt seg å stresse mindre. Folk vil være
sammen med venner og ha tid. Det er nok
viktigere enn flere ting. Her finnes det et
potensiale!
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De siste årene har Framtiden i våre
hender fokusert på forbrukeren, selska
per og politiske valg i Stortinget. Betyr
det at Framtiden for opptatt av små hand
linger? Bør vi ta sikte på å større endrin
ger, som skal forandre enkeltmennesker
på et mer grunnleggende nivå?
HL HÅKON LINDAHL – Det er en fare
hvis vi dykker ned i for små problemstil
linger. Men for meg er det sentrale: hva
skaper engasjement? Og på hvilke nivå må
løsningene ligge? Regnskogen er et godt
eksempel. Her må vi spørre: hva er årsaken
til at den hugges ned? Det har konkrete
årsaker, som behov for palmeolje og kjøtt
som forbrukere etterspør. Skal man da gå
på systemnivå, eller går man på de konkrete
produktene? Her tror jeg man kan få med
mange hvis man er konkrete. Nå er to tred
jedeler av palmeoljen fjernet fra det norske
markedet. Det viser at det nytter! Jeg har
ikke svaret på om det er nok, men det har
sikkert Erik en oppfatning om?

INGRID
STOLPESTAD
(IS)

«MIN STØRSTE SKUFFELSE ETTER JEG BLE AKTIVIST, VAR AT
VENSTRESIDEN IKKE KLARTE Å
SVARE PÅ NYLIBERALISME OG
FINANSKRISE. DET ER JO TRAGISK AT HØYREPOPULISTENE
HAR KLART Å UTNYTTE DETTE!»

å konkurrere, bli en taper. Her mener jeg
taper i betydningen en som velger å ikke
skaffe seg de riktige tingene. Her ligger mye
av forklaringen på forbrukskarusellen, helt
fra enkeltpersoner til selskaper og nasjoner.
Løsningen er mer demokratisk kontroll
med kapitalen. Så lenge kapitalen kan
flyte fritt, vil den flyte til de land hvor det
er minst kontroll med hensyn til miljø og
mennesker.
JH – Systemendringer lyder jo veldig

stort, men alle endringer har jo startet som
en idé! Mange ideer forblir jo ideer, men
det er jo et premiss for enhver samfunns
forandring at noen tør å utfordre det bestå
ende! Da starter det som en idé, og så kan
det bli til virkelighet! Det systemiske per
spektivet må være en del av både FIVH og
andre organisasjoner som vil redde kloden,
selv om det kan være krevende.

– Ingrid Stolpestad

ED – Her tror jeg det er veldig uheldig

om vi sier enten eller, her må vi gjøre begge
ting samtidig. Men vi snakket om vanske
ligheten med det store perspektivet. Dette
er jo også hovedtema i min siste bok. Jeg
mener jo at nøkkelen til problemet ligger
i konkurransen. I et gjennomført konkur
ransesystem, vil enhver som ikke prøver

Framtiden i våre hender har jevnlig
vært anklaget for å moralisere. Har det
ført til at FIVH har blitt redde for å støte
folk?
JH – Jeg tror ikke FIVH skal være for

redd for å moralisere. Vi bør ikke si at det er
det er opp til hver enkelt å bare gjøre sine
egne valg. Det blir på en måte moralens
død! Det ligger i etikkens natur at en bør
kunne fronte moralske spørsmål.

Framtiden i våre hender, 1972, utdrag fra boka

«La oss være ærlige mot oss selv: Vi prøver
å fatte dette. Men vi makter ikke å ta det inn
over oss med hele sin tyngde. Kunne vi det,
ville vi selv miste evnen til å leve. Dessuten
er det ingen til gagn om vi selv blir flinkere til
å felle tårer. De millioner som sulter trenger
ikke tårer. De trenger rettferdighet.» (s.24)
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«Hittil har vi vesentlig konsentrert oss om den tredje
verdens vanskeligheter. Våre luksusproblemer er av
en langt, langt mer beskjeden størrelsesorden, men
de vokser, og på flere områder kan vi ane at også vi
vil stå overfor reelle katastrofer hvis vi ikke overtar
styringen av utviklingen.» (s.124).

«Vi forstår ikke at intet
kan forandres før vi for
andrer oss selv. Vi ser ikke
klart nok hvordan vi alle
påvirker hverandre til det
verdisyn som umuliggjør en
ny u tvikling.» (s.146)

JOAKIM
HAMMERLIN
(JH)

«JEG TROR IKKE FIVH SKAL
VÆRE FOR REDD FOR Å MORALISERE. VI BØR IKKE SI AT DET ER
OPP TIL HVER ENKELT Å BARE
GJØRE SINE EGNE VALG»
–

Joakim Hammerlin

HL – Etikk handler jo om å si noe ge
nerelt om hvordan mennesket bør handle
og hvorfor. Hvis det er å moralisere, bør
verken Fivh eller andre frykte moralist
stempelet. Vi må tørre å stå for et verdiper
spektiv som sier noe mer enn at hver enkelt
må gjøre sine egne valg.
FO – Her tror jeg det handler om riktig

informasjon. Hvis man legger frem fakta,

«Det kapitalistiske USA ( og de vestlige
i-land) satte kapitalisme, økonomisk
liberalisme, fri konkurranse og økono
misk vekst som udiskutable mål – og
fikk et samfunn hvor menneske er
redusert til en forbruksmaskin som må
bruke beroligende midler for å holde
sjelen i sjakk.» (s. 138)

HÅKON
LINDAHL
(HL)

FRIDA
OTTESEN
(FO)

«NÅ ER TO TREDJEDELER
AV PALMEOLJEN FJERNET
FRA DET NORSKE MARKEDET. DET VISER AT DET
NYTTER!»

«JEG HAR DEFINITIVT TRO PÅ
AT FOLK HAR LYST TIL Å GJØRE NOE BRA! FOLK VIL HA EN
ENDRING, MEN DE VET IKKE
HVA L
 ØSNINGEN ER»

Håkon Lindahl

– Frida Ottesen

–

vil man kunne «belære» de, sånn at de ser
det samme som du ser.
HL – Kanskje, men se på klimaskeptike
ren. Her fungerer det jo akkurat motsatt. De
går jo helt i vranglås, på tross av fakta.
ED – Det er ganske enkelt to veier her:

Den som er knyttet til dypere verdier og
den som kjører verden i grøfta. FIVH må

«Mao i Kina ser ut til å ha forstått betydnin
gen av å skape tro på og ekte begeistring
overfor de grunnleggende verdier samfun
net bygger på. Det gjenstår å se om Kinas
ledere våger å overlate utviklingen til fler
tallets frie vilje når de viktigste materielle
problemer er nedkjempet.» (s. 138)

selge ideen om alternative verdier. Det er ikke
snakk om å velge å gå for materialisme. Vi kan
ikke det! Da har vi kastet vrak på hele ideen
bak bevegelsen!
Da jeg ga ut boken sa jo folk som leste den,
at det som begeistret var å stå for noe som
hadde dypere verdi. De følte at boken handlet
om noe som var større enn dem selv, slik ble
en idealisme vekket. Det må også være fø
rende for organisasjonen på veien videre!

