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Leder

Oljetørst
Nylig åpnet det store Johan Sverdrupfelleskap kvier seg for å gi slipp på en gullkalv som
feltet i Nordsjøen. Sjampanjekorkene
oljeindustrien.
smalt i taket, befolkningen ble invitert
Men det finnes ingen vei utenom. Vi er sent ute og
på gratis kake, og oljeministeren og
burde ha satt i gang en systematisk omlegging for flere
Equinor-sjefen strålte om kapp med
tiår siden. Vi står ved begynnelsen av en mulig klima
sola og snakket varmt om nye skinnende
krise av ufattelige dimensjoner. Vi må gjøre maksimalt
oljeinntekter.
i forsøket på stoppe den fra å spinne videre og kanskje
«Dette er et velferdsrør, jeg kan ikke
komme helt ut av kontroll. Det er klodens biologiske
komme på en bedre beskrivelse, sa
grunnkonstruksjoner som står i en reell fare for å bryte
olje- og energiminister Kjell-Børge
sammen. En slik krise gjør tidligere klima- og natur
Freiberg (Frp) ifølge nyhetstje
kriser i historisk tid små i sammenligning.
Det internasjonale klimapanelet IPCC ad
nesten Sysla.no, da han for
noen uker siden, sammen med
varte
kraftig i sin landrapport om risikoen for
LES MER
19 år gamle Sander Rath, lær
en parallell matkrise på samtlige kontinenter.
side 39
Nylig undertegnet mer enn 11.000 klimafor
ling i Equinor, tappet den første
oljen som ankom Mongstadskere en felles rapport hvor de pekte på at ver
anlegget nord for Bergen.
dens befolkning står foran «ukjente lidelser… der
Den norske oljenæringen har vært en
som en grunnleggende kursendring ikke finner sted.»
velferdsnæring og gulvet i norsk velferds
I et kortere tidsperspektiv er oljeutfasing krevende,
men langt fra umulig. Grønne bærekraftige arbeids
utvikling i over 50 år. Vi vet det. Ifølge
olje- og energidepartementet skaper
plasser og et bærekraftig Norge og verdenssamfunn er
norsk petroleumsnæring direkte eller
kanskje innen rekkevidde. Men skriften på veggen er
indirekte mer enn 200.000 arbeidsplas
der. Vi har kort tid i kampen mot farlige klimaendrin
ser. Oljeselskapene på norsk sokkel har
ger og tap av livsgrunnlag. Risikoen for sammenbrudd
siden åpningen av Ekofisk-feltet i 1971
og selvforsterkende mekanismer må- og kan ikke len
produsert mer enn 6 milliarder fat olje og
ger utelukkes.
bidratt til 2500 milliarder kroner i «skapt
Den norske regjeringen og det norske samfunnet
verdi». Verdien av oljefondet er for tiden
som felleskap har plikt til å legge alle ressurser inn i
på rundt 10.000 milliarder kroner.
kampen mot en global klima- og naturkrise, som vi vet
Å fase ut norsk oljeproduksjon i løpet
vil ramme dagens voksne, og i enda større grad dagens
av noen få tiår, kanskje over enda kortere
unge. Det er et ansvar regjeringen, oljenæringen og det
tid, uten å ramme velferdstjenester og
norske samfunnet har. Ikke bare som politikere eller
velferdsnivå i særlig grad, er en ekstremt
yrkesaktive, men enda mer som foreldre, bestefor
krevende oppgave. Det er til en viss grad
eldre og voksne som beskytter, oppdrar og tar vare
forståelig at politikere og Norge som
på dem og det vi er glad i. Det er alvor nå.

«Det er klodens biologiske
grunnkonstruksjoner som står
i fare for å bryte sammen»
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Tekst
Arne Storrønningen
Redaktør

HK bidrar til å verne
store arealer regnskog.
Gjennom medlemskapet redder hvert
medlem 1000 m² i året
Vi har bare en klode. Den må vi ta vare på og Norge må ta et større
ansvar. Regnskogen bremser klimaendringer og er hjem for millioner
av mennesker og flesteparten av verdens dyre- og plantearter.
Les mer på hkinfo.no

Har du lyst til å jobbe for rettferdighet
og miljø sommeren 2020?
Liker du å snakke med folk? Brenner du for rettferdighet og vil ha en grønnere framtid?
Vil du reise rundt i Norge i sommer? Da er dette din drømmejobb!
Flere medlemmer gir oss
økt påvirkningskraft når vi
tar kampen for solidaritet og
miljø! Sommeren 2020 kan
du bidra til vårt arbeid ved å
jobbe som verver for oss. Vi
skal gjennomføre en nasjonal
vervekampanje for å øke
vår gjennomslagskraft mot
politikere og næringsliv.

Som verver får du pratet med
masse forskjellige mennesker.
Du vil bli med i et team med
andre unge, engasjerte mennes
ker som sammen reiser rundt i
Norge. Målet er å informere om
vårt arbeid på en slik måte at
folk får lyst til å bli medlemmer
i Framtiden i våre hender. Job
ben er fulltid og timebetalt.

Interessert?

Send søknad og CV til
prosjektleder Hanna-Marie
Sørensen på epost: hanna.
marie@framtiden.no. Har
du spørsmål om stillingen
kan du sende epost eller
ringe (99415170).
Søknadsfrist: 1.mars 2020.

«Man møter utrolig mange morsomme folk i denne

«Jeg fikk et veldig godt innblikk i det Framtiden i våre hender

jobben. Det er også et utrolig bra felleskap, og det er

gjorde og jobber med, etter at jeg lærte mer om organisasjonen.

gøy å sitte med kollegaer etter jobb og snakke om

Og jeg lærte masse om organisasjonen! Jeg ble veldig revet med.

alle man har møtt i løpet av dagen»

Jeg fikk et forsterket miljøengasjement i sommer!»

ANNONSE: Regnskogfondet

HVA KAN DU GJØRE?
Brannene i regnskogen i Amazonas har fått stor oppmerksomhet de siste månedene,
men det er vanskelig å vite hva man kan gjøre for å redde regnskogen.

Ikke la skogen brenne i stillhet

Still politikere og norske investorer til ansvar

De som ødelegger regnskogen må få merke
presset fra de mange millionene som er opprørte
rundt om i verden. Her spiller du en viktig rolle,
for du kan gjøre en forskjell! Å dele budskapet om
hvor viktig regnskogen er, ikke bare for de som
bor i den, men for oss alle, gjør det mulig å skape
endring. Fortell en venn, skriv debattinnlegg eller
del nyhetsartikler i sosiale medier. Hver stemmer
teller.

Oljefondet, Nordea, DNB, Danske Bank, KLP og
Storebrand investerer i soyaselskapet Bunge som
står for mye avskoging i Sør-Amerika. Er du kunde
hos en av disse? Be de ta ansvar for regnskogen,
eller bytt bank.

Velg produkter og matvarer som ikke ødelegger
regnskogen
Palmeolje og soya er noen av de største årsakene
til at regnskogen raseres. Palmeolje i mat og
produkter kommer ofte opp som tema, men visste
du at den største mendgen av palmeolje som
selges i Norge er i drivstoff? Styr unn Shell neste
gang du skal fylle på tanken.
Soya fra Brasil brukes i norsk dyrefôr, til både
beitedyr og oppdrettsfisk. Unngå møbler og
annet interiør der det er brukt tropisk tømmer.
Visste du at bøker produsert i Kina bruker
papir laget på regnskogtømmer fra Indonesia?

