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mens du leser dette, nærmer våren seg. Og sommeren
kommer ikke lenge etter. Gå dem i møte utendørs
med utstyr som sørger for en god opplevelse. Her hos
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Leder

Barn av
klimakrisen
I august startet den da 15 år gamle
testene utviklet seg til å bli en raskt voksende interna
svenske skoleeleven Greta Thunberg
sjonal bevegelse. De siste ukene har den spredt seg til
sin egen skolestreik og punktmarke
USA. 15. mars blir det demonstrasjoner i 24 amerikan
ring utenfor den svenske riksdagen i
ske delstater og mer enn 30 land i og utenfor Europa.
Stockholm for å få oppmerksomhet
De unge aktivistene har gitt klimakampen et nytt
rundt klimautfordringen. I løpet av noen
momentum og kanskje forandret den for alltid.
måneder høsten 2018 og vinteren
Hva er drivkraften bak den nye unge protest
2019 har hundretusener av unge
bevegelsen? Først og fremst en følelse av å
fra 10 til 12 år og opp til tid
bli sviktet av en hel generasjon med voksne
maktmennesker i politikk, næringsliv og in
lig i tjueårene i en rekke land i
LES MER
side 16
mer enn 270 byer sluttet seg til
dustri. «Verdenslederne har visst om dette så
protestene.
lenge, og de har valgt å ignorere det», sa en
En hel generasjon av barn og
ung aktivist i et tv-innslag.
tenåringer har våknet til klimakamp;
Unge klimaaktivister har et stort poeng: Den
det store flertallet av dem er unge
voksne generasjonen i maktposisjon har vært klar
tenåringsjenter. Den profilerte britiske
over klimakrisen i flere tiår og kjent til løsningene
miljøforkjemperen, forfatteren og mil
uten å bry seg.
«Dere sier dere elsker barna deres framfor alt, al
jøveteranen George Monbiot har kalt
skolestreikbevegelsen «noe av det mest
likevel stjeler dere framtiden deres rett foran øynene
oppløftende» han har opplevd i løpet av
deres». Dere er ikke modne nok til å si det som det
sine 30 år som aktivist.
er… Selv den byrden overlater dere til oss barn», sa
Bokstavelig talt millioner av aktivister
den svenske initiativtakeren til skolestreikbevegelsen
fra flere generasjoner rundt omkring på
Gretha Thunberg, på klimatoppmøtet i Katowice i Po
kloden mobiliserer. Mange er motivert
len i desember.
av trass, sinne og frykt. Det er en sterk
Den etablerte miljøbevegelsen og voksne miljø
energi når den blir omsatt til handling.
bevisste mennesker bør kjenne sitt ansvar og den unge
De siste ukene har protestmarsjer
klimabevegelsens mulighet.
med opptil 35.000 unge deltakere
bølget gjennom gatene i Brüssel, Paris,
Sjekk Framtiden i våre hender – leder Anja Bakken
London og mange andre store byer i
Riises sluttreplikk side 38 : Huset som brenner
Europa og Australia. På kort tid har pro

«De unge aktivistene har gitt
klimakampen et nytt momentum
og kanskje forandret den for alltid»
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Tekst
Arne Storrønningen
Redaktør

Stålet fra norske vrakbiler
blir til nye kumlokk.

Etter at bilen din har rullet sine siste mil og er levert hos biloppsamleren, får materialene fra kjøretøyet nytt liv. For eksempel jern og stål.
Jern fra norske vrakbiler sorteres ut ved fragmenteringsverkene og selges tilbake til støperier. Mange av kumlokkene i Norge er laget
med jern og stål fra norske vrakbiler. Det er blant annet slik vi oppnår miljøkravene for gjenvinning av bil. I 2017 klarte vi en materialgjenvinningsgrad på 86,1 % og en total gjenvinningsgrad på 97,2 %, godt innenfor myndighetenes krav om å gjenvinne 95 %.
Gjenvinning av bil - bra for deg, bra for miljøet og bra for alle som ikke vil bli våte på beina.

SE VIDEO: u.nu/u7fs
autoretur.no
Kilder: Ulefos Jernværk Cappelen Group, autoretur.no
Autoretur - Miljørapport 2017

AUTORETUR
Bilbransjens eget returselskap

Drømmer du om et bynært småbruk?
NORDBOLIG planlegger et nytt boligkonsept på Hamar,
tilrettelagt for en klimanøytral livsstil. Et øko-tun med
10 eneboliger og 8 leiligheter i et seniorkollektiv.
Vil du vite mer, eller være med å utforme
fremtidens boform?
9. mai kl.18 inviterer vi til åpent møte på
bylab Hamar // Torggata 63 // 2317 Hamar
Kontakt: Katrine.aalstad@nordbolig.no
Mer info: www.nordbolig.no

“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

HK arbeider for å
ta vare på mangfoldet
i havet og livskraftige
kystsamfunn
Vi har bare en klode. Den må vi ta vare på og Norge må ta et
større ansvar. Vi må satse mer på alternativ fornybar energi innen
sol, vind, vann og bioøkologi og redusere klimagassutslippene.
Les mer på hkinfo.no

Perspektiv

Foto Photo by Axel Fassio/CIFOR

Økologisk sorg
Det er kanskje på tide å sørge over tapt natur.
Sorg er en del av kjærligheten, og det blir umulig
å stanse disse ødeleggelsene uten kjærlighet.
På sensommeren i fjor skrev Linn
Stalsberg om økologisk sorg i agenda
magasinet. Det er når tristheten over
tap av natur blir like lammende og
fortvilende som sorg over noen som
er død. Det er en følelse jeg forstår og
til en viss grad kan kjenne meg igjen
i. Jeg er overbevist om at mennesker
til alle tider har kjent følelser som
nærmer seg sorg over natur som
er tatt av flammer, gamle trær som
hugges, treffes av lynet eller velter i
sterk vind og så videre.
Det nye er likevel omfanget, både
av ødeleggelsene og nærheten til hele
kloden gjennom mobilene vi alltid
bærer med oss. Vi kjenner ikke bare
sorg over nærområder som går tapt.
Tap av arter, leveområder og koraller
på den andre siden av verden er bare
et klikk unna når du egentlig venter
på at kaffen skal bli klar. Jeg har aldri
sett Great Barrier Reef, men kjenner
like fullt fortvilelsen over at vi har
ødelagt det. Aldri vært i Sør-Amerika,
men når nrk.no skriver om Norsk
Hydros ødeleggelser i Amazonas må

jeg sette meg ned et øyeblikk og hive
etter pusten.

Hva er det vi gjør
mot vår egen klode?
Tekst
Gunn Hild Lem

«Kanskje
kan nettopp
fortvilelsen
gi oss håpet
tilbake».
Gunn Hild Lem

Men sorg består ikke bare av negative
følelser, den forringer også gledene.
Den økologiske sorgen ligger under og
suger ut noe av nytelsen ved opplevel
ser fordi det er så mye av det vi gjør
som bidrar til utryddelser og foruren
sing. Kjøttmiddager og feriereiser,
bilturer og nye klær. Og kan vi virkelig
glede oss over sommerværet når det
varer så alt for lenge, og vi vet at kloden
blir stadig varmere?
Sorgen skiller seg fra bekymringene
ved at den er håpløs og fortvilet fordi
det som har skjedd er endelig. Vi klarer
ikke tømme havene for plast eller re
versere klimaendringene. Artene vi har
utryddet kommer aldri tilbake.
I boken Arten som forandret alt –
historien om menneskets erobring av
naturen forteller Hans K. Stenøyen og
Reidar Andersen hvordan m
 ennesket
alltid har utryddet andre arter. Vi
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har utryddet to tredjedeler av alle
slekter av de største pattedyrene i
perioden mellom 50 000 og 10 000
år siden, inklusiv hulebjørnen og
sabeltanntigeren. Bare fire prosent av
biomassen som er bundet til pattedyr
finnes i ville arter. 96 prosent består av
mennesker eller arter knyttet til oss.
Det som føles som endeløse
systemer og sivilisasjoner har kol
lapset fordi mennesker har vannet
med saltvann og drept alt liv, eller
hugd all skogen, utarmet jorden eller
introdusert nye arter. Sahara kan ha
spredd seg som følge av menneske
lig aktivitet, regnskog i Afrika kan
ha blitt til stepper og savanner som
følge av økt utbredelse av jordbruks
samfunnet.
Det er kanskje på tide å sørge over
tapt natur. Sorg er en del av kjærlig
heten, og det blir umulig å stanse
disse ødeleggelsene uten kjærlig
het. Ja, det gjør vondt, men uten å
anerkjenne at tapet er virkelig, vil vi
heller ikke lære noe av det. Slik sorg
over noen som er død kan få oss til
å ta bedre vare på de menneskene
vi fortsatt har i livet, kan også den
økologiske sorgen vise oss verdien av
den gjenværende naturen.
Kanskje kan nettopp fortvilelsen gi
oss håpet tilbake.
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Kongo
Klærne–våre
kampen om batteriene

Fokus

Gjørme og
sjampanje
Kobolt fra Kongo er nøkkelen til
en fornybar verden. Men må vi velge
mellom miljø eller bærekraft,
mellom elbil eller barnearbeid?

Foto Urban Andersson/Aftonbladet/NTB scanpix
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Klærne våre

Når provinsguvernør Richard
Muyej tar imot sørafrikanske
gruveinvestorer i Kolwezi,
skåles det i dyr sjampanje.
Guvernøren håper nye
gruveinvesteringer skal gi
skatteinntekter som skaper
utvikling i sørlige Kongo.
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Foto Schalk van Zuydam, AP

Kongo – kampen om batteriene

Uformell
gruvesektor
er manuell,
og innebærer
mye og tung
bæring av stein
og mineraler.
Kongo har over
halvparten
av verdens
forekomster av
kobolt.

Tekst Sigurd Jorde
Sigurd Jorde
er journalist
og researcher
i Framtiden i
våre hender.
Han har studert
afrikansk historie
og jobbet med
solidaritetsarbeid
i 20 år.
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Kampen
om kobolt
Fokus
Aldri har noen like effektivt gjort
deg medskyldig i krig, konflikt og
plyndring i en annen verdensdel:
I gruvedistriktene i Kongo vasser
lutfattige arbeidere i gjørme på jakt
etter Kobolt, det nye gullet
som verdens batteriindustri skri
ker etter, mens investorer svinger
sjampanjeglassene og høster inn
eventyrlig fortjeneste.
– Vi har alle produkter i lommene
våre, som er resultat av plyndring, sa
Denis Mukwege da han fikk utdelt
Nobels fredspris i Oslo i desember.
Men hvordan kan mobiltelefonen
min, eller el-bilen din, bidra til
det Mukwege kaller «en krig over
ressurser» i hjemlandet Kongo?
En liten del av batteriet i telefonen
din, det som kalles katoden, er laget
av kobolt. Batterier laget av litium og
kobolt har revolusjonert teknologien,
og driver alt fra mobiltelefoner til
verktøy og elbiler. Mengden kobolt
er liten i hver enkelt telefon, men til
sammen kjøper vi ganske mange tele
foner i året: 1,9 millioner telefoner
i Norge per år, 1,5 milliarder i hele

verden. En vanlig elbil kan inneholde
mellom 5 og 10 kilo kobolt. Litiumbat
terier, som inkluderer kobolt, har gjort
det mulig å gå fra ledning til mobil, fra
fossil til el.
Verdens etterspørsel etter kobolt
skutt i været, og prisen fulgt samme
vei oppover.