«På samme måte som vi i dag synes at
slavehandel og koloniutbytting var en umen
neskelig og ubegripelig bestialsk måte å
skaffe seg rikdom på, er det hevet over tvil at
senere generasjoner vil synes at vår form for
verdenshandel og fordeling av verdens goder
var like uforståelig og umenneskelig.»
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Her er
noen av våre

TIPS MAT

TIPS

Spis København
TEKST:ARNE STORRØNNINGEN

KØBENHAVNS MATTILBUD ER LANGT MER ENN
SMØRREBRØD, FLESKESTEG OG FLØDESKUM.
Ikke bare er byen blant nordmenns mest besøkte turistmål i verden, den er også en
by som bugner av tilbud for deg som foretrekker vegetarisk og kjøttfritt på tallerkenen.
Framtiden i våre hender gir deg sine beste tips.

LATIENDA
Serverer noe som sjeldent som colombiansk ve
getarisk gatekjøkkenmat. Mye velsmakende og
spennende, ikke minst burgeren som også får
mye ros på Facebooksiden til dette serve
ringstedet. Latienda er en del av Copenhagen
Street Food, en stor hall fullpakket med boder
og utsalgsteder som tilbyr såkalt gatemat fra
hele verden. Det er flere andre vegetariske
matboder i den store hallen med et stort antall
forskjellige tilbydere, men Latienda stikker seg
ut som det mest gjennomførte og med størst
variasjon i matretter. Sjekk hjemmesiden for info om
konserter, artistbesøk og hendelser her.

CAFE N – V

Trangravsvej 14, 1436 København
http://copenhagenstreetfood.dk/

ASTRID OG ABERNE
Er en svensk kjede og varemerke som er spesialisert på ve
getarisk hurtigmat. De åpnet sitt første utsalgssted i den dan
ske hovedstaden i april i år. Jeg har etter hvert testet en god del
vegetarburgere og den jeg fikk servert her var avgjort i topp
klasse. Saftig, velsmakende og balansert. Kafeen er knøttliten,
de fleste bestiller og tar maten med seg. Det er sitteplasser i
lokalene, men bare noen få. Jægersborgsgade ligger et stykke
utenfor det helt sentrale København, men er du glad i vegetarisk
fastfood er det absolutt verdt turen hit.
Adresse: Jægersborggade 39, 2200 København N
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Et intimt og prisbelønnet
spisested i trivelige Blå
gårdsgade. Vant Politikens
IBYEN-pris som Årets
Kafe 2010. God og hjemme
laget mat, og det beste, du
får mange av rettene på
den rikholdige menyen for
under hundrelappen. Et
populært sted for lokale
københavnere og ofte
trangt om plassen, så her
er det fornuftig å bestille
bord. Du får for eksempel
dagens suppe med brød
til 45 kroner, Hummus
med brød for 32 kroner, de
fleste dessertrettene og
kakene for 25 og vegetar
burger for 45 danske kro
ner. Hyggelig betjening og
god service. Anbefales.
Blågårdsgade 17 C,
2200 København N
Hjemmeside:
www.cafe-n-2200.dk

SIMPLE RAW

Rawfood ser ut til å være siste trend innen
vegetarmat. Den lille og kompromissløse
kjellerrestauranten Simply Raw ligger
vegg i vegg med Peder Oxe, byens legen
dariske smørrebrødspisested. Og sannelig
klarer de ikke å matche. De vegetariske og
veganske, men ikke fullt så store smørre
brød-alternativene, klarer fint å hevde
seg i konkurranse med klassikerne hos
naboen. Beliggenhet på Gråbrødre-torvet
supersentralt bare 150 meter fra Strøget.
Rikholdig og variert brunch til 175 kroner
inkludert ferskpresset juice/smoothie. 95
kroner for tre veganske smørrebrød for
deg som vil ha en enklere lunsj. Anbefales.
Kanskje det beste vegetariske alterna
tivet i vår testrunde i København denne
gangen. Serviceinnstilt og meget hyggelig
betjening. Lyse og rene lokaler med rikelig
med sitteplasser.
Gråbrødretorv 9, 1154 København K
Hjemmeside: http://www.simpleraw.dk/

MORGENSTEDET
Har holdt det gående i 25 år og er en
av Københavns eldste vegetariske
kafeer. Den ligger i fristaden
Christiania, et fenomen i seg selv.
Morgenstedet byr på rimelig og
selvlaget vegetarmat i enkle og ru
stikke omgivelser. Dagens grønn
saksuppe med grovt brød og en
bolle med velsmakende hjemme
laget hummus var en fin lunsj denne
dagen. Du får suppe med brød for
50 kroner og dagens rett med salat
for 110 kroner. Et bra tilbud for deg
som reiser på lavbudsjett, eller for
deg som er nysgjerrig og bare vil
oppleve den særegne atmosfæren
i den danske fristaden.

BOTANIQ GARDEN
Litt preg av fransk bistro. Be
liggenhet rett ved Nørreport
S-bane og metro. Firmaet som
eier spisestedet kjøpte opp en
bondegård utenfor København i
2014. I løpet av året har Botaniq
Garden blitt stort sett selvfor
synt med de viktigste råvarene,
naturligvis økologisk dyrket.
Prisklasse: Alt på menyen un
der hundre kroner. Eksempel:
Dagens varmrett 95 kroner,
Falafel Sandwich hjemmelaget
pitabrød med grillet falafel og
hummus 45 kroner. Stort utvalg
av kaker fra 35 til 65 kroner,
hjemmelaget is fra 25 kroner.
Frederiksborggade 26
1360 København K
Hjemmeside: www.botaniq.com

SJEKK MER

https://anima.dk/livsstil/10-vegetar-venligesteder-i-k%C3%B8benhavn#.WLlawDs199M

Adresse: Langgaden, Christiania
Fabriksområdet 134, 1440 København K
Hjemmeside: www.morgenstedet.dkr.
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PROFIL

MILJØOPTIMISTEN

VI HAR EN FANTASTISK MULIGHET TIL Å LØSE DE STORE KRISENE I VÅR TID OM VI LÆRER OSS
Å SAMARBEIDE, TROR ARID HERMSTAD (50) SOM FORLATER SJEFSJOBBEN I FRAMTIDEN I VÅRE HENDER ETTER 15 ÅR FOR Å KJEMPE OM EN PLASS PÅ STORTINGET FOR MILJØPARTIET DE GRØNNE (MDG).
TEKST: ARNE STORRØNNINGEN FOTO: JON SKILLE AMUNDSEN