Norske politikere har også et ansvar.
Regnskogfondet mener at Norge må stoppe
fornyelsen av handlesavtalen mellom Brasil og
EFTA inntil avskogingen er stanset og brannene
er under kontroll, tryggheten til miljøforkjempere
og urfolk er garantert og Amazonasfondet er
reetablert med deltakende styre og systemer.
Norge vil ikke gjøre dette, men med nok press fra
befolkningen kan vi kreve handling.
Bli regnskogvokter
Du kan gjøre en forskjell! Bli regnskogvokter i dag.
Som regnskogvokter er du en av våre viktigste
støttespillere for regnskogen. Ikke bare bor
inntil 80% av landjordas arter i regnskogen, men
skal vi løse klimakrisen må regnskogen reddes.
Regnskogen er ett av jordas aller største CO2fangst og lagringsanlegg. Raserer vi regnskogen,
frigjøres den lagrede CO2’en, i tillegg til at vi
ødelgger CO2-fangstanlegget.

Bli med og
gjør kirka
grønn!
Den norske kirke er opptatt av å ta vare på jorden og
hverandre. For tiden arbeides det med mulighetene for å
montere solceller på kirketak og for bærekraftig kirkegårdsdrift
med stor biodiversitet.
En ny reisepolicy for kirkelig ansatte på nasjonalt nivå setter
som mål å kutte klimautslipp med 53 % innen 2030.
Bli med og gjør kirka enda grønnere med lokale tiltak, som et
av de første grønne kirkelige fellesrådene eller en av 400
grønne menigheter i Norge! Se kirken.no/gronnkirke
På Facebook-siden Grønn kirke deler menighetene gode
ideer. Lik siden og la deg inspirere!

Foto Creative commons EU_ECHO H.-Veit

Oljefondet

Tekst
Jonas Ådnøy
Holmqvist
Jonas Ådnøy Holm
qvist er fagrådgi
ver i Framtiden i
våre hender. Han
har bachelor i ut
viklingsstudier fra
Høyskolen i Oslo.
Ådnøy Holmqvist
har også vært leder
i FIVAS, foreningen
for internasjonale
vannstudier og
jobbet som nest
leder og leder i
SAIH i 2006-2008.

Norge tjener
grovt på
våpen
og krig
Av de rundt 400 våpenselskapene
som det anslås at Oljefondet er inne
i, er rundt 150 våpenprodusenter og
rundt 250 selskaper som produserer
våpenkomponenter, viser en rapport
som de fire norske organisasjonene
står bak.
Av verdens hundre største våpenprodusenter i 2017 hadde det norske

8

Oljefondet har
eierandeler i rundt
400 våpenselskaper.
Forkastelig mener
Framtiden i våre
hender, Redd Barna,
Norsk Folkehjelp
og Changemaker,
som krever at
fondet selger seg
helt ut av alle typer
våpenproduksjon.

Framtiden i våre hender

oljefondet eierandeler i nesten
halvparten av disse våpengigantene.
Verdien av aksjene fondet eide i
våpenselskapene var på over 50 milliarder kroner.
Våpen produsert med norske
oljefondpenger blir brukt i noen av
verdens mest voldelige konflikter
og i kriger hvor sivile blir drept og
lemlestet. Et eksempel er bombene
fra amerikanske Raytheon verdens
største produsent av styrte missiler,
som vi vet ble brukt i Jemen, sier Anja
Bakken Riise, leder for Framtiden i
våre hender.
Rapporten belyser fire grunner til
hvorfor Oljefondet bør selges ut av
våpenindustrien:
1. Det er etisk galt at norske pensjonsinvesteringer bidrar til menneskelig lidelse.

de øvrige selskapene i Oljefondet,
og investeringene kan derfor være
ulønnsomme på sikt.

på internasjonale konvensjoner.
Det er fullstendig uakseptabelt, sier
Riise.
I 2018 ble over 100 000 sivile drept
i krig, og det skjer jevnlig brudd på
internasjonal humanitær rett.

Bidrar til økt usikkerhet og
opprustning

Tjener penger på krig – betaler
for bistand og gjenoppbygging

Investeringer i internasjonal våpen
industri bidrar til enorme ødeleggelser
der våpnene brukes – og med det
skapes et behov for store midler til
humanitær bistand og gjenoppbygging.
Her fra flytningsleiren Haddjah

Investering i internasjonal våpenhandel betyr at Norge på den ene siden
har inntekter fra våpenproduksjon,
men samtidig betaler store summer
for å lindre de ødeleggende konsekvensene.
– Dagens situasjon er absurd.
Norge tjener penger på våpenselskapene på den ene siden, samtidig øker
vi humanitær bistand til krigsherjede land som Jemen, sier Bakken
Riise. I tillegg bidrar våpenbruk til å
ødelegge samfunn og infrastruktur,
og slik reduseres markedene for

Åtte år gamle Raza
ble skadet etter
å ha blitt truffet
av splinter
under et fly
angrep i Hodeida,
Jemen. Olje
fondet investerer
i våpenselskaper
er involvert i
krigføringen i
landet. Dette må
det bli slutt på,
mener Framtiden
i våre hender.

Mangler kontroll

Lav støtte i befolkningen
En spørreundersøkelse viser at 27
% av Norges befolkning synes det
er greit at Oljefondet er investert i
våpen.
Les hele rapporten på framtiden.no

Foto Mohammed Awadh/Redd Barna

2. V
 åpenselskap lager produkter som
brukes til ulovlige drap, det er juridisk problematisk for Oljefondet
som eier.
3. V
 åpeninvesteringene kan skade
økonomisk vekst, også for fondet.
4. Våpeninvesteringene
8 år gamle Raza ble skadet etter
skaper sikkerhetspolitiske
utfordringer for Norge.
å ha blitt truffet av en splint

Oljefondets investeringer gjør at
Norge stiller kapital til rådighet for
utvikling og produksjon av våpen
som bidrar til en global opprustning.
Våpnene kan også ende opp med å
rettes mot Norge og våre allierte. Ved
å investere i våpenindustri bidrar
Norge til økt usikkerhet i verden, og
blir en profitør på krig og lidelse.

under et flyangrep i Jemen i år.

I dag har Oljefondet utelukket kontroversielle våpen, som atomvåpen,
klasebomber og landminer. Men
organisasjonene ønsker å endre dette
til å gjelde all våpenproduksjon. Ved å
bare utelukke kontroversielle våpen,
har Oljefondet lite kontroll over investeringer i andre våpenselskaper.
– Oljefondet mangler styringen
som skal sikre at investeringene ikke
bidrar til drap, ødeleggelse og brudd

Framtiden i våre hender 02/2019
03/2019
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Grønn hverdag

Foto Resakse/flickr cc

Tekst
Nini Hæggernes

Småfugler
og katter
Det antas at det finnes over 750.000
katter bare i Norge, ifølge Mattilsynet.
Norsk Ornitologisk Forening anslår at
de dreper over sju millioner småfugler
hvert eneste år. Blant andre slår
derfor Dyrebeskyttelsen Norge alarm
og ber katteeiere om å ta hensyn
med disse tipsene; Katter er naturlige
nattaktive, hold den inne om natten.
Gi katten mat før du slipper den ut,
klipp klørne og bruk selvutløsende
halsbånd med bjelle, så fuglene hører
når den nærmer seg og når å fly vekk.