Grønt gull
Fascinerende nok sitter Den demo
kratiske republikken Kongo på om
trent halvparten av verdens kobolt
reserver, og produserer i dag litt over
halvparten av metallet. Kongo sitter
med andre ord på en grønn gullgruve;
et av de viktigste metallene som trengs
for å gjøre transporten elektrisk og kli
mavennlig. Men det er ikke bare biler
og telefoner som bruker ny batteritek
nologi; verktøy er i ferd med å miste
ledningen og bli batteridrevne, stadig
flere leker kommer i oppladbar versjon,
og det er skapt en liten revolusjon av
små transportmidler, fra el-sykler til
elektrifiserte rullebrett i stort utvalg.
Men det er ikke rikdom og velstand
som preger gruveutvinningen av kobolt
i den sørlige delen av Kongo.
Amnesty International ga i 2016 ut
en rapport hvor de avdekket hvordan
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kobolt fra uavhengige gruvearbei
dere, også barn, havner inn i leve
randørkjeden som starter i bakken
og ender i telefonen eller bilen din.
Såkalte småskala gruvearbeidere,
hakker og graver seg ned i bakken
for å hente ut naturressursene. Bare
i sørlige Kongo anslås det at over
120.000 jobber som uavhengige
gruvearbeidere i jakten på kobolt.
Arbeidet er manuelt; mennene gra
ver, kvinner og barn vasker. Verne
utstyr er fraværende, gruvegangene
er dårlig sikret og kollapser lett over
arbeiderne. Minst 80 gruvearbeidere
døde i sørlige Kongo fra 2014 til 2015,
ifølge Amnesty.

Fra gruva til Kina
– Jeg selger det til kineserne, fortalte
Lukasa, en 15 år gammel gruvear
beider, til Fortune. På en god dag
kunne han tjene litt over 70 kroner på
utvinning av kobolt.
Mineralene som graves ut, vaskes
av kvinner og barn, før det selges til
oppkjøpere, som ofte holder prisene
lave. Oppkjøperne er stort sett alle
kinesere som selger kobolten videre
til kinesiske selskap som smelter
kobolt fra både industrielle gruver og

En arbeider
følger med
på mineraler
som skal
raffineres på
en fabrikk i
Lubumbashi,
Kongo.

Foto: AFP

småskalagruver, før det går videre til
batteriprodusenter i Kina.
– Selvfølgelig dør folk, dette er
skikkelig drittarbeid, uttalte Chris
tian Schöppe, en av sjefene i Chemaf
SARL, et kongolesisk gruveselskap
med eiere fra Dubai. Han kalte
gruvearbeiderne for «barbarer», og
sa selskapet nektet dem sikkerhets
utstyr fordi de bare ville solgt det
videre, ifølge Wall Street Journal.
De siste to årene, har flere interna
sjonale aviser og mediebyråer gjort
den samme reisen til sørlige Kongo,
og dokumentert barnearbeid, farlige
arbeidsforhold, fattigdom og lave
lønninger, og oppkjøpernes sterke
posisjon.
Gruvefeberen i lokalmiljøet betyr
at folk graver etter kobolt mer el
ler mindre over alt, også mer eller
mindre under husene de bor i.
Amnesty International publiserte i
2017 en oppfølgingsrapport hvor de
viste gjennom satelittbilder hvordan
oransje presenninger som dekker
gruvegangene har spredt seg gjen
nom boligområdene i Kolwezi, i et
kongolesisk «klondyke».
Samtidig er gruveutvinningen
lagdelt. Mens noen graver alene el
ler sammen med andre uavhengige
gruvearbeidere der de måtte finne

et lovende område med kobolt.
Andre jobber som manuelt arbeid
for selskaper som Chemaf, eid av
kongolesiske og utenlandske eiere.
Mobilprodusenten Fairphone anslår
at mellom 15-20 prosent av kobolt fra
Kongo stammer fra småskala gruver.
I tillegg finnes store industrielle gru
ver, som vi kommer tilbake til.

Ansvar og respons
«Selvfølgelig

– Jeg bryr meg ikke om problemer i
leverandørkjeden, det er et problem
for Apple eller Samsung, mener

dør folk, dette
er skikkelig

Foto: Junior Kannah, AFP

drittarbeid».
Christian Schöppe,
Chemaf SARL,
et kongolesisk
gruveselskap

Schöppe, den frittalende sjefen i
Chemaf. Han er ikke lenger sjef, men
fortsetter i styret.
Både Amnesty og flere store medi
ehus har samtidig konfrontert de
internasjonale batteriprodusentene,
samt kjente elektronikk- og bilprodu
senter med forholdene i Kongo.
Veien fra gruve til oppkjøpere,
smelteverk, via batteriprodusenter til
elektronikk- og bilprodusenter er i ut
gangspunktet lite oversiktlig, spesielt
når smelteverkene kjøper opp kobolt
fra både store og små gruver.
Selskapene har vist varierende
grad av kunnskap om forholdene i
Kongo, og tilsvarende varierende
vilje til å ta tak i problemene. Apple
skal ifølge WSJ ikke lenger motta ko
bolt fra Kongo. Andre har valgt stikk
motsatt, og har valgt å beholde kobolt
fra Kongo. Samsung, som blant annet
lager batterier selv, sier de ønsker å
fortsette å få kobolt fra uavhengige
gruvearbeidere i Kongo:
– Vi støtter uavhengig gruve
virksomhet, fordi vi ikke ønsker at
lokalsamfunnene skal rammes, sier
Samsung SDIs direktør Bernardino
Ricci.

To gruvearbeidere, en kvinne
og et barn, bryter stein for å
skille ut kobolt fra en gruve ved
Lubumbashi, sørlige Kongo.
I uformell gruvedrift er både
voksne og barn med på utgraving,
bearbeiding og vasking av kobolt.
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Kongo – kampen om batteriene

Foto: Schalk van Zuydam, AP

«Elektronikk- og bilselskapene
må kunne garantere at
produksjonen av kobolt og andre
mineraler er etisk og bærekraftig»
Anja Bakken Riise,
leder Framtiden i våre hender

Ved å forbli i Kongo risikere man at
det fortsatt kommer «uetisk» kobolt
inn i leverandørkjeden, men hindrer
at fattige gruvesamfunn mister
inntekt.
I 2010 vedtok USA en egen lov som
skulle stanse «konfliktmineraler» fra
Øst-Kongo, for å hindre at opprørs
grupper i området fikk inntekter fra
gruveproduksjon tantalitt (coltan).
Loven om konfliktmineraler har
siden blitt kritisert for å frata fattige
gruvearbeidere inntekt. Samtidig

12

er avstanden stor fra konfliktområ
dene i Øst-Kongo, til de konfliktfrie
områdene i Sør-Kongo der man
utvinner kobolt. Situasjonen er ikke
den samme, og kobolt er ikke et
konfliktmineral. Likevel er arbeids
forholdene for gruvearbeiderne sam
menliknbar, med tanke på sikkerhet i
gruvegangene og lav inntekt.

Gruvegiganten Glencore
Likevel, der mange peker fingre mot
barnearbeidere i Kongo, er det et sel

Framtiden i våre hender

skap som slipper billig unna: Gruve
giganten Glencore. Den største delen
av kobolt fra Kongo kommer fra
gruvene Mutanda og Katanga, begge
eid av det sveitsiske råvareselskapet
Glencore. Det norske Oljefondet eier
aksjer i Glencore for 15 milliarder
kroner, DNB for 50 millioner kroner.
Glencore etablerte seg i Kongo i
2007. For å sikre seg politisk velvilje
og gruvekontrakter, inngikk Glencore
et tett samarbeid med forretnings
mannen Dan Gertler, som igjen var

En ung mann
vasker seg etter
dagens arbeid i
en Shinkolobwe
koboltgruve, 35
km for Likasi i
sørøstlige Kongo.

«Vi har alle
produkter i
lommene våre,
som er resultat
av plyndring».
Denis Mukwege,
Nobelfredspris-vinner

Ny vår i Kinshasa?
Situasjonen i Kongo er nå i rask end
ring. I de få månedene som har gått
siden fredsprisvinner Mukwege holdt

Foto: Schalk van Zuydam, AP

nær alliert av nylig avgåtte president
Jospeh Kabila. Både Gertler og Glen
core er nå under etterforskning for
korrupsjon i Kongo.
Kanskje er ikke Kongos største
problem uavhengige gruvearbeidere
i Sør-Kongo, men Kabilas manglende
evne til å utvikle landet, og motvilje
mot demokrati. Glencores motvilje
mot å betale skatt til Kongo har heller
ikke hjulpet statens evne til å dempe
konflikt og bekjempe fattigdom.

I ikke-industriell
gruveproduksjon,
er gruvegangene
ofte usikret og
kan kollapse
over arbeiderne.
I Kongo jobber
flere hundre tusen
som uavhengige
gruvearbeidere, og
leverer mineraler
til oppkjøpere som
selger mineralene
videre til smelte
verk i Kina.

sin tale i Oslo Rådhus, har Kongo
gjennomført sitt lenge utsatte valg,
og fått ny president. Innsettelsen av
den nye presidenten, Felix Tshise
kedi, er kontroversiell: Avtroppende
president Kabila skal ha forlatt sin
egen upopulære kandidat, hoppet
bukk over den virkelige vinneren, og i
stedet innsatt Tshisekedi som kom på
andreplass i valget.

Produsentene må gi etikk-garanti
« Verden trenger millioner av batterier

for å gjøre transportsektoren elektrisk.
Det klarer vi ikke uten Kongos kobolt.
Kongos råvarer må kunne gi landet
utvikling som innbyggerne trenger,
og det skjer ikke i dag, sier leder i
Framtiden i våre hender, Anja Bakken
Riise i en kommentar.

« Elektronikk- og bilselskapene må

kunne garantere oss at produksjonen
av kobolt og andre mineraler er etisk og
bærekraftig, mener Fivh-lederen.

« Ansvarlighet handler ikke om å løpe
fra problemer man har bidratt til.

Ansvarlighet handler om at selskapene
har kunnskap om hele leverandørkjeden
fra gruva til varen de selger, og at de
kan garantere for at arbeidere i alle ledd
har sikre arbeidsplasser og en lønn å
leve av, sier hun.

« For de av oss som ønsker å kjøpe

elektronikk med batteri eller el-biler,
kan det være til stor hjelp om man spør
produsentene man vurderer på forhånd
hvordan de forholder seg til Kongo. Vår
erfaring er at spørsmål fra publikum, på
epost eller Facebook, blir lagt merke til
– og på sikt fører til endring, mener Anja
Bakken Riise.
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Spørsmålet blir om den nye presi
denten, en tidligere opposisjonspoli
tiker, vil la eliten og gruveindustrien
fortsette som før, eller røske opp og
sikre at Kongos ressurser kommer
folket til gode.