J

eg har avtalt å møte Arild Hermstad
til et tidlig morgenintervju i frokost
salen på et hotell i sentrum av Oslo.
Klokka har så vidt passert kvart på
sju og Hermstad har nettopp ankommett
med natt-toget fra Bergen. Han plasserer
ryggsekken i en ledig stol, henger fra seg en
lyseblå allværsjakke og nipper til en kopp
glovarm kaffe.
FIVH: Du har tilbragt nesten hele ditt
yrkesliv i solidaritets- og miljøbevegelsen,
inkludert 15 som leder i Framtiden i våre
hender. Hvilke hendelser framstår som de
viktigste og mest grunnleggende i denne
perioden slik du har opplevd det?
AH: Det er vanskelig å komme utenom det
jeg vil kalle for «det store veiskillet» i 2007.
Det ble på mange måter innledningen på
en ny tid. Kort fortalt ble klimapolitikken
flyttet ut på den store globale arenaen i fullt
flomlys. Al Gore og FNs klimapanel fikk No
bels Fredspris, nye aktører dukket opp både
fra industri- og næringsliv, fra akademiske
forskningsinstitusjoner og de store nasjo
nale og internasjonale nyhetsmediene.
Hovedtrenden etter 2007 har vært klar.
Det grønne arbeidet er i frammarsj. Jeg var
mer pessimist da jeg begynte i Framtiden
i våre hender i 2001, mange ting har blitt
bedre.
Andre viktige milepæler er selvfølgelig
innføring av etiske retningslinjer for oljefon
det. Fivh bidro som en av de viktigste aktø
rene. Vi hadde 2006 som mål. Retningslin
jene var på plass allerede i 2004.
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FIVH: Du går fra organisasjon til politikk og
er listetopp og stortingskandidat for Miljø
partiet de grønne i Hordaland. Miljøpartiet er
en av mange grønne knoppskytinger i norsk
miljøkamp dels med opprinnelse i Framtiden
i våre hender. Har det skapt en forbindelse
mellom MDG og Fivh som er annerledes og
mye tettere enn den som finnes mellom Fivh
og andre partier og som er en utfordring i
forhold til Fivhs formål som partipolitisk uav
hengig organisasjon.

AH: Dersom Fivh hadde vært en stor alt
omfattende bevegelse kunne det ha blitt et
problem, men ikke som en tydelig organisasjon.
Fivhs jobb er ikke å utvikle helhetspolitikk på alle
områder, men å dytte fram viktige saker basert
på verdigrunnlaget om miljø og solidaritet med
verdens fattige. At enkeltpersoner og ildsjeler
i Framtiden i våre hender tok initiativet til å
grunnlegge MDG på slutten av 80-tallet for mer
enn tretti år siden og at noen av dagens sentrale
politikere i partiet har hatt verv i Fivh, er i seg
selv ikke et problem. Fivh har ivaretatt sin uav
hengige rolle på en utmerket måte.

AH: Jeg er pragmatisk. En av årsakene til at
jeg finner meg godt til rette i Miljøpartiet er at
det ikke har bundet seg til en fastlåst posisjon
på den politiske høyre-venstre-aksen, men
setter de beste grønne løsningen i sentrum
for politikkutformingen. Generelt er jeg mer
opptatt av framtiden enn fortiden. Men det
er mye bra fra det samfunnet vi har i dag som
vi må ha med oss videre. Sånn sett er jeg kon
servativ. Men jeg mener også at mye at det
som er bra ved dagens samfunn, har blitt en
utfordring og en trussel fordi det fører til at vi
gjør kål på klodens økosystemer, tærer opp
naturressursene og ødelegger atmosfærens
CO2-balanse.
En plastpose er en utrolig fin oppfinnelse,
men likevel må vi erstatte dagens oljebaserte
og ikke-nedbrytbare plast med noe annet.
Mulighet til å reise er et gode, men dagens
reisemønster er et alvorlig problem. Dette må
erstattes med grønne transportløsninger og
alle reiser må baseres på fornybar og miljø
forsvarlig energi.
Vi må bytte fossilt med fornybartmen det er ikke nok. Klimakrisen er så tru
ende og alvorlig at vi det ikke holder med bare
snille lysegrønne løsninger. Vi må forsake
både privat forbruk, boareal, fritidsvaner
og reisevaner, kosthold og livsstil om vi skal
lykkes. For å si det på en annen måte; det vil
trengs store innslag av mørkegrønt i miljø- og
klimakampen. Håpet er i større grad mørke
grønt enn det er lysegrønt.

FIVH: Du har ofte heiet på gode markeds
løsninger og det grønne næringslivet. Har du i
dypet av deg en konservativ og blå sjel?

FIVH: Bør miljøbevegelsen og ikke minst
Framtiden i våre hender bli flinkere til å sam
arbeide med næringslivet?

JEG VAR MER
MILJØPESSIMIST FOR
15 ÅR SIDEN, NÅ HAR
MANGE TING BLITT
BEDRE
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AH: Jeg tror ikke på tannløs dialog. For
Framtiden i våre hender og lignende
organisasjoner med et tydelig formål
om å være vakthund vil vi kunne påvirke
næringslivet mer effektivt gjennom kam
panjer og konfrontasjon. Det er mye mer
effektivt enn hyggelige partnerskapsmøter.
Vi må våge å utfordre og bruke vår uavhen
gige status for alt den er verdt. Det betyr
ikke at vi er næringslivsfiendtlige eller ute
lukker dialog som virkemiddel i noen faser.
Om bedrifter misliker oss, skal vi ikke være
redd for det.
FIVH: Hvorfor er du så opptatt av samar
beid i klima-og miljøkampen?

MINIBIOGRAFI
 NAVN:
Arild Hermstad.
F ØDT:
1966.
 SIVILSTAND:
Gift, to barn.
 STILLING:
Stortingskandidat for Miljøpartiet
de Grønne (MDG) Hordaland.
B
 AKGRUNN:
15 år som leder i Framtiden i våre
hender. Har ledet arbeidet med å
modernisere organisasjonen og gjøre
den til Norges største miljøorganisa
sjon med stor medlemsvekst de siste
årene.
 AKTUELL:
Har nylig sluttet i jobben i Framtiden
i våre hender og sikter seg inn mot
en plass på Stortinget som første
kandidat på listen til MDG Hordaland.

AH: Klimautfordringen er så sammensatt
og omfattende at den ikke kan løses av noen
enkeltaktører alene. Vi må finne sammen i
nye og grensesprengende allianser.
Miljøbevegelsen kan lære av stimfisk.
De søker automatisk sammen og danner
formasjon. I miljø- og klimakampen er det
annerledes. Da skal forskjellige typer fisk
finne hverandre i en felles samling. Det er
krevende.
Det er ikke naturlig at torsk, sei og hyse
danner en stim. Mange av aktørene i kli
makampen er minst like forskjellige, det
er krevende å skape en felles «klimastim».
Men det er den mest effektive måten vi kan
vinne saken på.
FIVH: Framtiden i våre hender har i dine 15
år som leder vært igjennom en stor omleg
ging og har lykkes godt. Hva er oppskriften
på vellykket forandring?
AH: Endrer du deg selv har du større mu
lighet til å forandre ting rundt deg. Fivh har
fått brutto 10.000 nye medlemmer de siste
tre årene. Det har skjedd fordi organisasjo
nen har vært villig til å forandre seg selv.
Men vi skal samtidig vokte oss for å bli for
flinke til å måle og til å vurdere oss selv ut fra
bare smale målbare kriterier. Det som ikke
kan måles er kanskje det viktigste vi gjør.
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TEKSTILINDUSTRIEN
TEKST OG FOTO:
SIGURD JORDE,
K AMBODSJA

Hun kom aldri
HJEM fra jobben
RON SREY NEANG KOM ALDRI HJEM FRA TEKSTILFABRIKKEN I LIVE.
HVORDAN KAN EN 19 ÅR GAMMEL JENTE DØ AV Å SY KLÆR?