Nini jobber frilans
med miljøkommu
nikasjon og miljø
rådgivning. Hun er
fast bidragsyter for
ulike magasiner og
aviser, Hun grunnla
miljømagasinet,
MOJO Magasin og
har hatt styreverv
i Framtiden i våre
hender og MDG.

Foto weekend knitter/flickr cc

tips
Overforbruk av
plastposer

I Norge bruker vi nesten
1 milliard plastposer hvert
år. Det tilsvarer et årlig
forbruk på 180 poser per
innbygger. 4 prosent av
avfallet som ble ryddet
på strandryddedagen i
2016 var plastposer. Bruk
handlenett eller ryggsekk
når du handler.

Energieffektive
julelys

Se etter julelys med ledpærer når du må skifte
ut de gamle. Led-lys
bruker mindre energi og
varer lengre enn vanlige
sparepærer. Nå får du
også led-lyskjeder med
solcellelader som lader
batteriet om dagen.

Gi av din tid
i julegave

Usikker på hva du skal gi
eller ønske deg til jul. En
kjærkommen gave å gi eller
få, kan være tid. Lag eget
klippekort eller gavekort
med tid til barnevakt,
snekring, pc-opplæring,
hundepass, fjellturer,
middagslaging, eller noe
annet som er relevant.
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Japansk innpakning
Furoshiki er en gammel ja
pansk tradisjonell innpaknings
teknikk, stoffstykker i ulike
størrelser brukt til å frakte
klær, gaver eller mat. Den
japanske regjeringen hadde
for noen år siden en kampanje

for å gjenopplive pakkeme
toden, for å redusere bruken
av plastposer. Teknikken
dateres tilbake til 1300-tal
let, men er mer aktuell i dag
enn noen gang med vår tids
unødvendige avfallsmengder.

Framtiden i våre hender

Passelige stoffstykker er lette
å sy selv og er blant annet yp
perlig til å pakke julegavene
inn i. Stoffstykkene kan brukes
mange ganger og kan dermed
redusere bruken av pakkepapir
betraktelig.

Foto Marco Verch/flickr cc

Fossilfrie stearinlys
I Norge brenner vi årlig parafinlys tilsvarende
utslippene fra 11000 biler. Mange «stearinlys» er
laget av parafin, som er et ikke-fornybart fossilt
oljeprodukt. Disse soter mest av alle lys og frigir
mest CO2 når lyset brennes. Ekte stearinlys er
laget av vegetabilsk fett og planteoljer som palmesoya og rapsolje. De soter mindre, men både
palme- og soyaolje er hovedårsak til at enorme
regnskogområder raseres og brennes for å plante
plantasjer. Blomsten og Svanemerket lys er et mer
helse- og miljøvennlig alternativer, som gir mindre
skadelige utslipp, mens bivokslys er det beste
alternativet. Det soter ikke, er fri for skadelige
utslipp, og er tilnærmet karbonnøytralt.

Foto Alireza Borhani/flickr cc

Fjern vond lukt med eddik

Du trenger ikke helse- og miljøskadelige kjemikalier for å fjerne vond lukt.
7 prosent eddik desinfiserer og fjerner effektivt uønsket lukt som katteurin
og røyk. Ha eddik på en sprayflaske, spray og vask av. Eddiklukten forsvinne
raskt. Eddik er syre og må ikke brukes på marmor.

Foto Marco Verch/flickr cc

Minimalistisk livsstil
Uttrykket minimalisme brukes innen ulike områder som design, arkitektur og
livsstil, og gjenspeiler at noe er enkelt i en eller annen form. Minimalistisk livsstil
er å leve med færre eller få ting. Uttrykket definerer ikke hvor lite du må ha for å
være minimalistisk, men at du lever med minst mulig. Kvitt deg med ting du ikke
trenger, ta et rom om gangen og sorter i esker for ting som skal til resirkulering,
gis bort eller selges. Finn, Facebook, Tise og Shpock er alle steder hvor du både
kan gi bort og selge ting.

Framtiden i våre hender 03/2019

«Fiks slitte
sko hos
skomakeren,
så varer de
noen år til»
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På fiksefest

Tekst
Nora Brønseth
Nora Brønseth er
kommunikasjons
rådgiver i Framtiden
i våre hender. Hun
er utdannet journa
list ved OsloMet og
har tidligere bl.a.
jobbet i ØstlandsPosten og NRK P3.

Fotos
Terese Samuelsen
Terese Samuelsen
har jobbet som fo
tograf i ti å, hun er
frivillig i Framtiden i
våre henders lokal
lag i Trondheim,
og har det siste
halvåret vært delvis
ansatt for Framti
den i våre hender
i Trondheim, ved
siden av studier i
kommunikasjon.

På Hackheim i
Trondheim får
gamle mobiler og
tilsynelatende ødelagt
elektronikk nytt liv.
Vi er på fiksefest.
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En
skrue
løs

Hanna
Skeidsvoll er
spent på om
kameraet hun
har tatt med
på fiksefest
kan reddes.

«Norge er
det landet i
verdens som
kaster mest
elektronikk»

Nikolai Ovesen,
styreleder i
Hackheim, synes
det er gøy å
skru i ødelagt
elektronikk.

Et slokna lasersverd, en løs pcskjerm, en død radio, en knust
mobilskjerm, et ødelagt kamera. Kan
alt dette fikses?
– Jeg fikk saltvann i linsa på padletur, og nå funker ikke linsa lenger.
Hanna Skeidsvoll (20) har tatt
med digitalkameraet sitt inn på et
verksted som ligger bak baren Work
work i Trondheim. Her er sitter femseks personer fra Hackheim og åpner,
fikser og skrur igjen elektroniske
dingser som av en eller annen grunn
ikke lenger fungerer.
Sammen med IT-sjefen, Hackheim, Restarters og Framtiden i våre
hender arrangeres det denne kvelden
fiksefest for elektronikk.
– Kameraet er ganske gammelt. Jeg
tror jeg fikk det i niende klasse, men
det tar overraskende gode bilder. Og
det har vært med på utallige reiser,
sier Skeidsvoll.
Nå er hun spent på om kameraet
kan reddes.

På fiksefestene
til Hackheim
får folk fiksa
elektronikken
sin gratis.

For i mange tilfeller lønner det seg
ikke økonomisk å reparere tingene
sine, med mindre man har mulighet
til å dra på en gratis fiksefest.
– Vi har fiksefester tre-fire ganger
i året, forteller Nikolai Ovesen (29),
styreleder i Hackheim.
Hackheim er en plass for teknologiinteresserte folk, uavhengig av
utdanning, alder, kjønn og bakgrunn.
Her samles de for å leke, sosialisere,
lære av hverandre og lære bort.
– Vi viser folk at det ikke er så
skummelt å skru i ting. Hvis noe er
ødelagt, taper man sjeldent på å skru
det opp og prøve å fikse det. Det er jo
uansett ødelagt, sier Ovesen.