Nye batterier
– og Kongos framtid
Utenfor Kongo, er batteriteknologien
i rask utvikling. Flere batteriprodu
senter, særlig Tesla, forsøker nå å
begrense andelen kobolt i batteriet.
Det forskes også på helt nye batterier,
med andre metaller enn kobolt, i håp
om å kunne bryte dagens begrens
ning for hva batteriene kan levere.
Verdens appetitt for batterier, i alt
som kan bæres eller kjøre selv, er
likevel så høy at Kongo neppe mister
kjøpere av kobolt med det første.
Spørsmålet gjenstår likevel om hvor
dan de elektronikk- og bilselskapene
som får kobolt fra Kongo forholder
seg til laveste ledd i leverandørkjeden
– gruvearbeiderne som risikerer liv og
helse for å hente ut grunnstoffet som
beveger verden.
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Grønn hverdag

Foto Greens MPs/ flickr cc

Tekst
Nini Hæggernes

Solcelleanlegg
på taket?

tips

Visste du at solen gir nok energi på en
time, til å dekke hele jordens energibehov
for ett år? Et solcelleanlegg produserer
ikke bare energi når solen skinner, men
også i dagslys. Solteknologien blir i dag
heldigvis fort mye bedre og billigere,
og dermed også mer aktuell for flere
som energikilde til boligen sin. På
www.solkart.no kan du plotte inn din
adresse og se hvor mye solenergi du kan
produsere på ditt eget tak, basert på
takvinkelen, retningen og skygger.

Hundegenser

Hunder fryser også
når det er kaldt ute,
spesielt de med kort
pels. Gjenbruk en
gammel genser når
den er blitt for slitt til å
brukes. Den kan nemlig
med litt tilpasning blant
annet få nytt liv som en
god og varm turgenser,
til menneskets beste
venn.

Peisvindu uten sot

Den beste måten å vaske
et tilsotet peisvindu
på, er med fuktig
sammenkrøllet avispapir.
Spray rent vann på
vinduet før du skrubber
med avispapiret. Sitter
soten ekstra godt, kan du
dyppe den fuktige avisen
i litt aske før du skrubber.

Søppelfri barbering

Hvert år kjøper og
kaster vi milliarder av
engangshøvler som
sjelden resirkuleres.
Skift heller til en god
barberhøvelen med
utskiftbare barberblad.
Barberbladene kan
også slipes ved å stryke
høvelen motsatt enn ved
barbering på grovt tekstil
som dongeri.
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Naturen gjør oss lykkeligere
En kanadisk studie med
18.500 deltagere, viser en
økning i helse og lykke, både
under og etter aktiv adferd og
kontakt med naturen. Studien
viser at vi definitivt trenger,
og må ta vare på naturen for å

bevare god helse og velvære,
og at naturen er en viktig del
av en sunn livsstil. Så har du
en dårlig dag, kan den be
ste medisinen være en tur i
naturen. Studien viste også at
det var en signifikant økning

Framtiden i våre hender

i informantenes forbindelse
med naturen og aktiv atferd
i naturen, som for eksempel
å mate fuglene og plante
blomster for biene – også
etter at studiet var over.

Foto Johan Hansson/ flickr cc

Gjenoppdag biblioteket
På bibliotek kan vi med lånekort helt gratis låne
både bøker, film og musikk, og lese ulike aviser og
magasiner. Det reduserer forbruk og kjøp av bøker
og magasiner man kanskje bare leser en gang, og det
er også en fin aktivitet å tilbringe kvalitetstid på et
bibliotek sammen med de minste.
Foto Kongsvinger kommune - Marius Torgersrud /flickr cc

Ville vekster til te

Når våren nærmer seg er det en fin tid å planlegge å høste til egen te fra
naturen, for der er det mange arter som kan brukes til velsmakende og sunn
te. Løvetann, rødkløver og unge bjørkeblader er noen. Tørk løvetannshodet
uten det grønne og plukk deretter av de gule kronbladene til te. Bruk blader
og blomster av rødkløver, og blader av solbær, bringebær og blåbær.
Små unge blader av brennesle har en mild smak av anis. Fiolblomster,
svarthyllblomst, unge blader av mjødurt og bjørkeblader er også gode til
te. Både blader og blomster av geitrams kan også brukes og blir en vakker
fargeklatt i teblandingen. Bladene bør høstes for planten blomstrer. Skyll
plantedelene før de tørkes.

«Dekkslitasje
er den største
kilden til mikroplastutslipp
i Norge»
Framtiden i våre hender 01/2019

Naturlig tørrsjampo
Tørrsjampo er populært igjen, men kan inneholde
ulike skadelige kjemikalier. Men er du på farten med
dårlig tid til å vaske og tørke håret, kan en omgang
med naturlig tørrsjampo være redningen for å
kamuflere fett hår. Ha maisenna eller potetmel på en
saltbøsse eller gjenbrukt krydderglass. Har du mørkt
hår tilfører du litt rå kakaopulver. Ønsker du duft kan
du ha i en dråpe med eterisk lavendelolje. Dryss ved
hårrøttene og i håret, eller på et lite fat og påfør med
en stor sminkebørste. Rufs det inn i håret og børst
igjennom for å fjerne ujevnheter.
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Skolestreikbevegelsen

Kommentar
og bakgrunn:
Sindre Olav
Edland-Gryt
Sindre Olav
Edland-Gryt er
kommunikasjonsrådgiver i Framtiden
i våre hender.

Hvor
mange
vil følge
verdens
sterkeste
jente?
Hun kalles klimasakens Pippi og er
miljøbevegelsens nye ledestjerne.
Hva skjedde, og blir nordmenn med?

Foto: Marc Femenia

De fleste har nå hørt om den 16 år
gamle klimaaktivisten Greta Thun
berg. I løpet av et halvt år har hun
blitt en et globalt ikon.
Vi trenger ledestjerner. Noen som
vekker og motiverer. Som gjør oss
bedre. Greta Thunberg er en slik
stjerne. Det er flere grunner til at
verden lytter nå. Protestene til Greta
Thunberg startet i høst samtidig som
FN presenterte et nytt, og om mulig,
mørkere bilde av hvor vi er på vei.
Framtiden i våre hender

Alvoret satte seg som en sten i ma
gen for klimabekymrede mennesker
verden over.

En usannsynlig profet
Med dette alvoret som bakteppe har
det vært behov for noe nytt og posi
tivt å strekke seg etter i klimasaken.
Jeg hadde ikke forutsett at en svensk
16 åring skulle fylle denne rollen.
Greta Thunberg bryr seg ikke om hva
folk tenker. Hun ønsker ikke å endre

Foto: Chris Bull/rex/shutterstock

«Nå har også Norge
meldt seg på. Natur og
Ungdom mobiliserer til
nasjonale markeringer
22. mars».

I kjølvannet av
Gretas skolestreik
følger titusenvis
av unge i Europa,
Australia og
USA. Her fra
Manchester.

systemet sakte. Greta hadde før hun
satte i gang skolestreiker samtaler
med klimaforskere og mer etablerte
organisasjoner om sin idé. Konklusjo
nen var at de ikke var radikale nok, så
hun ville heller gjøre sin greie alene.

Retoriske gaver
Greta Thunberg er en uredd og dyktig
retoriker. Hun bruker få ord, med en
klarhet og skarphet som inspirerer.
Hun bruker ikke fagsjargong, men fø
lelsesladet språk med klar adresse til
de hun snakker til. Under klimafor

handlingene i fjor kalte hun verdens
ledere for umodne og anklaget dem
for å stjele fremtiden til sine barn.
Videoene med denne konfronterende
stilen har gått viralt verden over.
– Our biosphere is being sacrifi
ced so that rich people in countries
like mine can live in luxury. It is the
sufferings of the many which pay for
the luxuries of the few.
Under møtet til Verdens økono
miske forum i Davos i januar tok
hun også ordet og ga de rike en
verbal omgang juling:

– If everyone is guilty, nobody is to
blame. And someone is to blame...
Some people, some companies, some
decision-makers in particular, have
known exactly what priceless values
they have been sacrificing to conti
nue making unimaginable amounts
of money. And I think many of you
here today belong to that group of
people.
EU-kommisjonen fikk også det
glatte lag av Greta denne uka:
– Hvis dere syns vi burde gå på
skolen i stedet, så syns jeg dere heller
skal legge ned arbeidet og ta vår plass
I gatene, sa hun fra talestolen.

Bevegelsen vokser

Fra tekstkonkurranset til verdensbevegelse
I mai 2018 vant Greta Thunberg en
tekstkonkurranse for ungdom om klima
arrangert av Svenska Dagbladet. Etter at
artikkelen ble publisert tok klimaaktivisten
Bo Thorén fra Fossil Free Dalsland kontakt.
Thorén hadde kontakt med en gruppe
aktivister, hovedsakelig unge, som ønsket å
skape oppmerksomhet rundt klimakrisen.
Greta Thunberg hadde flere telemøter med
gruppen.
Bo Thorén hadde flere ideer, blant annet
en eller annen form for skolestreik etter
mønster fra elevaksjonene i Parkland USA
etter skoleskyting. Greta Thunberg like ideen
om skolestreik, men de andre ønsket heller
å prøve andre virkemidler. Dermed begynte
hun planleggingen av sin egen skolestreik i
håp om å få flere med etter hvert.

20. august 2018 er Greta Thunberg på
plass utenfor den svenske Riksdagen for
første gang med plakater og flyveblad med
informasjon om klimakrisen og bakgrunn for
skolestreiken. Bilder og omtale av den unge
svenske jenta som skolestreiket for klima
ble fort omtalt i flere svenske medier og gikk
viralt på sosiale medier. I løpet av høsten og
særlig desember etter at Greta Thunberg
kom i fokus etter en tale på klimatoppmøtet
i Polen, sprer skolestreikene seg hurtig.
I Brussel deltok mer enn 35.000 elever i
protestmarsjene. Skolestreikene har nå
utviklet seg til en internasjonal bevegelse
med rask utvikling og fotfeste i stadig flere
nye land.
Teksten er i hovedsak bygd på et innlegg skrevet av
Greta Thunberg på hennes egen Facebook-konto.
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Skolestreik for klima spres nå med
stor fart. Hundrevis av aksjoner. De
største i Belgia på 35 000, med poli
tiske etterspill som førte til miljømi
nisterens avgang. Nå har også Norge
meldt seg på. Flere byer har allerede
begynt små markeringer, men Natur
og Ungdom mobiliserer nå til marke
ringer nasjonalt i 22. Mars. Se oversikt
over arrangementer her eller les mer
på Natur og Ungdom sin nettside.

Pippi
Flere har allerede dratt parallellene
til Pippi. Da er det ikke bare flettene
som er i tankene. Men at Greta er en
selvstendig og uredd jente som er
tøff i kjeften. Jeg vet ikke med deg,
men jeg vil følge verdens sterkeste
jente.
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Profil

«Jeg skulle ønske vi
ble tatt med på de store
møtene og debattene.
Ikke bare fordi vi er
barn, men fordi vi har
Penelope Lea
elsker å være
ute i naturen.
Bildet er fra en
tur til Færøyene i fjor.

noe å bidra med.»