H

un kollapset på jobb en torsdag
morgen i november 2015 og
døde noen timer etter på det
lokale sykehuset.
Ron Srey Neang var en av 700.000 unge
som jobber i Kambodsjas enorme tekstil
industri. Fabrikken, Or Sambath Trading, lig
ger i Prey Veng provinsen ute på landsbygda
en drøy time fra hovedstaden Phnom Penh.
Familien beskriver Ron som snill og mild:
– Hun arbeidet hardt. Hun brukte aldri
pengene hun tjente selv, men ga alt til for
eldrene og spurte om å få penger tilbake når
hun trengte noe, forteller hennes svigerinne
Soy Seng Heng.
15 år gammel ble Ron tekstilarbeider. Hun
lånte søsterens legitimasjon for å få jobb
ett år før hun kunne bli lovlig ansatt. En
av hennes søstre jobber fortsatt på fabrik
ken, en annen søster, Ron Chhun Leang er
bygningsarbeider i hovedstaden.
UKJENT DØDSÅRSAK

Sistnevnte er nå hjemme hos moren og
faren, som sitter taust og ser på mens vi
snakker med familie og naboer. Når jeg be
søker familien har det bare gått to knappe
uker siden Ron Srey Neang døde. Ingen
har foreløpig kunnet forklare hvorfor det
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Den lokale
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Hendelsen
internasjo
nale nyhe
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lt i flere

skjedde. Familien tror det kan være kjemi
kalier i tekstilene som gjorde at Ron mistet
livet. Fabrikken mottok en ny ladning
tøystoff fra hovedstaden samme morgen.
Hennes arbeidskolleger på fabrikken som vi
også har snakket med, mener avgasser fra en
uklart definert vannmaskin har skylda.
En forklaring som ikke nevnes er hvorvidt
Ron kan ha vært syk i utgangspunktet. Hun
klagde over vondt i brystet da hun kom til det
lokale sykehuset, ble gradvis verre og døde
før hun fikk effektiv behandling. Det er ikke
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vanlig for en ung kvinne på 19 år å dø i løpet
av formiddag, uten symptomer på forhånd.
Flere i familien hoster stygt i løpet av sam
talen, men ingen forteller om sykdom hos
datteren.

På fabrikken syr de klær for de internasjonale merkevarene Clock
house for nederlandske C&A og Tezenis, et italiensk undertøysmerke.

SJU MÅLRISMARK ER IKKE NOK TIL Å
BRØDFØ FAMILIEN UTEN EKSTRA INNTEKT

Venn, søster og svigerinne av
avdøde Ron Srey Neang utenfor
huset hun bodde. Søsteren job
ber fortsatt i fabrikken. Familien
vil helst at hun slutter, men de er
fattige og har ikke noe valg.

har følt seg svak eller dårlig. Familien skyl
der på arbeidet, og det er vanskelig å motsi
en sørgende familie. Når vi besøker familien,
to uker etter dødsfallet, har ikke de lokale
myndighetene klart å finne noen direkte
dødsårsak.
Sjefen på fabrikken deltok i begravelsen,
og ga familien 100 dollar for utgiftene til be
gravelsen. Det er for lite, sier familien, som
mener fabrikken skylder dem en kompen
sasjon. Hennes kolleger samlet inn 125 dol
lar til begravelsen, og de fikk omtrent det
samme fra kommunen.
REDD FOR Å GÅ PÅ JOBBEN

Tanken som melder seg er ikke bare om
Ron kan ha hatt tuberkulose eller en annen
alvorlig sykdom. Det dypere spørsmålet er
hvorvidt Ron Srey Neang har hatt råd til og
mulighet til å oppsøke helsehjelp hvis hun

Her er også venninne og kollega, Thol Dany,
som forsøkte å hjelpe Ron da hun kollapset.
Thol har ikke klart å gå på jobb etterpå, og er
tydelig preget av det som skjedde. Hun grå
ter når hun forteller hvordan hun forsøkte

å hjelpe venninnen da hun brøt sammen på
jobb.
Ron Srey Neang ble hjulpet av kollegene før
hun ble fraktet til det lokale sykehuset. Der
klarte de ikke hjelpe henne, så hun ble sendt
til et større sykehus i provinsen, hvor hun ble
raskt verre og døde. Hennes slektninger på
fabrikken fikk en telefon, og fem arbeidere
besvimte av sjokk og sorg. De to neste da
gene besvimte ytterligere 17 og 21 arbeidere
på jobben.
Hjemme hos Ron Srey Neang sin familie,
er det fortsatt en datter som jobber i Or Sam
bath Trading. Etter søsterens død er hun redd
for å gå på jobb, og har tatt en pause.
– Familien vil helst at hun slutter i jobben,
men de er fattige og har ikke noe valg, for
teller svigerdatteren i huset.
Sju mål rismark er ikke nok til å brødfø fa
milien uten ekstra inntekt.
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UTSYN

CHRISTOFFER RINGNES KLY VE JAK TER PÅ NYE
TRENDER OG BEVEGELSER INNENFOR INTER
NASJONAL MILJØ– OG KLIMAK AMP. HAN ER UTDANNET MEDIEVITER OG NÅ FUNGERENDE LEDER
I FR AMTIDEN I VÅRE HENDER. TIDLIGERE VAR HAN
UTENL ANDSSJEF I UT VIKLINGSFONDET

KLIMABEDRAGET
DET ER KNAPT NOE LAND
I VERDEN SOM FØRER EN
KLIMAPOLITIKK SOM ER
EGNET TIL Å UNNGÅ FARLIGE KLIMAENDRINGER.
LURER VI OSS SELV?

C

limate Action Tracker, som
følger med på slikt, plasserer
en håndfull land i kategorien
«tilstrekkelig», mens ingen ligger
i forkant. Norge er i kategorien «middels», og
har dermed en klimapolitikk noen hakk un
der det nivået den burde ha vært på dersom
verden samlet sett skal ha en brukbar mulig
het til å unngå to graders oppvarming.
Klimapolitikken er bare ett slikt område.
Vi vet også mer enn nok om raseringen av
biologisk mangfold og rovdrift på verdens
knappe ressurser til å kunne konkludere
med at miljøpolitikken svikter. Men svarene
på dette spriker. Desillusjonerte amerikan
ske miljøvernere hadde langt på vei gitt opp
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Washington lenge før Trump, og stoler mer
på progressive delstater som California, og
visjonære næringslivsledere som Teslas Elon
Musk.

stillingen kan foregå gradvis, uten sjokk eller
brå omveltninger. Begrepet «bærekraftig
utvikling» likner mye.
BILBRANSJEN JUKSER OG BLØFFER

KINAS ROLLE

Europa blir sammen med Kina pekt på som
verdensledende i miljø- og klimapolitikken.
Men heller ikke her er responsen tilstrekke
lig. Den etablerte politikken og økonomien
svarer med virkemidler som grønne skat
ter og avgifter, reguleringer, standarder og
en sjelden gang forbud mot aktivitet som
skader miljøet. Slike ting fungerer jo i organi
serte samfunn. Det er ingen tvil om at avgif
ter på fossilt drivstoff, krav til drivstoffeffek
tivitet og fordeler for kjøretøy uten utslipp,
gjør at forurensningen fra trafikk på norske
veier er mindre enn den ellers ville vært.
I følge denne logikken er medisinen mer
av det samme: Gradvis høyere avgifter og
forutsigbart strengere krav vil få ned utslip
pene. Dette perspektivet kalles ofte «grønn
vekst», og er populært i store deler av norsk
politikk og næringsliv. Fordelen, spesielt
for demokratisk valgte politikere, er at om