Store konsekvenser for
mennesker og miljø
Vårt store forbruk av elektronikk har
store konsekvenser for mennesker
og miljø. Og mobiler er noe av det vi
bytter oftest.
Hyppig bytting av mobiler støtter
oppom svært miljø- og menneskeskadelig gruvedrift, ofte i fattige
land. Mobilene våre inneholder
verdifulle metaller som gull,
kopper, indium og palladium.
Dette er knappe ressurser. Det
er derfor lite bærekraftig å
bytte mobil annethvert år, slik

Kaster mest elektronikk
i verden
De færreste av oss velger å ta med
elektronikken vår til reparasjon,
slik Skeidsvoll gjør. Vi er faktisk det
landet i verdens som kaster mest
elektronikk, ifølge The Global Ewaste Monitor.
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På fiksefest

Når noe alle
rede er ødelagt,
skader det ikke å
skru det opp og
prøve å fikse det.

vi nordmenn gjør. I tillegg bidrar
produksjon av mobiler og annen
elektronikk til store CO2-utslipp.
Hvis alle i Europa har mobilen
sin ett år lenger, kan vi samlet spare
CO2-utslipp tilsvarende det én million fossile biler slipper ut i året,

omtrent to millioner tonn CO2, viser
all fra European Environmental
Bureau (EEB). Regnestykket deres
tar utgangspunkt i at forvent levetid
for en telefon i Europa er tre år.
– Vi kan løse problemet ved å ta
vare på det vi har. Derfor burde

regjeringen kreve at mobilgigantene
skal produsere telefoner som varer
og kan fikses, innføre momskutt
på reparasjon, og gi oss «fritt verkstedsvalg», slik at vi selv skal få velge hvem som kan reparere mobilene våre. Reparasjon er framtiden
På Hackheim
arrangeres det
fiksefester trefire ganger i året.
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– regjeringen og næringslivet burde
sørge for at det blir det enkleste valget, sier Anja Bakken Riise, leder for
Framtiden i våre hender.

– Er ikke så vanskelig
På Hackheim går Hans Elias Bukholm Josefsen (22), som til vanlig
jobber med programmering, løs på
Skeidsvolls kamera.
– Jeg har aldri skrudd i et kamera
før. Alle kan skru fra hverandre et kamera, se hva som er inni og så google
hva man eventuelt kan gjøre. Det er
ikke så vanskelig, men det krever litt
interesse.
Og interesse har Josefsen mye av.
– Da jeg studerte på NTNU gikk jeg
flere ganger i søppelspann og sjekka

Framtiden i våre
hender har i
flere år arrangert
fiksefester flere
steder i Norge
i samarbeid
med andre.

om det fantes noen elektriske ting
som kunne repareres.
Skruer skrus ut og kameraet tas fra
hverandre. Josefsen tar ut energibatteriet som sørger for at linsa går ut og
inn, skyller den med sprit, tørker den,
setter delene sammen og skrur igjen.
Og funker det? Ja.

Gjengen i Hackheim fikser kanskje
elektronikk og andre dingser mest for
gøy, men gjennom dette kan de bidra
til å minske mengden el-avfall som vi
nordmenn kaster. Men bare så lenge
vi tar med oss den ødelagte elektronikken vår for å få den fikset, framfor
å kjøpe nytt.

Gjengen på
Hackheim
lærer mye av
hverandre.
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På fiksefest

Tekst
Veera Mo
Veera Mo er fagråd
giver i Framtiden i
våre hender. Hun
har mastergrad i
internasjonal offent
lig forvaltning fra
Sciences Po, og har
tidligere jobbet i
Verdens Matvare
program.
Foto
Terese Samuelsen
og PanterMedia

Mobilgigantene
vil at du
skal kjøpe
og kaste

En tredjedel av norske forbrukere
bytter mobiltelefon selv om den
gamle ikke er ødelagt. Framtiden
i våre hender vil at det skal bli
enklere og mer lønnsomt
å reparere.

I en spørreundersøkelse utført for
FIVH, uttalte 31% at de byttet telefon
selv om den gamle ikke var ødelagt,
og 28% fortalte at de hadde forsøkt å
reparere telefonen, men fått beskjed
om at det ikke lønte seg.
I 2018 importerte vi faktisk 2,33
millioner nye telefoner! Det tilsvarer
nesten halvparten av Norges befolkning. Samtidig produserer nordmenn
mest elektronisk avfall i Europa. 84%
av dem vi spurte oppga at de hadde
én eller flere gamle telefoner liggende hjemme.

Ny telefon billigere enn
reparasjon
Det lønner seg ikke nødvendigvis
økonomisk å reparere telefonen din i
dag. Noen priseksempler vi har hentet inn fra fire ulike mobilreparatører
(hentet 26.09.19) viser blant annet
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at å bytte skjerm på en iPhone 7 hos
Eplehuset koster over halvparten
av prisen på en splitter ny telefon av
samme modell, og å bytte skjerm på
en Huawei P30 Lite koster mer enn
en ny telefon hos Dr. Mobil. Det er
heldigvis noe billigere å bytte batteri.
Likevel velger flere å kjøpe en ny
telefon i stedet for å reparere.
Det er nemlig ikke bare prisen som
står i veien for at du reparerer. Det er
lite åpenhet om varighet og reparasjonsvennlighet, og det kan være
vanskelig for forbrukere å vite hvilke
muligheter de har.

Dette krever
Framtiden i
våre hender
Vi krever at norske myndigheter
lovfester at:

« Mobilgigantene må lage produkter
som det er mulig å fikse.

« Reservedeler er tilgjengelig for
uavhengige reparatører.

« Vi beholder garantien selv om det er
reparert av en uavhengig reparatør.

« Selv om vi vil ha på plass en lov som
sikrer dette, er det ingenting som
hindrer mobilprodusentene fra å
gjøre det i dag.

«I 2018
importerte vi
faktisk 2,33
millioner nye
telefoner»

Framtiden i
våre hender
vil at det skal
bli billigere
og enklere
og reparere.

Dårlig tilgang på reservedeler
Tilgangen på reservedeler eller
reparasjonsutstyr kan i tillegg være
begrenset for uavhengige reparatører, slik at noen reparasjoner blir vanskeligere å utføre. Mobilselskapene
bidrar dermed til å hindre konkurranse, slik at reparasjon blir dyrere og
mindre tilgjengelig for forbrukere.

En gullgruve i skuffen
Viktige ressurser går til spille når
vi nordmenn fortsetter å kjøpe nye
telefoner og samtidig sitter på en
voksende haug med e-avfall. Hver
telefon inneholder flere verdifulle
metaller. Siden mange telefoner
er stuet bort i skuffa, ligger disse
ressursene ubrukt. I tillegg er det
flere av metallene som ikke en gang
gjenvinnes hvis telefonen blir levert
inn i dag, blant annet fordi det ikke
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er lønnsomt nok. I praksis ender
både den enorme kjøpelysten vår
og mangelen på gjenvinning med
å støtte opp under svært miljø- og
menneskeskadelig gruvedrift, ofte i
fattige land.
Mobilprodusentene er en del av
problemet. Selskaper som Apple,
Huawei, Samsung og Sony designer
ofte telefonene sine på en måte som
gjør det vanskelig å reparere dem. Da
blir det også dyrere å reparere.
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Reparasjonskrigen

Tekst
Johan Hermstad
Reinertsen
Johan Hermstad
Reinertsen er
politisk rådgiver i
Framtiden i våre
hender. Han er
utdannet politisk
økonom ved UiO og
LSE (London School
of Economics and
Political Science).
Hermstad Reinert
sen har jobbet som
daglig leder i Felles
rådet for Afrika, og
har bakgrunn fra
Kirkens Nødhjelp
– blant annet i
Angola.