Foto: Privat
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Skogens
vokter
Penelope Lea (14) snakker om klima og miljø
på en måte som får voksne til å gråte.

Tekst og foto
Nora Brønseth
Nora Brønseth er
kommunikasjonsrådgiver i Framtiden
i våre hender. Hun er
utdannet journalist
ved OsloMet og har
tidligere bl.a. jobbet
i Østlands-Posten og
NRK P3.

Trær, bekker og fuglesang var
Penelope Leas første møte med
verden. Skogen var det første stedet
Synne Lea tok med den nyfødte dat
teren sin etter de kom hjem fra syke
huset, bare noen få dager gammel.
Og i skogen var de omtrent hver dag
de første årene av Penelopes liv.
– Familien min og jeg har alltid gått
veldig mye i skogen. Når vi har vært
glade, eller lei oss. Det har vært noe
veldig trygt.
Hva er det du liker med skogen?
– Å, jeg liker alt. Jeg liker alt fra gres
set og vannet i pyttene, til trærne og
himmelen, og fuglene og dyrene som
lever der, sier hun, og legger til:
– Jeg er så glad i alt rundt meg.
Penelope, med håret oppsatt i
hestehale og «Miljøagent»-genser
på, snur den hvite lenestolen hun
sitter i og titter ut på solen som går
ned bak åsen på andre siden. Her,
inne i stua på toppen av en bakke på
Kjelsås, ser hun nærmest hele Oslo.
– Det er så fint, sier hun og smiler.
Like bak huset, omtrent fem
minutters gange, ligger Lillomarka
med skogen hun har hatt mye glede
av. Og det man er veldig glad i, har
man jo lyst til å kjempe for. I alle fall
er det slik for Penelope.

Framtiden i våre hender 01/2019
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Profil
Foto: Trym Gulla Dyrnes

«Det er jo noe av grunnen for at jeg
engasjer meg, fordi jeg er redd for å
miste det jeg er glad i».

Navn
Penelope Lea
Alder
14

Penelope Lea
drømmer om
en verden med
store skoger og
med politikere
som tar viktige
og riktige valg.

Er du redd for å miste skogen?
– Å, ja! Det er jo noe av grunnen
for at jeg engasjer meg, fordi jeg er
redd for å miste det jeg er glad i.
– Når jeg ser på alle dyrene og
fuglene, og trærne og plantene som
jeg er så glad i, og tenker på om
neste generasjon og generasjonen
etter kommer til å se det samme, da
blir jeg veldig redd. For jeg har lyst
til at de skal se det samme.

Ble aktiv som åtteåring
Rundt 3.000 dyr, planter og andre
arter er truet i Norge, på grunn av
oss mennesker, ifølge WWF.
Vissheten om dette, i kombina
sjon med kjærlighet til skogen,
møter med engasjerte mennesker,
og fascinasjonen for et TV-program,
gjorde at Penelope som åtteåring
meldte seg inn i Miljøagentene,
barnas klimaorganisasjon.
– Da jeg skjønte at vi fortsatt har
tid til å gjøre noe, at det ikke er
for sent, følte jeg at jeg bare måtte
hjelpe til, sier hun og legger til:
– Hvis en mann eller dame faller
om på gata, kan du velge mellom
å løpe bort og hjelpe, eller bare stå
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Bosted
Oslo

og se på. Jeg tror egentlig alle ville sagt
at de ville løpt bort for å hjelpe. Og det
er litt det samme nå: vi må velge å løpe
bort, ikke bare stå og se på.
Har du noen forbilder?
– Jeg liker ulike ting i ulike mennesker.
Men jeg liker veldig godt David Atten
borough.
David Attenboroughs naturprogram
mer har hun sett på siden hun var liten,
sammen med mamma og lillebror. Hun
satt alltid klistra til TV-en. Fascinasjonen
for dyrene hun ikke visste fantes i regn
skogen, var stor. Og det er den fortsatt.
– Jeg synes det er trist å tenke på hvor
mange dyr som vi ikke vet finnes, og som
vi kanskje ikke oppdager før de forsvin
ner.

Leder barnas klimapanel
Første gang hun holdt en tale foran
mange mennesker, var på Natur og
Ungdom sin landsleir som 10-åring. Hun
måtte stå på en krakk for å rekke opp til
mikrofonen.
– Jeg var litt nervøs, jeg skalv litt i
beina. Men det var kjempegøy.
Som 12-åring ble hun med i Barnas
Klimapanel, som hun nå er leder av.
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Barnas klimapanel består av åtte barn
fra hele Norge. Deres hovedoppgave
er å samle inn tanker, meninger og
bekymringer om klima og miljø fra
norske barn. Og hvert år settes dette
sammen til en rapport.
– Det er om å gjøre å dele ut
rapporten til flest mulig politikere
og innflytelsesrike mennesker. På
klimatoppmøtet hadde vi med en hel
bunke som vi delte ut.
For ja, Penelope var på klimatopp
møtet i Polen i desember.
– Det var veldig mange mennesker,
så det var mye trangere i gangene enn
i fjor. Når jeg gikk rundt der hoppet
hjertet mitt, for hvert sekund og hvert
minutt. For jeg var så spent på hva
som skjedde inne i de store møterom
mene, om de kom til å bli enige.
Ifølge Penelope var det flere barn
tilstede i år enn i fjor. Det er bra,
synes hun, men hun skulle ønske de
ble mer inkludert.
– Jeg skulle ønske vi ble tatt
med på de store møtene og debat
tene. Ikke bare fordi vi er barn, men
fordi vi har noe å bidra med. Vi kan
kanskje hjelpe de voksne og politi
kerne med å tenke nytt. Jeg tror at

Aktuell med
Leder av barnas
klimapanel og
yngste vinner
av Frivillighetsprisen
Drømmer om
En verden med
store skoger. En
verden hvor vi
klarer å samarbeide, støtte
hverandre, gi
hverandre tillit.
En verden hvor
vi lytter til de vi
er glade i, lytter
til barna våre. En
verden der alle
mennesker får
lov til å uttrykke
seg og si hva de
vil, hvor alle har
like rettigheter.
En verden med
politikere som
tar viktige og
riktige valg.

ulike generasjoner har ulike ting de
bidrar med, og jeg tror vi trenger alle
sammen.

Penelope har vært
med på utallige
strandryddinger.
Her plukker hun
søppel på Hitra til
webserien Mission
impact.

Føler du at dere blir tatt på alvor?
– Noen ganger. Jeg har også opplevd å
ikke bli hørt. Men i det siste opplever
jeg at vi blir mer og mer hørt.
Hun tror det handler om at politi
kerne og de voksne generelt forstår
alvoret.
– Jeg tror det er fordi de skjønner
at vi fortsatt har mulighet til å gjøre
noe, og at vi må gjøre noe nå. Vi har
i stor grad mulighet til å bestemme
hva som vil skje i framtiden, hvem vi
vil være som mennesker og hvordan
vi vil leve. Men hvis vi ikke gjøre noe
nå, har vi ikke mulighet til det lenger.

Foto: Julie Lunde Lillesæter

Yngste vinner av
frivillighetsprisen
Lista over innflytelsesrike mennesker
som Penelope har møtt, er lang: Erna
Solberg, Erik Solheim, Jonas Gahr
Støre, Nicolai Astrup, Lan Marie
Berg, Ola Elvestuen, Lars Haltbrek

«Vi har i stor
grad mulighet
til å bestemme
hva som vil skje
i framtiden».

Foto: Rasmus Norsted, Miljøagentene

Under en klimamarkering foran
Stortinget i høst
hold Penelope
en appell og fikk
mange voksne til å
felle noen tårer.
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Foto: Carl-Frederic Salicath/Frivillighet Norge

Profil

«Man må vise hvor mye
man brenner for noe.
Jeg tror engasjement smitter».
Penelope
er tidenes
yngste vinner
av Frivillighetsprisen.

ken, FNs klimapanel, blant andre.
Og hele energi- og miljøkomiteen har
hun jevnlig møter med.
– Jeg sender politikerne ofte en sms
med ting jeg lurer på. Og de svarer
meg raskt.
I fjor satte hun i gang «Bærekraft
aksjonen». Hun, mammaen og
lillebroren bakte over 140 boller, fikk
med seg noen venner til å dele de ut
til politikerne, og snakket med dem
om klima og miljø.
Hun har ryddet utallige strender,
åpnet flere utstillinger, blant annet
om marin forsøpling, og holdt mange
appeller på forskjellige arrangemen
ter, både store og små. Og for bare
noen måneder siden ble hun tidenes
yngste vinner av Frivillighetsprisen.
– Jeg hadde absolutt ikke trodd jeg
skulle vinne, sier hun ydmykt.
I deler av juryens begrunnelse
står det at hun «gjør en uvurderlig
innsats som enkeltperson, og som
representant for de mange engasjerte
unge. Hun får alle i tale, til og med
statsministeren, og har en spesiell
evne til å inspirere og bevege andre.
På den måten er vinneren et forbilde
for mange».
Talen Penelope holdt under en
klimamarkering foran Stortinget i
høst – like etter Ola Elvestuen – er
et godt eksempel hennes spesielle
evne til å bevege folk. Det var mange
fuktige øyne som stirret på den 14 år
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Politiske
aksjoner og
markeringer
har blitt endel
av hverdagen
for Penelope
Lea. Her er hun
foran Stortinget
under en aksjon
høsten 2018.

gamle jenta som med kraft i stem
men snakket om hvor heldige vi i
Norge er.

man snakker om betyr for en, vise
kjærligheten, samtidig vise redselen
man føler.

Hvordan klarer du å få voksne til å
gråte når du snakker?
– Man må vise hvor mye man bren
ner for noe, hvor engasjert man er.
Jeg tror engasjement smitter. Jeg har
også blitt smitta av andres engasje
ment. Man må vise hvor mye det

Vil bli dokumentarfilmskaper
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Barn og unge er generasjonen som
må håndtere de fremtidige kon
sekvensene av klimaendringene,
enten de liker det eller ikke. Selv om
Penelope synes det er spennende å
jobbe med utfordringer knyttet til

klima og miljø, handler ikke livet
bare om dét.
Hun liker å lære om andre ting
også. På skolen er hun stort sett glad
i alle fag, men samfunnsfag er fa
voritten. Men valgfag kommer også
høyt opp på lista.
– Jeg har valgt dans og scene, for
jeg driver også med hiphop.
Og når hun kommer hjem fra
skolen? Ja, da er det ofte noen
klima- eller miljøarrangementer som
skal planlegges eller taler som skal
skrives.
Får du tid til å bare være ung,
og ikke tenke så mye på framtiden?
– Ja, men jeg vil jo tenke på fram
tiden. Jeg føler jeg ikke har noe
valg. Her vi står nå må vi tenke på
framtiden og hva vi gjør. Også liker

jeg å være politisk aktiv og bruke
stemmen min.
Når hun blir voksen vil hun lage
dokumentarfilmer om klima og
miljø. Men først skal hun bruke
engasjementet sitt på andre måter.
Det neste er EAT-konferansen til
Gunnhild Stordalen. Der skal hun
holde et innlegg.
Hva gjør du for å forberede deg til
et slikt arrangement?
– Går i skogen, sier hun og smiler,
og legger til:
– Og skrive talen da. Men jeg får
ofte inspirasjon til den i skogen.
Vil du se talen Penelope holdt under
klimamarkeringen foran Stortinget?
Gå inn på facebooksiden vår:
www.facebook.com/framtidenivh,
gå inn på videoer og sjekk ut «Penelope
Lea om norsk klimapolitikk».