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2017

Men utslippene går ikke ned. I hvert fall
ikke fort nok. Ett problem er smutthull og
juks, som for eksempel transportsektoren
er full av. Flytrafikken øker raskt, og er
stort sett unntatt det meste av avgifter og
reguleringer. Det samme gjelder skipsfart.
Og bilbransjen jukser og juger så mye at
det er blitt en akseptert realitet som ingen
gjør noe mer. En fersk rapport fant at de
faktiske CO2-utslippene i gjennomsnitt var
42% høyere enn bilprodusentene oppgir, og
at strengere reguleringer stort sett ikke har
andre konsekvenser enn et
stadig økende gap mel
lom oppgitte og reelle
utslipp.
Et annet problem er
den såkalte «rebound»effekten, et kjent
fenomen i
forbruks

• • Desillusjonerte amerikanske miljøvernere hadde langt

på vei gitt opp Washington lenge før Trump

forskningen. For å holde oss til bilene, inne
bærer det at mer effektive motorer bruker
mindre drivstoff og dermed gir bilistene
lavere utgifter. Det kan gjerne gjøre at man
kjører mer bil.
«Grønn vekst»-perspektivets kritikere
mener at det aldri vil gi tilstrekkelig radi
kale grep. Selv om enkelte endringer går i
riktig retning, går det rett og slett ikke fort
nok når ethvert miljøtiltak skal veies opp
mot hensyn til økonomi, arbeidsplasser
og andre hensyn. Så lenge økonomisk
vekst er et premiss, vil teknologiske for
bedringer først og fremst føre til økt
forbruk og vinninga dermed gå opp i spin
ninga. Derfor må man problematisere
selve vekstbegrepet.
FRA EVIG VEKST TIL GRØNN POLITIKK

Et alternativt perspektiv kalles gjerne«øko
logisk økonomi», som handler
om at det er økologien som
må sette rammene for

økonomien, ikke omvendt. Spørsmålet om
økonomisk vekst blir dermed underordnet
spørsmålet om klodens tålegrenser. I Norge
har dette perspektivet et eget fagmiljø, ved
Senter for økologisk økonomi og etikk ved
Nord Universitet i Bodø.
«Grønn vekst» og «økologisk økonomi»
er primært økonomiske begreper, men
har sine motstykker i politikken. Dette er
grundig og godt analysert i Svein Hammers
nye bok «Fra evig vekst til grønn politikk».
Dessverre har Hammer brukt omvendte
begreper, slik at hans «økologisk moder
nisering» likner mest på det andre kaller
«grønn vekst», mens «grønn transforma
sjon» tilsvarer «økologisk økonomi». Grun
nen er at Hammer lener seg mest på uten
landsk teori og litteratur, men effekten er at
det som burde ha vært et relativt oversiktlig
felt i Norge, blir forvirrende. Men hvis man
styrer unna ordene «grønn» og «økologisk»,
og holder seg til «modernisering» og «trans
formasjon», blir forskjellen håndterbar.
LITEN OG GRØNN
ELLER STOR OG GRÅ?

Men hvor går grensen mellom
grønn vekst og økologisk øko
nomi? Og er det viktig å skille
mellom disse begrepene i
en politisk sammenheng,
eller er det viktigere hvilke
konkrete grep partiene
ønsker å innføre?

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2017

Venstre vil nok identifisere seg mest
med «grønn veks/modernisering», mens
MdG er nærmere «økologisk økonomi/
transformasjon». Men når det gjelder de
konkrete tiltakene de ønsker å innføre, for
eksempel i avgiftspolitikken, er det ikke så
stor forskjell. Begge vil ha radikalt høyere
miljøavgifter enn i dag, de vil ha mye mer
ambisiøse utslippskutt og de vil utfordre
oljeindustrien. Den praktiske forskjellen
mellom disse partiene er mye mindre enn
forskjellen mellom de små miljøpartiene
samlet, og de store «grå» partiene.
GRØNN SYMBOLPOLITIKK

Når dette bladet havner i medlemmenes
postkasser er vi på god vei inn i høy
sesongen for de politiske partienes lands
møter.
En krevende debatt for oss som prøver
å påvirke miljøpolitikken er hva slags type
endringer vi skal jobbe for, ikke minst inn
mot partiene på Stortinget. Debatten om
statsbudsjettet for 2017 illustrerer dette
godt.
Spørsmålet om å øke drivstoffavgiftene
med noen øre er ikke avgjørende for om
Norge når klimamålene eller ikke, men var
likevel nær ved å utløse regjeringskrise.
Klimapolitikken er full av like lite viktige
spørsmål, som blir blåst opp i et politisk
landskap som tross alt er preget av ganske
kort avstand mellom ytterpunktene.
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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!

Bruk rabattkode "framtiden01" i
nettbutikken og få kr 100,- i rabatt
når du handler for min. kr 700,-*
*gjelder tom. 31/5-17

Sjokolade med
nøtter og bær
Ingredienser:
50 g kakaomasse
25 g kakaosmør
10 g kokosblomstmelis
10 g Sukrinmelis
1/2 ts vaniljepulver
2-3 ss grovhakkede
pistasjnøtter
1-2 ss grovhakkede
inkabær

Fremgangsmåte:
Smelt kakaomasse og kakaosmør
i vannbad og visp inn resten av
ingrediensene, unntatt pistasjnøtter
og inkabær. Bland inn nøtter og bær
i sjokoladen og fordel med ca 1 ts
sjokoladeblanding i hver form (her
brukt minimuffins former). Strø evt
over litt hakkede pistasjnøtter som
pynt på toppen. Sett sjokoladen i
kjøleskapet til den har stivnet helt.
Oppbevares kaldt til servering.

- økologisk, fairtrade og sukkerfri

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

Design ditt Bærekraftige Liv !

Nelson
Garden

Permakultur grunnkurs (PDC)

Seminarer, Foredrag, Artikler og Bøker

Permakulturisten Jan Bang

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

R e i n
Økologisk hudpleie

Økologisk bakeverksted

Oslo Ӏ Bergen Ӏ Trondheim Ӏ Stavanger
Finn ditt nærmeste Økologiske
bakeverksted på www.godtbrod.no

n

Godbrød.indd 1

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

Slakteri,
Kjøttfordelig,
Servering
ØKOLOGISK
SLAKTERI

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

6893 Vik i Sogn
E-post:
post@vikja.no
www.vikja.no
Tlf.Tlf.
47657465
www.vikja.no
47 65
74 65

www.reinhudpleie.no
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Abonnementsordning
HANDEL
I RIKTIG
RETNING
Stange,
Hamar,
Gjøvik, Lillehammer
KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
Gårdsbutikk 104 I OSLO.
TILBEHØR. KONGSVEIEN
Biodynamiske grønnsaker,
VELBEVARE.NO
korn, mel, kjøtt

e.no

Abonnementsordning

Hamar,
Gjøvik, Lillehammer
Fremtiden er ØkomatStange,
i dine
hender
FRAMTIDEN ER ØKOMAT I DINE
HENDER
Gårdsbutikk
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Abonnementsordning for økologisk frukt
og
grønt
i
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