Huseby
vs
Apple
Apple vil knuse meg og alle tilsvarende
små verksteder verden over.

Den amerikanske mobilgiganten
Apple slår med juridisk storslegge
mot den norske mobilreparatøren
Henrik Huseby i Ski utenfor Oslo.
Framtiden i våre hender støtter den
lokale mobilreparatøren og forbrukernes rett til selv å bestemme over
Apple-produktene de har kjøpt.
Saken skal behandles i Høyesterett.

Vil ikke bøye seg
Dette er jobben min og det jeg livnærer meg på. Jeg står for det jeg driver
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med, og ønsker ikke å bøye meg for
Apples trusler og krav. Apple ønsker
monopol på reparasjoner, derfor selger de ikke originale reservedeler, sa
Huseby i et intervju med nettstedet
Naturpress.no nylig.
Mer David mot Goliat, kan det ikke
bli, mener Anja Bakken Riise leder i
Framtiden i våre hender. Det var David som vant, understreker organisasjonslederen som mener dette er en
viktig prinsippsak «fordi det handler
om hvem som skal bestemme over

Framtiden i våre hender

mobiltelefonen du og jeg har kjøpt og
har i lommene våre.» Det er naturlig
at det innføres fritt verkstedvalg for
mobiltelefoner på linje med det vi i dag
har for biler og andre kjøretøyer, mener
Bakken Riise.

Anker til høyesterett
I 2018 gikk Apple til rettssak mot Henrik
Huseby. Anklagen var at han skulle ha
importert piratkopierte reservedeler
for å kunne reparere iPhone-telefoner.
Huseby på sin side hevder at han har

Foto Skjalg Bøhmer Vold

Henrik Huseby
(til høyre) og
advokat Per
Harald Gjerstad
i Tingretten.

produsentene på markedet i Norge,
holder Apple streng kontroll med
hvem som har tilgang på reservedeler
til deres produkter. For å få tilgang
på disse reservedelene, har Apple et
svært begrensende autorisasjonssystem for reparatører.
I Norge er det kun tre aktører som
har blitt autorisert som reparatører
for Apple-produkter. For forbrukerne
betyr det at det er veldig få steder
man kan gå til for å få reparert mobiltelefonen sin, og at reparasjonen
både tar tid og er dyrt.

Risiko for uautoriserte
Apple-reparatører

Mer David mot Goliat,
kan det ikke bli mener
leder i Framtiden i våre hender
Anja Bakken Riise.

importert reparerte og gjenbrukte
originaldeler.
Huseby vant rettssaken da den gikk
i tingretten i begynnelsen av 2018,
men den ble anket til lagmannsretten
av Apple som vant saken i juni 2019.
Huseby har nå valgt å anke saken til
Høyesterett, og en behandling der
vil gi en viktig prinsipiell pekepinn
for hvorvidt vi har rett i reparasjon
av mobiltelefoner i Norge, mener
Framtiden i våre hender.
Huseby driver et enkeltmannsfore-

tak i Ski og risikerer store omkostninger som følge av denne saken. Apple
på sin side har råd til å sende fem
advokater og fly inn britiske eksperter for å stoppe skjerm-reparasjon i
Ski, fremholder Fivh-lederen.

Apple begrenser mulighetene
for reparasjon
Apple er et stort multinasjonalt selskap som produserer mye av elektronikken vi omgir oss med i hverdagen.
Til forskjell fra andre ledende mobil-
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Likevel finnes det mange uavhengige
reparatører som tilbyr reparasjon
av Apple-produkter. Dette gjør de
ved å enten kjøpe inn ikke-originale
reservedeler fra andre produsenter
enn Apple, eller ved å kjøpe reparerte og gjenbrukte reservedeler
fra Apple-produkter. Det er denne
typen reparasjon Henrik Huseby har
tilbudt. Problemet er at det kan være
vanskelig å sikre seg at produktene
som kjøpes inn virkelig er gjenbrukte
originaldeler og ikke piratkopierte
varer.
Mobilprodusenter tjener penger
på at vi kjøper oss ny mobil så ofte
som mulig. Det er en praksis som er
uforenelig med behovet for klimakutt
og en mer bærekraftig og sirkulær
økonomi. Framtiden i våre hender
krever at mobilgigantene må gjøre
reservedeler tilgjengelig for uavhengige reparatører, og at vi beholder
garantien selv om det er reparert av
en uavhengig reparatør. Dette vil
gjøre det lettere og billigere å reparere elektronikken vår, mener Anja
Bakken Riise.
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Plastutfordringen

Etter en time om klima og miljø i
4. klasse, ble Gabriela Warden miljø
bevisst. Det la grunnlaget for å bli en
av de beste i Plastutfordringen 2019.

Den store
plastutfordringen
Gabriela og Agnieszka har
alltid med seg gjenbruksflaske
og gjenbrukskopp, tar med
gjenbruksposer til brød, frukt
og grønnsaker når de skal
handle, bruker sugerør av
bambus, pakker inn maten med
bees wrap og kjøper te i løsvekt.

Tekst
Nora Brønseth

Foto
Terese Samuelsen
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– Det beste var å vinne, ler Gabriela,
før hun legger til:
– Neida. Det beste var å se at så
mange ble med i utfordringen og at
så mange engasjerte seg.
Gabriela Warden og Agnieszka
Wesolowska har nettopp deltatt i
Plastutfordringen 2019 – og ble beste
husholdning i Trondheim. I løpet
av to uker har de til sammen gjort
526 store og små tiltak for å minske
plastforbruket og plastforsøplingen.
De konkurrerte mot til sammen
130 husholdninger fra Trondheim,
Oslo, Lillehammer, Kristiansand og
Tromsø.
I konkurransen ble de presentert for flere aktiviteter som ga ulik
poengscore. Aktivitetene var for
eksempel å sykle, gå eller ta kollek-
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tivt framfor å kjøre bil, lage måltider
uten plastemballasje, bruke flerbrukskopp og flerbruksflaske, vaske klær
sjeldnere, og plukke plast på vei til og
fra jobb.

Enkelt å kutte plast

Hva gjorde dere for å vinne?
– Vi lurte litt på det selv også. Vi
fikk mange poeng på å lage plastfrie
måltider.
Det er ikke første gang paret tester
ut det å lage et måltid helt uten plast.
De har begge vært miljøbevisste en
lang stund. For Gabriela startet det
allerede i 4. klasse.
– Jeg husker vi hadde en time som
handla om klima og miljø. Etter det
gikk jeg rett hjem og fortalte foreldrene
mine hva jeg hadde lært. Slik begynte

Gabriela og
Agnieszka synes
det har vært lett
å kutte sitt eget
plastforbruk.

Glad i sugerør?
Hvorfor ikke prøve
gjenbrukssugerør i
bambus?