Unge
miljøaktivister
Ifølge «World Population Data Sheet
2018» er 40 prosent av verdens
befolkning under 24 år. Ikke bare
representerer barn og unge de den
største gruppen mennesker som
rammes av klimaendringene, de er også
mer sårbare enn voksne for skadelige
effekter.
I det siste har stadig flere unge
fått oppmerksomhet rundt deres
engasjement for klima og miljø:
• I Tyskland har 19-åringen Felix
Finkbeiner fått mye oppmerksomhet
rund planting av millioner av trær.
Prosjektet «Plant for the Planet»
startet han på som 11-åring.

Foto: Privat

• Under FNs klimakonferanse i 2017
fikk 12-år gamle Timoci Naulusala
fra Fiji stor oppmerksomhet rundt
den sterke og lidenskapelige talen
om virkningene av klimaendringene
på det fijianske samfunnet.
• I juli deltok hundrevis av unge
aktivister i «Youth Climate March» i
Washington, for å vise sin bekymring
for handlingsløse voksne mennesker.
Dette var en del av Zero Hourbevegelsen.
«Ulike generasjoner har ulike
ting de bidrar med, og jeg tror vi
trenger alle sammen».

• I Sverige skolestreiket 15-åringen
Greta Thunberg utenfor det svenske
stortinget i 15 dager. Dette spredte
seg til flere byer i Sverige, og etter
hvert til flere land i verden.
• I september streiket elever over
hele Norge i klimaprotest. Natur
og ungdom var initiativtaker bak
streiken, som var inspirert av
Thunbergs skolestreik.
• Tusenvis av skoleelever rundt
omkring i Australia ble med i «Strike
4 Climate Action» i november, også
inspirert av Thunberg.
• I Frankrike har mer enn 20.000
studenter skrevet under på et
opprop hvor de lover å ikke jobbe for
forurensende selskaper.
• 17. januar droppa over 12.000
elever i Belgia skolen for å marsjere
i Brussel. De skal etter planen
demonstrere hver uke fram til
verdenslederne legger merke til
dem.

Den første talen Penelope holdt foran mange mennesker, var på Natur og Ungdoms
landsleir som 10-åring. Hun måtte stå på en krakk for å rekke opp til mikrofonen.
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Reportasje

Klimafamilien

Bestemor Kristin, datter Mari
Bremnes Ese (38) og barnebarn
Rinja Bremnes Ese (12) i Trondheim
er tre generasjoner klimakvinner
som har gjort kampen for miljø og
klima til et familieprosjekt.

Tekst
Elin Espmark Wibe.
Elin Espmark Wibe
jobber som kommunikasjonsrådgiver
i Framtiden i våre
hender. Hun har
studert International Relations ved
SOAS, og har en
mastergrad i digital
journalistikk fra
Goldsmiths University of London. Hun
har tidligere jobbet
i The Economist og
Metro.co.uk.
Fotos
Elin Espmark Wibe

Bestemor, datter
og barnebarn,
trolig midt-Norges
blideste og
mest engasjerte
klimateam.
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I månedene etter at FN slapp en
rapport som viste at vi har mye
kortere tid enn antatt på å begrense
klimaendringene, har Kristin Ese (70)
fra Trondheim slitt med mareritt. For
hvordan beskytter du det kjæreste du
har mot noe så stort som en global
klimakrise?
I familien Bremnes Ese har de for
vandlet denne frykten til handling.

Klimafrustrasjon
Det hele startet da Rinja ble født.
– Plutselig hadde jeg en unge å være
bekymra for, sier Mari. Hun meldte
seg inn i Framtiden i våre hender
(FIVH), sluttet å spise kjøtt og kledde
den nyfødte dattera opp i ubehandlet
ull. - Det gikk vel et år før vi forsto at
hun var allergisk, ler Mari. Hun tror
familien anså henne som litt slitsom
i starten. – Jeg gikk noen år og var så
utrolig engasjert. Jeg fikk ikke gehør
og ble så fortvilt. Men nå er de jo helt
enige.
Kristin nikker. – Jeg har vokst opp i
en annen tidsalder. At ting var anner
ledes betyr ikke at alt var bedre. Men
forbrukshysteriet, og levemåten vi
har i dag, er jo rett og slett umoralsk i
forhold til resten av verden

For Mari ble engasjementet først
forankret i en følelse av at noe var feil
ved egen levemåte. – Man kjenner
på det, ikke bare miljø og klima, men
også rettferdighet i verden. Jeg vokste
opp mange år i Kenya og Zambia, og
det er noe med å se seg selv utenifra.
Det er litt ubehagelig.

Aktivistfamilie
Etter hvert ble klimaengasjementet
til dattera Mari en mulighet for kvali
tetstid for familien.
- Hadde jeg ikke vært aktiv i FIVH,
hadde jeg nok både sett og hørt
mindre fra dattera mi tenker jeg, sier
Kristin.
Selv om Kristins engasjementet
for politikk går langt tilbake, var det
datteras lidenskap for klima som dro
henne inn i FIVH.
– Jeg har nok oppfattet Framtiden
i våre hender som Dammann, dra til
en stillehavsøy, meld deg ut av sam
funnet. Ikke at det var riktig, men slik
var oppfatninga. Så, sier hun:
Jeg ble veldig overraska over at
Framtiden i våre hender skikkelig
passa meg, for der drives det politikk.
Mari er lokallagsleder og jobber på
FIVHs kontor i Trondheim, og Kristin
sitter i styret i lokallaget. Rinja er
med i Miljøagentene, i lokallaget
hvor Mari er voksenkontakt.
Men å blande familie og aktivisme
har også bydd på utfordringer. – Vi
har flere i familien som syns at det å
være miljøaktivist tråkker på noen
tær, så jeg merker jeg ikke setter i
gang store diskusjoner. Da er det
desto bedre at vi er noen som kan
støtte hverandre, at man ikke står
helt alene, sier Kristin.
For hun vet hvordan det kan føles å
stå alene om en sak i familien. – Mari
følte seg en periode veldig alene,
kjente kanskje derfor også på litt
desperasjon. Det er vondt å stå alene.
Jeg har vært aktiv i politikk, og vært
aktiv i Palestinakomiteen. Da var
det ingen som ville snakke med oss,
mora mi grein.

«Jeg ble veldig
overraska over
at Framtiden i våre
hender skikkelig
passa meg, for der
drives det politikk».
Kristin 70

kjenner alle tre på både utfordrin
gene og mulighetene i sine respektive
generasjoner.
Flere av klassevennene til Rinja
er også miljøagenter. De har ryddet
strender, hatt byttemarked og vært
på leir med Miljøagentene. Og hun er
en 12-åring med bein i nesa – under
Klimafestivalen i Trondheim holdt
hun appell for stinn brakke. – Det er
gøy å bli spurt om å holde appeller,
sier hun. Hun er opptatt av redusert
kjøttforbruk og plast, og da Mari
hadde bursdag, dro hun med seg
bestemor Kristin for å handle gave på
Fretex.
Miljøagentene har blitt en arena
hvor Mari også kan nå voksne.
– Mange foreldre dukker opp.
Hadde det vært i regi av FIVH hadde
nok ikke så mange kommet, men de
er så positive til miljøagentene fordi
ungene deres er engasjerte. Man må
ha en fellesnevner, sier hun.
Kristin har gjennom Besteforeldre
nes Klimaaksjon også kjent på viktig
heten av å ha et felleskap. – De hadde

Kvinnene i familien
Bremnes Ese i Trond
heim har forvandlet
klimafrykt til klima
handling, fra venstre
mamma Mari Bremnes
Ese, datter Rinja
Bremnes Ese, og
bestemor Kristin Ese.

Fellesskap
I familien Bremnes Ese har de funnet
et fellesskap i klimakampen. Men de
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«Det er gøy å
bli spurt om å
holde appeller».
Rinja 12

«Det er nok en
utfordring å
være gift med
en idealist,
uansett sak».
Mari 38
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noen demonstrasjoner i Trondheim,
og jeg tenkte «folk på min egen
alder, så kjekt!».
For det er ikke alltid lett å skulle
snakke om klima med jevnaldrende.
– I Mari sin generasjon er det
kanskje enklere å knytte det til barn,
men i min generasjon som realiserer
seg selv og reiser til alle mulige plas
ser i verden flere ganger i året fordi
«de fortjener det», er vanskelig å ta fra
folk noe de føler de har fått, sier hun.

Smittende engasjement
Å legge såpass mye av sitt engasje
ment og energi i én sak kan til tider
ta på. – Jeg tror at Rinjas pappa noen
ganger blir litt lei, selv om han er
enig i saken. For min aktivisme er
nok styrt mye ut av redsel, sier Mari.
– Det er nok en utfordring å være gift
med en idealist, uansett sak.
Hun har tro på å gi seg selv pauser
iblant. – Jeg har noen ganger tenkt
på at jeg kanskje må ut av miljø
bevegelsen, for jeg merker jeg er en
sånn som blir litt overmannet. Men
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vi var nylig på reise i tre måneder,
og jeg kjente raskt hvordan panikk
følelsen slapp.
Mari prøver å være bevisst på hvor
mye hennes engasjement smitter
over på Rinja og hennes lillebror.
– Vi prøver være bevisste på hva de
får være med på. De får være med
på første mai og demonstrasjoner,
men jeg har vært litt usikker når det
begynner å bli veldig politisk.
Men det er én ting Mari vil at
barna skal ta med seg. – Jeg bruker
å si til dem: Så gjør noe med det da!
Hvis de klager på leksene eller noe,
gjør noe med det. Skriv et brev, dere
kan bli hørt. Det er jo derfor vi tar de
med på ting som demonstrasjoner.
De forstår at vi er ute etter å endre
ting. Det er mulig, man kan få til hva
man vil!
Og de er enige om én ting alle tre:
Det er en styrke å ha noe felles å
kjempe for.

Det er en styrke
å ha noe felles å
kjempe for og det
sveiser oss enda
mer sammen som
familie, mener
tre generasjoner
Bremnes Ese i
Trondheim som
har gjort klima- og
miljøkamp til et
generasjon- og
familieprosjekt.

Foto: Privat

Når storesøster går
i tog så vil naturligvis
lillebror Dage også være
med. Her med mamma
Mari Bremnes Ese under
en markering i hjembyen
Trondheim.

Foto: Privat

Foto: Privat
Foto: Privat

For Rinja (12) har
miljøkamp vært en
viktig og naturlig del
av oppveksten. Her
sammen med mamma
Mari Bremnes Ese.