R e i n
Økologisk hudpleie

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

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

“Anbefalt av Grønn Hverdag”

www.optima-ph.no

OPTIMA PRODUKTER AS

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og

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

Landets største utvalg av økologisk kaffe og espresso
– også koffeinfrie alternativer. www.stavangerkaffebrenneri.no

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og

Vita Biosa
andre hudplager? Prøv Optima.
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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
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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

/ 98 61 31 01
ww ww ww .. rr ee ii nn hh uuTAdd KONTAKT:
pp ll ee ii ee .. nnSVERRE@GMK.AS
oo

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

www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74 01 68 11
Tlf::74
01 68 11
cultura.no
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Magiskmjuk
mjukbambus
bambus
Magisk

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
104
Storgata
36b,
0182
Oslo,
Storgata
0182 Oslo,I 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

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

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

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

Gårdsbutikk
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
grønnsaker,
Biodynamiske
korn, mel,
mel, kjøtt
kjøtt
korn,

www.spesialkorn.no
OPTIMA PRODUKTER
AS
OPTIMA PRODUKTER AS

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

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
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www.badaboom.no
www.badaboom.no

NO-012-014

“Naturens
kur
Lag din egen
Lag din egen
sunne sjokolade
av
Tørr
hud?
sunne sjokolade av
mot
hudplager”
økologiske og fairtrade
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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
skrubbsår
og
økologiske
og fairtrade
- -Sprekker,
kløe,
og
kakaoprodukter.
Kløe, tørr hud
og hudplager?
andrehudplager?
hudplager?
Prøv Optima.
Optima.
kakaoprodukter.
andre
Prøv
Prøv
Optima.
Utan
miljøgifter/parabener.
Uten sukker.
Utan
miljøgifter/parabener.
Utan
miljøgifter/parabener
Uten
sukker.
“Anbefalt
av
Grønn
Hverdag”
For
hele
familien.
“Anbefalt
Grønn
Hverdag”
Anbefalt
avav
Grønn
Hverdag
For hele familien.
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no

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

OPTIMA PRODUKTER AS

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

Vita Biosa
Biosa
Vita

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

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

okosjokolade.no

- med god samvittighet
Butikk: Bentsebrugt. 31c/Oslo

www.isrosa.no

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
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.
Utan miljøgifter/parabener.
KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &

“Anbefalt av Grønn Hverdag”

www.optima-ph.no

OPTIMA PRODUKTER AS

For hele
TILBEHØR. KONGSVEIEN
104familien.
I OSLO.
VELBEVARE.NO

okosjokolade.no
- med god samvittighet

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
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Gina Tricot og KappAhl har ikke tatt til
strekkelige skritt for å redusere risikoen
for utnytting av syriske flykninger i kles
produksjonen i Tyrkia. H&M og Varner
har tatt skritt i riktig retning ifølge en
rapport fra Framtiden i våre hender og
den s venske organisasjonen Fair Action.
Tusenvis av syrere som har flyktet
fra sitt krigsherjede hjemland arbeider
i Tyrkias klesindustri. De fleste av dem
har ikke arbeidstillatelse og er despe
rate etter en inntekt, noe som gjør dem
svært sårbare for utnytting av arbeids
givere.
– Det er oppsiktsvekkende at Gina
Tricot, som har mellom 40-45 prosent
av sin produksjon lagt til Tyrkia, ikke
engang har utviklet en policy for å fore
bygge at syriske arbeidere utnyttes,
sier Carin Leffler, fagrådgiver i Framti
den i våre hender. Tyrkia er den tredje
største kleseksportøren til Sverige og
Norge, kun slått av Kina og Bangladesh.

FOTO: PRAYLTNO/ FLICKR CC
FOTO: XXXXXX

FRA KRIG TIL SYMASKIN

MATKASTELOV PÅ REGJERINGENS BORD
En enstemmig næringskomite har vedtatt
å utrede behovet for en matkastelov.
Initiativet til loven kom opprinnelig fra
Framtiden i våre hender som i høst sam
let inn over 24686 underskrifter til støtte
for en norsk som forbyr kasting av mat
i næringsmiddelindustrien og daglig
varebransjen.
Stortinget ber derfor nå Regjeringen
i første omgang om å utrede om det er
behov lov en slik lov her i landet.

– Det ble også vedtatt å forbedre dagens
ordning for datomerking. Forvirring rundt
datomerkingen er i dag en av de viktigste
årsakene til at folk kaster spiselig mat.
Stortinget ønsket derimot ikke i denne
omgang ikke at matsentraler som distribu
erer overskuddsmat skal finansiers over
statsbudsjettet slik FIVH har foreslått.
Men skriver i en merknad at «Det er viktig
at regjeringen bidrar til etablering av flere
matsentraler.»

FARVEL TIL MORS KJØTTKAKER?

FOTO: MICHAEL CAROE ANDERSEN / FLICKR CC
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Mindre kjøtt er den nye store norske
matt renden. Nesten halvparten av oss
sier at vi har kuttet i kjøttforbruket siste
året, viser en ny nordisk undersøkelse fra
O rkla. For et år siden oppga 23 prosent at
de hadde kuttet i kjøttforbruket.
Svært få er helt vegetarianere, men
halvparten av forbrukerne i Norden spiser

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2017

vegetarmat av og til.
Det er tydelig at fleksetarianerne kom
mer, mener Håkon Lindahl, miljøfaglig le
der i Framtiden i våre hender og spesialist
på grønne trender. Det er interessant at
vegetarmat er en sterkere trend enn øko
logisk mat, mener han med henvisning til
de nye tallene.

?
FOTO: LIZ WEST / FLICKR CC

BLI AKTIV PÅ NETT

På vår nettside kan du dis
kutere 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 nær
miljø vil vi gjerne at du starter
et. Vil du vite mer? Kontakt
oss på
sandra@framtiden.no
tlf 22 03 31 50

NÅ KOMMER MATSENTRALENE
Matsentraler som gir overskuddsmat fra
butikkene til de som trenger den mest, er nå
på trappene i Bodø, Tromsø, Trondheim og
Bergen. Flere andre kommuner, deriblant As
ker, Fredrikstad og Ski, har tatt initiativer til
lokale prosjekter for å redusere matsvinnet
I Tromsø har Gatemagasinet «Virkelig»
tatt initiativ til etablering av Tromsø matsen
tral. Framtiden i våre hender - Nord, Tromsø
kommune, Kirkens bymisjon, F
 relsesarmeen
og Røde kors er endel av prosjektgruppa.

De har inngått samarbeid med Asko, Nor
gesgruppen og Coop Nord. Åpning skal etter
planen skje vinteren 2017. De vil ha et spesielt
fokus på å nå de rundt 800 barna som lever
under fattigdomsgrensa i Tromsø.
Framtiden i våre hender har matsvinn som
et høyt prioritert arbeidsoppgave.
– Vi er glade for å se at arbeidet vårt gir
så gode resultater, sier fungerende leder i
Framtiden i våre hender Christoffer Ringnes
Klyve.