«Du må ikke
være rakett
forsker for å klare
å kutte ditt eget
plastforbruk»

foreldrene mine å bry seg om miljøet
også, og etter hvert resten av familien.
Siden den tid har jeg vært miljøbevisst.
Og da hun møtte Agnieszka, fikk
hun henne raskt med på å leve miljøvennlig.
– Nå er jeg også blitt «crazy», ler
Agnieszka.
Er det vanskelig å leve nærmest
plastfritt?
– Nei, det er enkelt, svarer Gabriela
raskt.

Terese Samuelsen
overrekker Rita
Ottervik, ordfører
i Trondheim, en
diplom som viser at
Trondheim gikk av
med seieren i Plastutfordringen 2019.

– Du må ikke være rakettforsker for
å klare å kutte ditt eget plastforbruk.
Paret velger matbutikker som
selger grønnsaker uten plast, kjøper
ris og korn i løsvekt på en Etikken
i Trondheim, tar alltid med handlenett, bruker beeswrap istedenfor
plastfolie, har egen brødpose, bruker
sugerør av bambus og har alltid med
flerbrukskopp og flerbruksflaske.

Fantastisk produkt
Gabriela studerer materialteknologi
på NTNU, og har faktisk skrevet en
oppgave om plast.
– Plast i seg selv er et fantastisk
produkt hvis man bruker det på riktig
måte.
– Problemet er at vi er blitt for vant
til å bruke engangsplast. Da vi var
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barn, brukte alle engangsplast. Og
det er vanskelig å stoppe med noe
man er blitt vant til.
– Men jeg skjønner ikke hvordan
folk kan fortsette å bruke så mye engangsplast når man vet hvor mye det
ødelegger miljøet. Plastforurensing
er ikke en konspirasjonsteori. Det er
bare å se selv.
Selv om plastproblematikken er
så stor og gjennomgripende at det
er avgjørende med endringer på systemnivå, er individuelle tiltak svært
avgjørende. Vi som privatpersoner er
ansvarlige for en stor del av overforbruket og plastforsøplingen.
– Hvis alle sluttet å tenke “bare
meg” eller “bare et sugerør”, ville vi
kanskje sett en stor endring, avslutter
Gabriela.
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Den nye klimabevegelsen

Foto Carlo Allegri / Reuters / NTB scanpix

Tekst
Arne Storrønningen

«Millioner er engasjert,
men vi ser bare begynnelsen»
tror Greta Thunberg»

Greta Thunberg
fikk betydelig opp
merksomhet og ble
mobbet av president
Trump på twitter
etter talen sin i FN
hvor hun gikk til
direkte angrep på
verdenslederne i
salen for å ha sviktet
ansvaret sitt i forhold
til klimakrisen.
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Foto GUE/NGL flickr CC

Fra Greta
Thunbergs
besøk i EUhovedkvarteret
i Strasbourg
i april 2019.

Fokus
I løpet av knapt et år har skolestreikbevegelsen
med Greta Thunberg som initiativtaker
og drivkraft blitt en global bevegelse
med aktiviteter i mer enn 185 av verdens
195 land. Hvordan har det skjedd?
Og hvor går veien videre.
Les mer på de neste sidene.

«Dette
er bare
begynnelsen»
Framtiden i våre hender 03/2019
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Fra en skolestreik
i Australia hvor
unge aktivister
gir klar melding
til landets kull
industri om å fase
ut virksomheten.

Den nye klimabevegelsen

Foto Julian Meehan/flickr cc

Fokus

Hvordan Greta Thunbergs skolestreik for
klima ble en global bevegelse i 185 av verdens
195 land i løpet av 1 år.
Den internasjonale skolestreikbevegelsen for en ny klimapolitikk, Fridays For Future og søsterbevegelser
har nå virksomheter i 185 av verdens
195 land. Flere millioner unge er mobilisert. «Vi ser bare begynnelsen»,
mener den 16 år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg som startet
bevegelsen.
Tallene kommer fram i et nyhetsbrev fra Fridays for Future som er det
mest brukte navnet på den internasjonale skolestreikbevegelsen.
Det betyr at det bare mangler 10
land før de unge klimaaktivistene
og skolestreikbevegelsen har spredt
seg til samtlige land på kloden. Greta
Thunberg startet sin skolestreik i
slutten av august 2018, men fikk først
sitt store internasjonale gjennom-

24

Foto Foto Roy Flickr CC

Et epokeskifte
er i gang

den påfølgende lørdagen sluttet
rundt en halv million mennesker opp
om protestmarsjen i byen, inkludert
statsminister Justin Trudeau. «Dette
er en protestmarsj mot regjeringens
mangelfulle klimapolitikk, statsministeren protesterer mot seg selv»
spøkte kanadiske aktivister på sosiale
medier. Forklaringen var nok heller

brudd på FNs klimakonferanse i
Katowice i Polen i desember samme
året. Det betyr i praksis at bevegelsen
har blitt en global aktør med stor
internasjonal innflytelse i løpet av
bare knapt et år.

Over 7 millioner deltok
På den første globale klimastreiken
15. mars tidligere i år deltok omkring
2.3 millioner unge i mer enn 135 land.
Siden har bevegelsen vokst betydelig. Under aksjonsuken med streike
arrangementer 20. og 27. september
deltok mer enn 7 millioner, denne
gangen også et stort innslag av voksne og fagorganiserte i mange land.
I New York 20. september oppga arrangørene at mer enn 250.000 hadde
tatt til gatene. I Montreal i Canada
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Minst 11 millioner
skoleelever og
studenter fra
hele verden
har så langt
engasjert seg i
de internasjonale
klimastreikene.

Foto Arne Storrønningen)

«Den nye klimabevegelsen
er pannekakeflat og uten en
formell sentral ledelse»

at det bare var en knapp måned før
det nasjonale valget, og klima lå på
topp i sakene som velgerne la størst
vekt på.

Stor vekst i India
Klimastreikbevegelsen har
så langt hatt sitt tyngste
nedslag i Europa, Canada

Fra skolestreiken
i Stockholm i
mai med over
15.000 deltakere.
Greta Thunberg
midt i bildet.

og Australia, men den vokser nå også
kraftig i India og mange tror at Greta
Thunbergs besøk i USA og Canada
kan utløse en stor Nord-amerikansk
bølge av klimastreiker og engasjement.
Langt på vei ser dette ut til å slå
til. I by etter by hvor Greta Thunberg
har deltatt på klimamøter og marsjer
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i høst har titusenvis møtt fram. Et
eksempel er Iowa City. Knapt noen
av de nåværende amerikanske presidentkandidatene som har besøkt
byen, har opplevd så stor oppslutning
som den svenske unge klimaaktivisten skrev, en lokal avis. Også i
Denver Colorado, og i den kanadiske
tungoljehovedstaden Edmonton i
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Alberta var deltakerantallet omkring
15.000.
Greta Thunberg har lagt stor vekt
på å samarbeide med lokale urfolksgrupper i områdene hun har besøkt.
«Urfolk har ledet denne kampen i
århundrer. Vi må lytte til dem, fordi
de har kunnskap som er viktig nå»,
uttalte hun i forbindelse med et besøk
i Standing Rock i Nord-Dakota. Vertskapet av Lakota-urfolk satte åpenbart pris på besøket av den svenske
klimaaktivisten. Under en seremoni
ble hun velsignet av høvdingene og
fikk med seg et nytt Lakota -navn:
Maphiyata echiyatan hin win, «kvinnen som kom ned fra himlene».
Fullt så vennlig var ikke mottakelsen i Alberta. 10.-12.000 støttespillere deltok i klimamarsjen i Edmonton fredag 18. oktober, men også
en liten gruppe motdemonstranter
hadde mobilisert til et mot-arran-