Engasjerte og glade miljøagenter. Nå mobiliserer barn
og unge over hele kloden i klimakampen. Her fra et
arrangement i Trondheim for noen år tilbake.
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mat for miljø, helse og lommebok

Tekst og foto
Yngve Ekern
Den profilerte
matskribenten
Yngve Ekern
guider oss på
veien til mer
bærekraftig mat
i hverdagen.
Yngve har i en
årrekke stått i
spissen for den
nye folkebevegelsen som bryr
seg om maten
vår og hvor den
kommer fra.
Han har utgitt
flere bøker, blant
dem «Kjøttfrie
dager». Han er
fast bidragsyter
i magasinet
Framtiden i våre
hender i 2019.
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Ikke
noe dill
- nå spiser
vi sild
De ligger i fiskedisken og byr seg frem,
så sølvglinsende og fine - og ikke minst så
miljøvennlige og sunne som det går an å bli.
Da kan vi ikke bare gå rett forbi.
Joda, de fleste - selv de mest miljø
bevisste blant oss - stimer dessverre
forbi i butikken, uten tanke på at for
en latterlig lav pris så får vi der i yt
terkanten av fiskedisken mat som er
alt vi ønsker at maten vår skal være:

• Moderne forbrukere vil gjerne
at maten vår skal ha en historie.
Vi vil vite hvor den kommer fra,
hvilken rolle den spiller. Og gjett
om silda har en knakende god
fortelling å komme med!

• Bærekraftig - siden vi høster
forsvarlig av en stor og trygg
bestand. Og fordi silda vandrer
i enorme stimer fanger vi store
mengder på kort tid, noe som
betyr lite bruk av drivstoff.
• Sunn - stappet med så å si alle
de viktigste vitaminene, som for
eksempel D-vitaminet som gjør at
vi bedre holder ut vintermørket.
Masse omega-3 trkker også opp.
• Norsk - det er faktisk såpass at vi
kan takke silda for at det i det hele
tatt bor folk her i steinrøysa, også
utenfor de sentrale strøk. I tider
med skrinne kår er det silda som
som har reddet oss.

I over tusen år har silda vært med
oss i hverdagen. «Silda er komen!»
Slik har gledesropet gått fra småbruk
til småbruk langs kysten vår, når
en sildestim viste seg i fjorden. Da
var mang en fattig familie berget.
Sildas betydning kom tydelig fram
allerede i Frostatingsloven, lovboka
fra 1100-tallet, der det ble påpekt at
selv ikke hviledagen var hellig når
gudskjelov-fisken kom på besøk.
«Både søndag og alle andre dager
kan det fiskes sild hvis Gud fører den
til lands,» lød lovens bokstav.
Helt fram til 1970 var sild populær
hverdagsmat. Men da skjedde det to
tragiske ting. Silda forsvant! Og vi
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Sild, en over
tusen år gammel
mattradisjon i
Norge holder på å
bli trendy igjen.

brydde oss ikke noe særlig om det!
Med stadig mer effektive fiskebå
ter var det et brutalt overfiske som
gjorde at Dagsrevyen så å si daglig
hadde reportasjer om sildas mystiske
forsvinningsnummer. Bestandens
kollaps kom helt brått på oss. Sam
tidig gikk vi inn i oljealderen. Det var
nye tider i Gamlelandet. Silda fikk
stempel som fattigmannskost.
Men silda va’kke dau! Den hadde
bare holdt seg diskret i bakevja for å
bygge opp bestanden igjen, og plutse
lig var de enorme stimene tilbake ved
kysten. Og vi snakker om stimer av

«Både søndag
og alle andre
dager kan det
fiskes sild hvis
Gud fører den til
lands.»

en nesten ufattelig størrelse. I følge
Havforskningsinstituttet kan én stor
stim med sild veie like mye som Nor
ges befolkning!
i 2019 skal vi fange nesten 600
000 tonn av fisken som ikke uten
grunn kalles «havets sølv». Men bare
1 prosent havner på norske middags
tallerkener. Mye havner i Tyskland,
og faktisk Egypt. Verdien av ei dau
sild er altså stor når det gjelder
helse og miljø. Men i butikken er det
annerledes. De fire fiskene på bildet
her kjøpte jeg for 35 kroner.

frostatingsloven

Slik steker
du sild
Enten du har hel fisk eller fileter, så er det
best å steke sild på skinnsiden. Da gjelder
det å holde seg i skinnet og være tålmodig,
det vil si ikke snu og vende på fisken under
veis. Det riktige er å la fisken ligge dønn
stille slik at fettet i skinnet får tid til å smel
tes ut, da slipper du å oppleve at skinnet
klistrer seg til stekepannen.
Husk også at skjellene på skinnet må skra
pes av aller først. Du kan bruke en gaffel
eller baksiden av en kjøkkenkniv - og gjør
det over vasken, for de små sølvskimrende
skjellene har en tendens til så sprute litt
utover.
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Sild med
hvitløkspinat
og sennep
Du kan kjøpe hel sild, men ofte
byr ferskvaredisken også på ferdig
rensede, doble fileter som henger
sammen - det er helt suverent.

8 Doble sildefileter, ferdig renset (eller fire hele fisker)
1 Egg, gjerne økologisk
1 dl rugmel
Salt, pepper
Litt smør og litt stekeolje
1 Liten pose spinat
1 Fedd hvitløk
Rødbete i skiver
Ekstra god sennep

n
Ve lkobmomrdes
ti l

Del hvitløksfeddet i to på langs og stikk dem på
en gaffel. (Tro det eller ei, men dette gir faktisk en
behagelig sniff av hvitløkssmak til spinaten.) Ha en god
klatt smør i en kjele på middels varme. Vent til smøret
såvidt begynner å brunes, men ikke tar skikkelig farge,
og ha i spinaten. Rør rundt med hvitløksgaffelen til
spinaten faller sammen. Ta kjelen av varmen.
Knekk et egg på en tallerken og pisk det godt sammen
med en gaffel. Ha rugmel på en annen tallerken.
Ha godt med salt og pepper på begge sidene av silde
filetene (eller inni og utenpå hel fisk). Vend dem i egget
først, og så i melet.
Ha en blanding av stekeolje og smør i en stor panne
på litt over middels varme. Stek filetene på skinnsiden
først, uten å røre dem, til de blir sprø og fine. Skru
ned varmen noe og stek dem på den andre siden. Ha
gjerne litt mer smør i pannen mot slutten, og hiv oppi
hvitløken fra gaffelen, det gir også smøret et stenk av
smak.
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Les mer om vårt utvalg av
økologiske varer på:
www.frielefoods.no

Økologiske
frø fra

Nelson
Garden

NATURLIG
ØKOLOGISK

HÅNDLAGA
PLEIE FOR HUD OG HÅR

www.magrete.no

Slakteri,
Kjøttfordelig,
Servering
ØKOLOGISK
SLAKTERI

Økologisk bakeverksted

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

Oslo Ӏ Bergen Ӏ Trondheim Ӏ Stavanger

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

Finn ditt nærmeste Økologiske
bakeverksted på www.godtbrod.no

06/03/17 16.53
o

Kvalitetsis frå Vestlandet.
Med naturens smaker,
farger og haldbarheit.
o
Med mest mogleg
råvarer frå eigen gard
o
Sesongen bestemmer
kvaAbonnementsordning
som produserast.
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
48267898 /korn,
90859221
mel, kjøtt

Godbrød.indd 1

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

Økologisk hudpleie

LEKER &
I OSLO.

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

www.reinhudpleie.no

hud?
Tørr hud?

krubbsår og

- Sprekker, kløe, skrubbsår og

o

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

ØKOLOGISK

www.almgardiskrem.no

Nybrent kaffe
i komposterbare kapsler*
Bytt ut plast og aluminium med nedbrytbart.
www.stavangerkaffebrenneri.no
post@stavangerkaffebrenneri.no

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

*Nespresso-kompatible

Tørr hud?

Framtiden i våre hender 01/2019

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

NO-ØKO-01
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Abonnementsordning
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Gårdsbutikk
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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
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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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Et økologisk varehus på nett

Butikk, nettbutikk og distributør

Sjekk ut vår nettbutikk

www.økoland.no
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Andelslandbruk CSA
Velkommen!
Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk
Tlf. 62 59 27 94
ommang.sondre@online.no
www.ommang-sondre.origo.no
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bakar gründer osteprodusent
og H-kjeden
VELBEVARE.NO
lærar gartnar avløysar matskribent
HANDEL I RIKTIG RETNING
Selges
hos Life, Sunkost
birøktar

www.reinhudpleie.no

www.badaboom.no

NO-012-014

R e i n

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Fremtiden er Økomat i dine hender
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A
Stange,

Biod

er noko av det tidlegare elevar jobbar som i dag. Les meir på sjh.no!

“Naturens
kur
Lag din egen
Lag din egen
sunne sjokolade
av
Tørr
hud?
sunne sjokolade av
mot
hudplager”
økologiske og fairtrade
og fairtrade
- Sprekker,økologiske
kløe, skrubbsår
og

Bryllup
Firmafest

kakaoprodukter.
Kløe,
tørr
hud
og
Kløe,
tørrhudplager?
hud
og hudplager?
hudplager?
kakaoprodukter.
andre
Prøv Optima.
Prøv
Optima.
Prøv Optima.
Uten sukker.
Utan miljøgifter/parabener.
Utan
HANDEL I RIKTIG RETNING
Utan miljøgifter/parabener
miljøgifter/parabener
Uten sukker.
For
hele
familien. KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
“Anbefalt
av
Grønn
Hverdag”
Anbefalt
av
Hverdag
Anbefalt av Grønn
Grønn
Hverdag
For hele familien. TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no
VELBEVARE.NO
www.optima-ph.no

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

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

Tørr hud?

Vita Biosa- Sprekker, kløe, skrubbsår og

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.
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”
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer

www.optima-ph.no

Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
OPTIMA PRODUKTER AS
korn, mel, kjøtt

R e i n

Vita Biosa

Økologisk hudpleie
Salg av norsk
økologisk mel og korn
www.norskurkorn.no

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

www.reinhudpleie.no

Tørr hud?
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Fremtiden er Økomat i dine hender
Biodynamiske grønnsaker,
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
korn, mel, kjøtt

Tlf::74 01 68 11

- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.
Utan miljøgifter/parabener.

Lag din egen
sunne sjokolade av
økologiske og fairtrad
kakaoprodukter.
Uten sukker.
For hele familien.

“Anbefalt av Grønn Hverdag”

www.optima-ph.no

okosjokolade.no

OPTIMA PRODUKTER AS

- med god samvittighet

Vita Biosa
Mel malt med omtanke
HANDEL I RIKTIG RETNING

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

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

RTørr
e i hud?
n

Prøv Vossabias
hudprodukt
Ø k- oSprekker,
l o g i s k kløe,
h u d skrubbsår
p l e i e og– av bivoks, urter
andre hudplager? Prøv Optima. og honning!
Utan 100%
miljøgifter/parabener.
naturleg og

økologisk
“Anbefalt av –
Grønn
Hverdag”
fordi me bryr oss!
www.optima-ph.no

Les mer om oss på www.vossabia.no

www.reinhudpleie.no

OPTIMA PRODUKTER AS

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.