MØT LIKESINNEDE

GAVER

Ønsker du å støtte vårt ar
beid for miljø og en mer rett
ferdig fordeling av verdens
ressurser kan vår gavekonto
benyttes:
1602 58 50800

KONTAKT OSS

Har du tips til saker og inn
spill, spørsmål, eller vil du
melde adresseforandring
med mer, ta kontakt:
Mariboesgate 8, 0183 Oslo,
tlf: 22 03 31 50
post@framtiden.no

GIGANTISK NORSK
FORBRUKSØKNING
Forbruksøkningen i Norge er svimlende.
I rapporten «Den norske forbruks
festen» har Framtiden i våre hender
undersøkt hvordan det norske privat
forbruket har endret seg de siste 27
årene, og hva vi bruker mest penger på i
dag sammenliknet med tidligere
Nå kjøper vi ny TV i snitt annet hvert
år, og TV. -importen har økt med 4.800
prosent siden 1988. Størst var økningen
i perioden 2005 til 2008, da salget av
flatskjermer virkelig tok av.
Vi kjøper også svært ofte ny mobil,
nye møbler, biler og klær. Importen av
klær er mer enn fordoblet i perioden. Det
blir i dag importert tre ganger så mye
møbler som i 1988 målt i tonn.
De aller fleste skifter ut mobilen etter
bare to års bruk. Vi kjøper også stadig
dyrere mobil med flere finesser.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2017

ILLUSTRASJON : BJARNE HENNING KVÅLE

I våre lokallag kan du møte
andre medlemmer i Framti
den i våre hender. Se kartet og
våre nettsider for mer infor
masjon.
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STIFINNER

Jeg så

RØDT

tråkket jeg sammen med en liten gruppe
nordmenn gjennom vingårder, olivenlunder
og små landsbyer. Trillet forbi jorder med
fersken og kiwi, aprikos og valnøtt, med gul
genista og rød valmue. Vi la som van Gogh
merke til lange rader med vårgrønne vin
ranker på rustrød jord.
Mistralen fra Alpene blåser hyppig lufta
tørr i Provence. Regionen har i tillegg flust
med vann til vekster. Slik oppstår kraftige,
kontrasterende farger. Fra sykkelsetet sendte
jeg sympatiserende tanker til Frankrikes
bønder, ofte militante, som holder dette
kulturlandskapet i hevd.
RØDFARGE 2.

JEG SÅ PROVENCE FRA SYKKELSETET I MAI, NÆRMERE
BESTEMT OMRÅDET RUNDT NEDRE DEL AV ELVEN RHÔNE.
ET FLATT OG FRODIG LANDSKAP, SKAPT FOR SYKLING.
TEKST: TROND WORMSTR AND

H

vorfor dro du til Provence?
– Ja, det kan du spørre om.
Jeg vet at Norge har kulturland
skap i verdensklasse. Tenk bare
på Inderøy i Trondheimsfjorden, Søndre
Land ved Randsfjorden og Hardanger
fjorden i fruktblomstring.
– Likevel dro du?
– Ja, og det var ikke varmen eller stren
dene som trakk meg. Nei, det var en kunst
maler, et sykkelritt – og ikke minst en fugl.
Et tilbakevendende inntrykk ble farger, sær
lig rødfargen. Jeg lette spesielt etter en rosa

36

farge, og du må ikke tro det var rosévinens
farge.
RØDFARGE 1.

«Jeg har sett praktfulle røde jorder beplantet
med vinranker, med fjell i bakgrunnen i det
vareste lilla.» skrev Vincent van Gogh til sin
bror etter at han i 1888 for første gang kom
til Sør-Frankrike.
Jeg så Provence fra sykkelsetet i mai,
nærmere bestemt området rundt nedre del
av elven Rhône. Et flatt og frodig landskap,
skapt for sykling. På varm grus og asfalt

– Hører du nattergalens boblende toner,
ropte hun som syklet ved siden av meg.
Vi syklet helst om morgenen. Langs elver
og kanaler hang nattens kjølighet igjen, og
sørnattergalen boblet, klukket og plystret.
Utpå dagen ble det tretti grader i skyggen.
Likevel ikke plagsomt hett under hjelmen.
Keiser Napoleon III bidro til det. Han befalte
planting av platanlønn langs veiene for å gi
skygge til veifarere.
Mitt bilde av franske landskaper og lands
byer – hvor hadde jeg det fra? Fra tv – fra
Tour de France på tv. Selv tråkkende pedaler
på franske veier, la jeg merke til at Tourens
hjemland ikke er som Holland og Danmark.
Sykkelstier var sjelden å se. Nyttesykler ikke
franskmenn? Bare en og annen tohjuling sto
parkert foran supermarkedene. Men proffe
herrer på racersykler suste innimellom
forbi oss og forsvant i varmedisen, enkelte
ikledd Tourens klatretrøye, den hvite med

Vi syklet helst om morgenen.
Langs elver og kanaler hang nattens
kjølighet igjen, og sørnattergalen
boblet, klukket og plystret
store røde prikker. Den trøya hører til mine
favorittplagg. Finnes det en mer fengslende
idrett enn fjelletappene i Frankrike rundt?
Heseblesende ryttere på smale, steile, slyn
gete bakker i Alpene og Pyreneene.
RØDFARGE 3.

Kafeen er forferdelig, leste jeg på Trip Advi
sor. Jeg måtte likevel innom «Café La Nuit» i
byen Arles. Van Gogh malte den i 1888. Hans
maleri «Kafe-terrasse om natten» viser gjester
sittende ved småbord ute, gult opplyst. Andre
vandrer forbi på skinnende fiolett-rosa bro
stein. Kraftige stjerner på mørk høsthimmel.
Van Goghs stjerner er fargesterke. «Hvis
man bare er oppmerksom på det, vil man
kunne se at enkelte stjerner er sitrongule,
andre gløder i rosa eller grønt, blått og med
glans som forglemmegei», skrev han til sin
søster.
– Trond, se den røde stjernen der. Min
kamerat, hobbyastronomen, pekte med
skistaven. Vi sto på en fjellvidde i Buskerud.
Han viste meg Betelgeuse i Orion. Han fant
også andre røde himmellegemer, planeten
Mars og stjernen Sirius. Sirius blinker i flere
farger, også i rødt.

Hadde Trip Advisor rett? Jeg nøyde meg
med kaffe og en pain au chocolat på Café La
Nuit. Bakverket smakte ikke forferdelig.

flokker sto de, et rosa hav. En sitring oppsto
i kroppen min, den sitringen vi kaller glede.
Hvorfor? Flamingoene tilhører utvilsomt de
mest hardføre, høyerestående individene på
kloden vår, skriver Wikipedia om flamingo
familien. De har tilpasset seg og trives under
forhold kun et fåtall andre arter kan tåle, fra
havet og opp mot 5 000 meter over havet, og
i et habitat som for de fleste andre stort sett
vil være giftig. Nå så jeg med kikkerten ett av
familiens medlemmer for første gang, arten
Phoenicopterus roseus. Den rosa fargen skyl
des fargestoffer i maten fuglen plukker opp
fra mudderet med sitt eiendommelige nebb.

RØDFARGE 4.