«Knapt noen amerikansk
presidentkandidat som har
besøkt byen, har opplevd så stor
oppslutning som den svenske
klimaaktivisten»

gement. Anslagsvis 100 lastebiler
med pro-olje demonstranter kjørte i
kortesje inn i oljebyen og tutet for å
overdøve talene til klimaaktivistene
på trappen til den lokale lovgivende
forsamlingen. Et stort veggmaleri på
en gigantisk utendørs murvegg ble
tilgriset med hatmeldinger bare noen
timer etter at det var malt ferdig. Det
sier noe om hvordan klimakampen
skaper fronter og motsetninger.

blant annet Margolin i en erklæring
på sin twitterkonto.
Sunrise Movement er den andre
store amerikanske klimabevegelsen
startet av unge aktivister. Organisasjonen ble startet i april 2017 og har
hovedkontor i Washington.
Det anerkjente amerikanske
nettstedet Politico Magazine skriver
i en artikkel at Sunrise movement
i virkeligheten har forandret hele
debatten i det amerikanske demokratiske partiet. I utgangspunktet ønsket
Sunrise-bevegelsen å drive tradisjonelt indirekte påvirkningsarbeid og
opinionspåvirkning. Etter at Donald

Zero Hour og Sunrise Movement
USA har fra før sterke klimaprotestbevegelser ledet av tenåringer og
unge aktivister. Zero Hour ble startet
av 17 år gamle Jamie Margolin. Den
amerikanske tenåringsaktivisten fra
Seattle i staten Washington var bare
15 år da hun startet organisasjonen
sammen med vennen Nadia Nazar.
«Det er ingen lidenskap å være
klima-aktivist, det er en plikt,» skrev

Foto Tommi Boom, Sanremo Italia/flickr cc

Fra en
skolestreik
i San Remo,
Liguria, Italia.

Foto Arne Storrønningen

Foto Tommi Boom/flickr cc
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En plakat hvor
Greta Thunberg
framstilles som
Pippi Lang
strømpe. Fra en
demonstrasjon
i Stockholm
i mai i år.

Over 20.000
barn og voksne
deltok under
klimabrølet i
Oslo i august i år.
Foto Arne Storrønningen
Foto Arne Storrønningen

Trump kom til makten som president, endret organisasjonen kurs
og mente de trengte å omforme sin
idealisme til makt ved å engasjere
seg i hard, politikk, skriver Politico.

Aksjonister fra
besteforeldrenes
klimaaksjon på
plass utenfor Stor
tinget august i år.

Ryggraden i bevegelsen
Foto Arne Storrønningen

"Historien vil
dømme dere",
var budskapet
til den norske
regjeringen
under den store
klimastreiken i
Oslo i august i år.
Foto Arne Storrønningen

De ukentlige klimastreikene som
foregår hver fredag i over 750 byer
er selve ryggraden i bevegelsen og
har skapt en ikke-hierarkisk struktur
som ukentlig mobiliserer millioner
av unge og voksne verden over. Dette
nettverket av ukentlige faste streiker
har også gjort det mulig på kort tid å
organisere spontane klimaprotester
som #SOSAmazonia som foregikk i
hundrevis av byer. – Denne formen
for fleksibilitet og reaktiv aktivisme
er ny i klimaprotestbevegelsen. Den
gir en opplevelse av at aktivisme kan
spre seg som vill-branner når temaene har stor nok emosjonell forankring
hos mange, iflg Fridays For Future.
Den nye klimabevegelsen er flat og
uten en sentral ledelse. Allikevel er
Greta Thunberg en samlende person
og uten tvil bevegelsens mest innflytelsesrike aktør. Hun har imidlertid
gjort det klart at hun ikke ønsker
noen lederrolle.

En skog av støttegrupper
Rundt selve ungdomsbevegelsen har
det også vokst fram en skog av foreldre- og besteforeldregrupper som
ønsker å støtte den nye ungdomsbevegelsen.
Også flere profesjonsgrupper og interessegrupper har dannet egne støttebevegelser som «Teachers for future», «Artists for future», «Workers
for future», «Parents for future»,
«Scientists for future» «Developer
for future». «Farmers for future»,
«Engineers for future» «Athletics for
future» «Entrepreneurs for future»
blant mange andre,

Forskerne slutter opp
I tillegg har titusenvis av klimaforskere og andre vitenskapsfolk i en
rekke land skrevet under på støtte-er-

klæringer for skolestreikbevegelsen.
I mars skrev over 25.000 forskere fra
Tyskland, Østerrike og Sveits under
på et åpent støttebrev til skolestreikerne. Det samme gjorde 240 av
USAs mest profilerte klimaforskere

Extinction
Rebellion har i
løpet av 1 år blitt
en av verdens
mest innflytelses
rike miljøorgani
sasjoner gjennom
fokus på sivil
ulydighet. Her fra
London mai 2019.

Paven, Dalai Lama og FNs
generalsekretær med støtte
Viktige internasjonale ledere og
toppfigurer som Dalai Lama, Pave
Frans eller Jorge Mario Bergoglio
som er det sivile navnet til den katolske kirkens overhode, har støttet
den svenske tenåringsaktivisten. Det
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samme har FNs generalsekretær António Guterres og tidligere guvernør
i California Arnold Schwarzenegger.
I mai i år inviterte han Thunberg til
en stor klimakonferansen Austrian
World Summit i Wien.
Om den massive mobiliseringen
fortsetter og makter å skape grunnleggende og langsiktige endringer
som i siste omgang fører til de utslippskuttene som det store flertallet
av klimaforskere peker på som avgjørende for å hindre en global økologisk
katastrofe og sosialt sammenbrudd,
gjenstår å se.
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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 folkebeve
gelsen 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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Vafler
i våre
hjerter!
Uten flittige vaffelstekere ville det frivillige norske
organisasjonslivet vært under et alvorlig press.
Det er vaffelpressa som holder oss sammen.
Vafforno? Jo, alle vet jo at der frivillige arrangerer noe, enten det er
loppemarked for et skolekorps eller
et folkemøte om klimasaken, der er
det ofte deilige, duftende vafler å
få. Og det er mange «vaffelstekere»
blant oss!
• Over 60 prosent av oss, altså folk
over 16 år, bidrar årlig med frivillig arbeid for en organisasjon,
som Framtiden i våre hender. Det
forteller undersøkelser fra blant
andre Statistisk sentralbyrå. Vi er
på verdenstoppen i frivillighet,
faktisk.
• Det er over ni millioner medlemsskap i frivillige organisasjoner her
i landet. Halvparten av det frivillige arbeidet foregår i kultur- og
fritidsorganisasjoner, inkludert
idrett.
• Verdiskapningen i frivillighetsarbeidet anslås til over 125 milliarder kroner. Omfanget av frivillig
arbeid beregnes til rundt 150
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tusen årsverk. Av organisasjonenes inntekt regnes det med at
over 60 prosent kommer fra egne
inntekter, inkludert lotteri og
vaffelsalg.
Fra norske sjømannskirker rundt
i verden, til norske avdelinger av
Hell’s Angels – alle kjenner verdien
av gode vafler. Førstnevnte har med
høy profil servert vafler i sine kirkesamfunn i over 150 år. Sistnevnte har
de siste årene gjort flere fremstøt
med vaffelboder for å fremstå som
ikke-kriminelle MC-entusiaster, særlig i Trøndelag.
For to år siden oppsto det en offentlig debatt om såkalte «norske
verdier» i forbindelse med stortingsvalget. Vafler eller hijab, hva
symboliserer kvaliteten ved vår norske livsstil? Vaffel eller vårrull? Blant
dem som engasjerte seg i at vaffelen
er en markør på nøkterne norske verdier var kunnskapsminister Torbjørn
Røe Isaksen.