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

okosjokolade.no
- med god samvittighet

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
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Utsyn

En gammel idé
for en ny tid?
Et interessant aspekt med borgerlønn, er at
det har støttespillere både i sentrum og langt ut
på ulike ytterfløyer i politikken, enten aksen
er høyre-venstre, eller grønn-grå.

Tekst
Christoffer Ringnes
Klyve
Jakter på nye
trender og bevegelser innenfor
internasjonal
miljø– og klimakamp. Han er
utdannet medieviter og nå nestleder i Framtiden
i våre hender.
Tidligere var han
utenlandssjef i
Utviklingsfondet.

Andrew Yang har en drøm. Han
ønsker at alle voksne amerikanere
skal motta tusen dollar i måneden fra
staten, uten betingelser. Det tilsvarer
drøyt 100.000 norske kroner i året,
og skal løse en rekke problemer:
fattigdom og arbeidsledighet står
høyt på Yangs liste. Han er en av de
foreløpig 14 demokratene som vil
bli president i 2020, og har dermed
fortsatt en god del nåløyer å pas
sere før drømmen kan realiseres.
Yang har til og med lansert sitt eget
navn på denne ordningen: Freedom
Dividend; frihetsutbytte på norsk.
I januar 2019 erklærte også stats
ministerkandidat Rahul Gandhi at
hans Congress-parti hadde bestemt
seg for å innføre en garantert minste
inntekt for alle fattige i India dersom
de vinner valget senere i år. Andre
land, som Canada og Finland, samt
den indiske delstaten Madya P
 radesh
har allerede prøveforsøk med
liknende ordninger.

Robotenes inntog?

Foto
OaklandNative
/ flickr CC
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På norsk er denne ordningen best
kjent som borgerlønn. Det er ingen
ny idé, så hva har skjedd?
Roboter, er ett stikkord som opptar
journalistekteparet Ingeborg Eliassen
og Sven Egil Omdal. I sin lesverdige
bok om temaet (Borgerlønn - Ideen
som endrer spillet, Res Publica 2018)

presenterer de både ideens historikk,
eksempler på forsøk rundt omkring i
verden, og argumenter for og mot og
status for debatten internasjonalt og
i Norge.
De lærde strides om hva som vil
skje når robotene frigjør arbeids
kraft i denne omgangen. Enten vil
robotisering bety at nye yrker skapes,
slik vi har sett mange ganger før. El
ler vi kan få enorm arbeidsledighet.
Eller så vil økonomen John Maynard
Keynes endelig få rett.
I mellomkrigstiden spådde han
at effektivisering av arbeidsproses
sene vil gjøre at folks arbeidstid ville
fortsette å reduseres, ned mot 15
timer i uka.
Borgerlønn kan bety ulike ting,
men det internasjonale BIENnettverket har knesatt fire sentrale
kriterier. En borgerlønnsordning må
være universell, individuell, betin
gelsesløs og tilstrekkelig. Hva er
tilstrekkelig? Vanlige definisjoner set
ter gjerne grensen litt over nasjonale
fattigdomsgrenser, det vil si om lag
200.000,- i året i Norge

Tverrpolitisk støtte
og motstand
Et interessant aspekt med borger
lønn, er at det har støttespillere
både i sentrum og langt ut på ulike
ytterfløyer i politikken, enten aksen

Framtiden i våre hender

er høyre-venstre, eller grønn-grå.
Høyresiden liker at borgerlønn er en
mindre paternalistisk tilnærming,
fordi staten ikke lenger skal definere
hvem som er trengende og ikke.
Tilsvarende finnes tilhengere
på venstresiden, delvis med andre
begrunnelser. I Norge har Rødt pro
gramfestet at de ønsker å teste ut det
de kaller samfunnslønn som "på sikt
kunne erstatte sosialhjelp, studielån
og flere trygdeordninger". Her er
nok argumentet om å bekjempe fat
tigdom den viktigste motivasjonen,
men også at ordningen blir rettighets
basert.

Har vi råd?
Et sentralt spørsmål i debatten er
selvfølgelig hvordan en borgerlønn
skal finansieres. Det er snakk om
betydelige beløp, men kanskje ikke
så voldsomt som man skulle tro,
dersom man tar høyde for besparel
ser på andre områder. En utredning
gjort for Venstres stortingsgruppe
i 2012 fant at netto utgift for staten
ved en skattefinansiert borgerlønn
på 2G, var om lag 100 milliarder
kroner. Ettersom det uansett er
snakk om penger som blir værende i
økonomien, er det mindre snakk om
å bruke penger, som å flytte dem fra
ett sted i økonomien til et annet. Men
fortsatt gjenstår spørsmålet: Hvor
skal pengene flyttes fra?
Her er det mange mer eller
mindre kjente forslag på bordet.
For tilhengere på venstresiden, er
svaret enkelt: Progressiv beskatning
av de rikeste, i form av formueskatt,
inntektsskatt eller på annen måte.
De som ønsker mer regulering av

internasjonal spekulasjonsøkonomi,
trekker fram det gamle forslaget fra
nobelprisvinner James Tobin, om å
legge en mikroskopisk avgift på alle
valutatransaksjoner. En variant av
dette handler om å skattlegge alle
finanstransaksjoner.
En annen mulighet er mer offen
siv skattlegging av multinasjonale
selskaper, i første omgang ved å tette
hull som gjør det mulig for selskaper
som Facebook og Google å betale
omtrent ingen skatt i det hele tatt.
Grunnrenteskatt, slik oljeindustrien
betaler i Norge, og som nå utredes
for oppdrettsnæringen, er også en
mulighet.

Men vil ikke alle slutte
å jobbe, da?
Ved siden av finansieringsspørsmålet,
er nok dette er det vanligste motargu

mentet, som målbæres av LO-leder
Hans Christian Gabrielsen i boka
til Eliassen og Omdal. Hvis folk får
gratis penger, vil de slutte å jobbe.
Denne ideen står sterkt i Norge, og
har tverrpolitisk støtte, ofte oppsum
mert som "arbeidslinja".
Utfordringen for motstandere av
borgerlønn er at det ikke er do
kumentert at slike ordninger har
denne effekten. I hvert fall ikke i stor
utstrekning. Det beste eksempelet
på en ordning som likner mye på
borgerlønn og som har fått virke i stor
skala over tid, er Alaskas Perma
nent Fund. Her i Norge er vi stolte
av Oljefondet, og vi tror gjerne at vi
er det eneste stedet der framsynte
politikere har funnet en god ordning
for å forvalte olje- og gassressursene
til gode for alle borgernes beste. Men
Alaska har også gjort fornuftige grep.

«En borger
lønnsordning må
være universell,
individuell,
betingelsesløs og
tilstrekkelig»

Hvert år får alaskerne normalt mel
lom 1000 og 2000 dollar per person,
og ordningen er har massiv støtte i
befolkningen.
En studie fra 2018 tyder på at
utbetalingene fra Alaskas Permanent
Fund ikke har påvirket arbeidsdelta
kelsen. Kanskje er det fordi utbetalin
gen tross alt er ganske lav?
Det var noe av det forskere ville
prøve å finne ut da de undersøkte
effektene da Cherokee-stammen
i Nord-Carolina etablerte kasino i
1996 og bestemte at halvparten av
overskuddet skulle betales ut direkte
til medlemmene i stammen. Tilfel
digvis var denne stammen allerede
en del av et forskningsprosjekt på
levekår, noe som gjorde det mulig
å virkelig dokumentere effekten av
ordningen. Allerede etter fem år var
fattigdommen halvert, adferdspro
blemer og kriminalitet hadde gått
ned, og karakterene på skolen opp.
Forskerne fant heller ingen effekt
på arbeidsdeltakelsen, selv om den
årlige utbetalingen i 2016 er rundt
100.000 norske kroner per stamme
medlem.
En god innvending mot borger
lønn, i hvert fall i brukbart funge
rende skandinaviske velferdsstater,
er at vi langt på vei løser mange av de
samme problemene, men med andre
og mer treffsikre virkemidler. Det er
jo slik at vi har et ganske bra sosialt
sikkerhetsnett på plass, og man kan
forstå vegringen mot å erstatte et
brukbart system med kjente styrker
og svakheter, med et nytt system
man i langt mindre grad vil kunne
vite effektene av. Gitt den tekno
logiske utviklingen vi er midt oppe
i, er neppe dette et godt nok argu
ment mot å teste ut ordninger med
borgerlønn, og dokumentere effekten
skikkelig.

Foto: OaklandNative/flickr cc

De lærde strides
om hva som vil skje
når robotene frigjør
arbeidskraft. Blir
dette endel av den
nye hverdagen?
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Stifinner

Får jeg dusinet
Tekst
Trond
Wormstrand
Trond Wormstrand er vår faste
naturskribent og stifinner. Spalten har vært en fast og populær
del av Framtiden i våre henders
medlemsmagasin i mange år.
Her er hans tips for små og store
naturopplevelser fra måned til
måned året igjennom.

Januar: Jeg står i kram snø
og fyller fuglemateren med
solsikkefrø. I snøen spor etter
rådyrklover. «Ti-ti-fyh, ti-ti-fyh,
ti-ti-fyh», synger en kjøttmeis
fra toppen av epletreet materen
henger i.
Vi er til nytte for hverandre
kjøttmeisen og jeg. Den ham
strer ikke mat for vinteren og
setter derfor pris på mine frø. Til
gjengjeld fjerner den flere kilo
skadeinsekter bare i år, hvis den
får fram unger å mette i fugle
kassen jeg har hengt opp.
«Ti-ti-fyh», starter naturåret
for meg.

Februar: – Trond, hører du?
Jeg får en albue i skulderen,
våkner fra drømmen, og hører
høye, hule rop. Ropene slår følge
med frostluft gjennom en gløtt i
vinduet. Jeg stikker mine nakne
føtter ned i tøflene og skritter
ut på terrassen. En kattugle
36

roper fra skogen hundre meter
fra soverommet. Nærværet av
vilt liv varmer meg innenfor
pysjamasen. (En lettsovende
dobbeltsengkamerat er ikke det
verste man har).
Over granåsens svarte vegg
blinker Sirius i rødt, hvitt og
blått.
Mars: Hvor er jeg? På en
sørpete tømmervei langs et
tjern. T
 jernets grå is damper.
Barskogen skumrer. Troster og
rødstruper synger. Jeg venter på
rugdehannen.
Med ett er den vinglete,
langnebbete, duestore fuglen
over meg. Først knurrelyder, så
en kraftig, skarp: «Ort ort ort
pisst». På få sekunder er den
borte. Venter jeg noen minut
ter, kommer den igjen, på den
samme runden over grantop
pene. Nede i skogdypet et sted,
sitter en yr hunn. Hannen viser
seg fram for henne.
Jeg plasserer meg selv på
denne veien hvert år rundt vår
jevndøgn. Rugdehannen svikter
sjelden.