Generalprøven på den tredje verdenskrig.
Ja, slik høres det ut for engelskmannen Peter
Mayle når jakten i Provence starter i septem
ber. I boka «Et år i Provence» undrer Mayle
seg over den franske våpengleden. På sine
turer møter han hunder, jegere og våpen han
antar er nok til å utrydde den samlede sør
franske kanin- og trostebestanden. Derfor er
det forståelig at fuglene i Provence er reddere
enn i Norge. Jeg hørte dem synge, men da jeg
stanset sykkelen og dro fram lommekikker
ten, var de med ett borte i buskaset.
Generalprøven på tredje verdenskrig ram
mer ikke den rosa skapningen jeg lette etter.
Den får være i fred i naturreservatet Camar
gue i Vest-Europas største elvedelta. Et vel
dig område med saltsjøer og sumpland der
Rhône deler seg i to før den renner ut i Mid
delhavet. Akkurat noe for meg som tilhører
segmentet «venner av våtmark». Med kik
kerten fant jeg et av de dyrene på jorda det er
lettest å kjenne igjen, flamingoen. I tette rosa

RØDFARGE 5.

Havabbor og en kjølig Châteauneuf-duPape, ikke hvit, men rød, ble vår middag etter
Camargue-besøket. Maten ble servert av en
kvinne.
– Serveringsdamen spiser trolig med alle
fem sansene, sa jeg.
– Hva mener du?
– Jeg har lest en tykk bok om hvorfor fran
ske kvinner ikke blir fete. (Det er rart hva slags
bøker man leser.) Forfatteren lister opp bort
imot femti grunner. Nå husker jeg bare én.
Den at franske kvinner spiser med alle fem
sanser, slik at mindre virker mer.
– Slik at mindre virker mer?
– Ja, høres ikke det flott ut?
En Stifinner bør ha en fargerik slutt. Hva
med denne? «Jo styggere, eldre, slemmere,
sykere og fattigere jeg blir, desto mer ønsker
jeg å hevne meg ved å skape lysende, vel
samordnende farger som stråler», skrev van
Gogh.
FOTO: ALL OVER PRESS
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SLUTTREPLIKKEN

Vi som elsker tog
SELV TOG-ELSKERE MÅ INNRØMME AT DE SAMME SLYNGENDE SKINNENE SOM BIDRAR TIL
FANTASTISKE NATUROPPLEVELSER OVER DOVRE, HARDANGERVIDDA ELLER SALTFJELLET,
GJØR AT DET MESTE AV DAGEN GÅR MED PÅ TOGET.

F

TEKST: CHRISTOFFER RINGNES KLY VE, FUNGERENDE LEDER I FR AMTIDEN I VÅRE HENDER

or oss som er glade i tog, har Norge
blandede opplevelser å by på. I
skrivende stund er jeg på vei opp
på Dovrefjell en kald vinterdag, og
får i hvert fall sett litt på snøen som glimrer
med sitt fravær lenger sør i landet. Skinner
som slynger seg langt nede dalbunnen, med
høye fjell på hver side. Kanskje får jeg endelig
se moskus? Jeg har tatt denne togturen flere
titalls ganger, og begynner litt å lure på om jeg
faktisk er blitt rundlurt. Er det faktisk moskus
på Dovre, eller er det bare bløff?
Men selv togelskere må innrømme at
samme slyngende skinnene som bidrar til
fantastiske naturopplevelser over Dovre,
Hardangervidda eller Saltfjellet, gjør at det
meste av dagen går med på toget. Ofte kan

det være et helt fint avbrekk for oss kontor
rotter som uansett bruker mye av dagen
foran en datamaskin. For eksempel kan man
skrive en tekst som noen muligens har glede
av å lese. Men i blant er det ikke så veldig
praktisk. Akkurat nå skulle jeg egentlig deltatt
på resten av en konferanse i Trondheim, men
familielivet krever at jeg kommer hjem i et
termiddag.
Vi som jobber i Framtiden i våre hender
må ofte gjøre slike prioriteringer. Konsekven
sen av å ville begrense flytrafikken gjør at vi
i blant lar være å reise til steder som er langt
unna. Lokallagene i Nord-Norge får rett og
slett sjeldnere besøk enn andre, og vi sier of
tere nei til forespørsler om foredrag som ville
medført flyreiser.
Fungerende leder
i Framtiden i våre
hender Christoffer
Ringnes Klyve elsker
tog. Her fra en av sine
togreiser i Norge,
denne gang på vei
til Trondheim over
vakre Dovrefjell.

FOTO: FIVH
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Raskere tog ville selvfølgelig endret dette.
Om noen timer kommer dette toget til et
par mil med flunkende nytt dobbeltspor sør
for Hamar. Lokføreren kommer til å gasse
på, og Mjøsa vil fyke forbi togvinduet i nes
ten 200 km/t. I denne farten ville turen fra
Trondheim til Oslo gått på under tre timer.
Konferanse, lokallagsbesøk og familieliv ville
vært enklere å forene, og jeg ville likevel hatt
tid til å skrive denne spalten. Naturopple
velsen ville blitt litt mer kortvarig og litt mer
av turen ville vært i tunnel, men jeg ville nok
fortsatt hatt en liten mulighet til å se moskus.
For et par uker siden satt jeg på Sørlands
banen. Så lenge man ikke blir kvalm av for
mye svinger, er de drøye fire timene fra
Oslo til Kristiansand helt OK. Man må være
unormalt glad i flyplasser eller ha ekstremt
dårlig tid for å velge fly. Da et offentlig utvalg
for noen år siden utredet høyhastighetstog i
Norge, fremsto strekningen Oslo-Kristian
sand-Stavanger som spesielt godt egnet.
En av grunnene er at det bor ganske
mange mennesker nedover langs kysten,
som i dag er dårlig betjent av dagens Sør
landsbane. Da denne ble planlagt i mellom
krigstiden framsto det som fornuftig å legge
banen i bortgjemte dalfører inne i landet.
Godstransporten var viktig, og man ville ikke
at det skulle være for enkelt å bombardere
jernbanen fra kysten. I dag fremstår det som
lettere absurd å ha en svingete, treg jernbane
som styrer unna de mest folkerike stedene
i regionen. Hvis vi noen gang får skikkelig
raske tog mellom byene i Sør-Norge, holder
jeg en knapp på at Sørlandet blir først ute.

Bilen din blir til nye
morsomme ting

Lekestuen kan være den gamle bilen din.
Kravet fra myndighetene er at 85 % av materialene i bilen din skal gjenvinnes.
Hele 85,2% av materialene i din kasserte bil ble gjenvunnet i 2015. Hvordan klarte vi
det? Hemmeligheten ligger i de små detaljene og ny teknologi. Biler inneholder bl.a
store mengder, og mange typer plast. På grunn av nye gjenvinningsteknikker, kunne
vi i fjor gjenvinne mer plast enn før. Og bruke det til nye produkter, som for eksempel
lekehus og hagemøbler. Totalt ble 96,7% av bilen din gjenvunnet i 2015. Slik 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,
Stena Recycling AB, Galloo Belgia , H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S , Plastics Industry Association
The Plastics Industry Trade Association , Miljørapport 2015 og Miljøregnskap for 2015

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap

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

Kår
Norge et til
etiske s mest
bank
!*

Å bytte bank kan få større konsekvenser enn du tror

Dine penger kan bidra til et grønnere
og mer rettferdig samfunn
Bli kunde hos en etisk bank i dag!

www.cultura.no
Tlf: 22 99 51 99
*Cultura Bank fikk best resultat av norske banker i Etisk bankguide