April: Spisslønna farger hoved
staden grønn tidlig, også her i
Botanisk hage, min favorittpark i
Oslo. Med sitt løv? Nei, med sine
blomster, de kommer først. Er
de grønne? Nei, de er grønngule,
mens de første spede løvbladene
er gulgrønne. Akkurat sånn,
ikke motsatt, fastslår biolog og
forfatter Fredrik Sjöberg i boka
«Flugfällan». På avstand danner
blandingen av disse to nyansene

en tredje nyanse, så vakker at
språket savner ord for å beskrive
den, mener Sjöberg. Fargen får
ham i godt humør. Han ønsker så
inderlig at alle visste: «Lönnen
blommar».
Sjöberg fikk meg til å vite – og
til å legge merke til lønnens
farger.
Mai: – Kom, de er på vei ut,
roper jeg til Ingrid. Kjapt havner
vi i sofaen med hver vår kikkert.
Matte, blå hoder viser seg i fu
glekassens hull. Blåmeisungene
brøt ut av eggene for to-tre uker
siden, nå skal de ut av redet.
Nye øyne kikker nølende ut på
røde rekkehus og grønne trær
og busker. Foreldrene lokker én
etter én ut av kassen. Fra sofaen
teller vi til ni. Hva venter dem?
Først strøkets katter og skjærer
og hauker, og om noen måneder
en ofte drepende vinter. Ser vi
dem mer?
Jeg trives med villdyropplevel
ser fra sofaen. Jeg er ingen Lars
Monsen.

Juni: Stikkemygg rundt hodet.
Pratende turgåere og stegfaste

fullt?
joggere rett bak ryggen. Hvor
er jeg? Ved elven Leira i Lille
strøm. En dunkel kveld eller to
før St. Hans, hvert år, sykler jeg
hit. Kikkerten min er rettet mot
et løvkratt noen titalls meter
borte. Ingen av de passerende på
gangveien lurer på hva jeg kikker
etter, selv om de må høre den,
nattergalen. Liten og grå som en
spurv, men lyden den lager er
gjennomtrengende som hanens
gal og gjøkens gaul. Det vesle
fjærkreet må ha lånt et slagverk.
De fleste av oss blir dypt be
rørt av nattergalens konsert, står
det i en av mine mange fuglebø
ker. Mon det.
Juli: En bekk sildrer. Insekter
summer. Ospeløv virrer i varm
vind. Jeg praktiserer langsomhet
på en grusvei i Akershus-skogen.
Jeg leter etter ospesommer
fuglen. Den flyr kun en ukes tid
nå i månedsskiftet juni–juli, og
tiltrekkes mer av urin og møkk
enn av blomster. Den drikker
også menneskesvette. Jeg kaster
t-trøya.
Hvert år oppsøker jeg et mulig
habitat for å finne ospesom
merfuglen. Hvorfor? Den er et

grafisk mesterverk, og har et
vingespenn på opptil ni centime
ter. Det ville glede meg om jeg
fikk se den. Så enkelt.
Trakk jeg til meg en svettetørst
sommerfugl? Nei, jeg har denne
ennå til gode.
August: En dypblå, klar kveld
midt i måneden. Jeg har slukket
hodelykten og lagt meg på ryg
gen i røsslyngens honningduft.
Lykten har ledet meg opp til en
furukolle. Jeg skal overvære den
årlige meteorsvermen Persei
dene. Svermens støv, sand og
grus kolliderer med atmosfæren
og tenner et par stjerneskudd i
minuttet.
Verdensrommet fascinerer
meg. I yngre år var jeg aktiv
i Norsk Astronautisk Foren
ing. Tanken på skapelsen, på
universets begynnelse, på det
store smellet for 13.8 milliarder
år siden, da virkeligheten oppsto,
får meg nesten på gråten.

September: Vi ser på Dagsrevy
en. – Trond, nå kommer de! Jeg
iler bort til stuevinduet, åpner
det, hører gjess kakle, og rekker
så vidt å se høstens første plog
over huset vårt.
Én fugl i flokken bestemte
trolig for minutter siden at det
var tid for bryte opp fra stub
båkeren de beitet på, for så å fly
til et sikrere nattelosji, innsjøen
Øyeren øst for oss. Raskt fant
alle individene sin plass i den
symmetriske v-formasjonen.
«En bløt, mystisk stemning
flakker gjennem mig, jeg holder
pusten og stirrer.» Slik opplevde
Knut Hamsun den «herlige
plog» med grågås.
Jeg henter et stykke iskake
i fryseren.

Oktober:

Jeg ligger i sengen og hører
bekken suse. Så sovner jeg. Jeg
trenger ikke telle sauer under
høstregnet. Vi bor i et bekkefar.
Noen dager om høsten svulmer

den sommerstille bekken og
danser livligere mellom berg
og bregner.
Bekkelyden har gjenklang
i meg. Noe stemmer. Kan
skje fordi vi alle har gener fra
mennesker som i tusener av
år har søkt til elver, bekker og
strender for å finne føde.
November: «Nå er de her!»
Jeg taster kvikt en melding til
min nærmeste nabo. Han har
bedt om å bli varslet. Kameraet
hans ligger klart. Over pcskjermen, gjennom vinduet,
fikk jeg øye på dem. En flokk
sidensvans ribber blankmis
pelhekken vår for svarte bær.
Forsiktig åpner jeg vinduet og
hører mange små klokker ringe
– flokkens «sirrrrr».
Til oss har fuglene fløyet fra
øde barskoger langt mot nord.
Det gjelder å være oppmerk
somt hjemme de få minuttene
nebbene bruker på å tømme
hekken.
Evolusjonen har gitt
sidensvansen rikelig med
farger. Det rene sløseriet.

Desember: Jeg trasker
pesende på en brun sti, brun
av barnåler og kongler. Bar
frosten knaser sprøtt under
føttene. Skremte vinger flakser
opp. En orrhøne?
Plutselig: Jeg ser et travelt
fnugg, så et fnugg til, snart en
virvlende skur. Fnugg smelter
på et svett fjes. Asics-sko setter
avtrykk i vinterens første snø.
Dagen etter er trær og
busker hvite skulpturer. Jeg
trives med landskapets overnatten-forvandling. I høstmør
ket lengter jeg etter vinterens
albedo, snølyset, hvitheten.
Lengter etter å iaktta skitup
penes fram – tilbake – fram –
tilbake.

Julen blir god!
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Sluttreplikken

Når huset brenner

Selv om ungdommene nå tar til motmæle, kan vi ikke la klimakrisen være opp til dem
å løse. Det er vi voksne som bærer hovedansvaret, og muligheten, til å løse den.

Foto: Elin Espmark Wibe

Leder i Framtiden
i våre hender
under en klima
markering foran
Stortinget høsten
2018.

«Jeg vil at dere skal oppføre dere som
om verden er i krise. Jeg vil at dere
skal oppføre dere som om verden er i
brann. Fordi det er den.» Hun er ikke
veldig høylytt av seg, likevel smalt
ordene til Greta Thunberg (16) i rom
met på World Economic Forum sitt
Årsmøte i Davos i januar.
Da hadde sekstenåringen klima
streiket i mange måneder. Hun
begynte allerede før valget i Sverige i
høst. Hun ville streike fra skolen hver
fredag fram til politikerne kommer til
vettet, og innfører en klimapolitikk i
tråd med FNs anbefalinger.
Til å begynne med satt Greta alene
foran Riksdagen i Stockholm med
plakaten sin hvor hun har malt på
«Skolestrejk för klimatet». Men det
var bare begynnelsen.
Der de voksne tilsynelatende ikke
skjønner bildet av huset i brann,
gjør definitivt de unge det. Ideen
om skolestreik har tatt fyr. I januar
marsjerte 10.000 ungdommer gjen
nom gatene i Berlin, i hele Tyskland
deltok visstnok 30.000 barn og unge
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«Noen ganger er det best å få
høre det fra barn. Ordene deres
er enkle, upolerte og ekte. Det er
deres fremtid vi ødelegger»
Anja Bakken Riise

Anja
Bakken Riise,
Leder i Framtiden
i våre henderer

i over 50 byer. Over 30.000 ungdom
tok til gatene i Brussel i januar, det
samme gjorde de i Davos mens Greta
var på besøk.
Ungdomsopprøret har til og med
funnet veien over verdenshavene. I
Australia gjennomførte ungdommer
tusenvis av lokale streikeaksjoner
allerede i november. Der ble det
såpass mye oppstyr at statsminister
Scott Morrison oppfordret elevene til
ikke å aksjonere og heller komme seg
tilbake på skolen.
Utspillet fra statsministeren
dempet ikke akkurat gemyttene. Jeg

Framtiden i våre hender

synes responsen til The Guardian fra
11-åringen Lucie, var god: «når barn
søler, sier voksne at vi må rydde opp,
og det er rettferdig. Men når lederne
våre søler, gjør de det opp til oss å
rydde opp».
Da vi i Framtiden i våre hender
i høst gikk sammen med resten av
miljøbevegelsen for mer klima og
miljø inn i statsbudsjettet, holdt vi
ukentlige klimamarkeringer foran
stortinget. For meg var appellen
fra miljøagenten Penelope Lea (14)
blant de sterkeste. Jeg bet meg fast
i at hun sa «de enkeltmenneskene
som har endret historien, har aldri
bidratt med bare det de måtte. De har
bidratt med mye mer. Med alt de bare
kunne. Med mer enn det vi trodde var
mulig».
Noen ganger er det best å få høre
det fra barn. Ordene deres er enkle,
upolerte og ekte. Det er deres fremtid
vi ødelegger. Sekstenåringen Greta
har helt rett; huset vårt brenner. Og
selv om mange gjør noe med det,
både enkeltmennesker, næringslivs
aktører og politikere, er det alt for
mange som ikke gjør noe, eller som
til og med motvirker den nødvendige
omstillingen som verden må gjen
nom.
Da er det godt å bli inspirert av
Greta. Men selv om ungdommene nå
tar til motmæle, kan vi ikke la klima
krisen være opp til dem å løse. Det er
vi voksne som bærer hovedansvaret,
og muligheten, til å løse den. En god
start er å bli betalende støttemedlem
av Natur og Ungdom, for i årene
som kommer vil vi trenge mange
flere som Greta (16), Lucie (11) og
Penelope Lea (14), og vi trenger at de
organiserer seg.

TILPASSET DIN STIL

H-VINDUET+

ELLE mELLE. Foto: Kristin Støylen.

VEDLIKEHOLDSFRIE KVALITETSVINDUER – DU SPARER BÅDE TID,
PENGER OG MILJØET.

hprodukter.no

Returadresse:
Magasinet Framtiden i våre hender
Mariboesgate 8,
0183 Oslo
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Det er kanskje ikke
helt vanlig å jobbe
for å skape en ny
normal i hjemmet.

Men så er heller ikke Klar et vanlig merke. Vi tilbyr en serie produkter for hjemmet
og kroppen – med nøye utvalgte ingredienser. Ingen unødvendige, bare de som trengs.
Helt enkelt et godt og grønt alternativ. For det er sånn man må tenke, hvis det grønne
skiftet skal bli mer enn bare prat.
Framtiden i våre hender