Er vafler noe
av det mest
norske som
finnes?

«I middelalderen
var vaffelsteking
et eget yrke»
«Kronisk norsk» eller ei, vaffelen har
i alle fall en lang historie.

Vafler har en
lang historie i
Norge. Vaffel
steking har til
og med vært
eget yrke.

• Allerede i antikkens Hellas var
det vanlig å steke kaker av korn
og vann mellom to jernplater. I
middelalderen var vaffelsteking et
eget yrke. På 1200-tallet kom det
kjente rutemønsteret, inspirert av
mønsteret i bienes vokskaker.
• I flere hundre år presset vaffeljernene ett eneste stort hjerte. Her i
Norge ble effektiv vaffelpressing
en hjertesak for Mustad & Søn,
som i 1880 presenterte et vaffeljern tilpasset kokehull i jernovner
– da med fem hjerter.
• Det første elektriske vaffeljernet
ble utviklet i USA av General
Electric i 2011. Siden har vi fått
marginalt bedre versjoner, doble
og med teflon. Siste trend er at
vaffeljernene blir dypere og mer
romslige.
Men hvem har sagt at vafler må
spises med brunost, eller syltetøy og
rømme. Ingen, selvsagt. Og det er
heller ikke et krav at vaffeljernet skal
fylles med vaffelrøre i det hele tatt.
I gamle dager var det vanlig å steke
grøtrester i jernet. Selv har jeg god erfaring med å steke revet squash, potet
og solsikkefrø. En blanding av bygg
og havre gir kjempefine vafler.
Stjernerestauranten Maaemo i
Oslo har severt vafler av fermentert
bokhvete og oksefett. Trøndere blander gjerne inn fårekjøtt og i Moss er
det ikke uvanlig å rulle inn en pølse.
Det er med andre ord bare å gi
jernet. Du bestemmer hva som er en
vaffel. Vi har jo pressefrihet!

Framtiden i våre hender 03/2019
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Vafler over
sjø og land
Sjømannskirken har kanskje ikke vafler
på alteret, men i de 30 kirkene og andre
utenriksstasjoner står hjertevarmen høyt.
Mer katolske enn paven er de heller ikke, så når de hvert år deler ut mer
enn 30 tusen vafler er det gjerne med lokale vrier. I Tyrkia, for eksempel,
berikes røren med yoghurt, og i Dubai er den spritet opp med arabisk
surmelk. Kirkens misjonering for gode vafler inkluderer også en årlig
kåring av verdens beste vafler. Der har vaflene fra kirken i København
vunnet flere ganger, og her er oppskriften:
2 egg
1 dl sukker
2 dl skummet kulturmelk
1 dl vann
350 g hvetemel
1 ts bakepulver
1 ts vaniljesukker
1/2 ts natron

n
Ve lkobmomrdes
ti l

Pisk sammen egg og sukker, visp
så inn skummet kulturmelk – men

hold igjen eh halv dl.Bland veksel
vis inn det tørre, med vann, vanlig
melk og smeltet smør.
Rør natron inn i den siste skvetten
kulturmelk. La natoronen bruse
seg ferdig før du har den i vaffel
røren og rører forsiktig, bare et
par ganger. La røren svelle litt.
Stek vaflene og avkjøl på rist.

Vaffel med
kryddersaus
og aprikos
En artig vri når det kommer julebesøk. Gløggsaus kan du lage av ferdig
gløgg fra Vinmonopolet eller av vanlig gløggekstrakt og rødvin. Ekstra
«nissete» blir det om du koker saus på bare rødvin med masse julekryder
som kanel, nellik og ingefær.
den ekstra tykk kan du bruke litt
jevner.

Kok gløggekstrakt og rødvin til det
begynner å tykne noe. Vil du kan

Server vafflene med en ring av
sausen og hele eller oppdelte
aprikoser.

Framtiden i våre hender

Stek vafflene på vanlig måte, men
blant gjerne inn noen finhakkede
nøtter i røren.
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En dose vanlig vaffelrøre,
gjerne den fra Sjømannskirken
1 dl tomtegløgg
2 dl rødvin
Noen tørkede aprikoser,
aller annen «julefrukt».

De
De grønne
grønne sider
sider

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

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

06/03/17 16.53

o
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

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

R e i n

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

NO-ØKO-01
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De grønne sider

Bryllup, ﬁrmafest ved sjøen
Let´s bee a little greener

Nesodden, egen brygge. Søndagskafe hele året 12-19
66 96 01 70, hellviktangen.no

- fortides korn er fremtidens mat
www.spesialkorn.no

rådgjevar

birøktar

økobonde

småbrukar bakar gründer osteprodusent
lærar

gartnar

avløysar

matskribent

er noko av det tidlegare elevar jobbar som i dag. Les meir på
NO-012-014
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R e i n
Økologisk hudpleie

•

www.reinhudpleie.no

Biod

“Naturens kur
mot hudplager”

Bryllup
Firmafest

Kløe, tørr hud og hudplager?
Prøv Optima.
Utan miljøgifter/parabenerHANDEL I RIKTIG RETNING
KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
Anbefalt av Grønn Hverdag
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
www.optima-ph.no
VELBEVARE.NO

Hellviktangen er en praktvilla
mot sjøen.
Egen brygge, økologisk mat.
Søndagskafé 12-19 hele året.
Nesodden ved Oslo.

OPTIMA PRODUKTER
AS
med stor terrasse

Bryllup, ﬁrmafest
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sjh.no

A
Stange,
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Tørr hud?
- 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

“Anbefalt
av Grønn Hverdag”
Abonnementsordning
Stange,
Hamar, Gjøvik, Lillehammer
www.optima-ph.no
Gårdsbutikk
Biodynamiske
OPTIMA grønnsaker,
PRODUKTER AS
korn, mel, kjøtt

R e i n

Vita Biosa

Økologisk hudpleie
Salg av norsk
økologisk mel og korn

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.norskurkorn.no

www.reinhudpleie.no

Tørr hud?
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Fremtiden er Økomat i dineBiodynamiske
hender
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

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 RIKTIG RETNING

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

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 miljøgifter/parabener.

100% naturleg og økologisk
“Anbefalt av –
Grønn
Hverdag”
fordi
me bryr oss!
www.optima-ph.no

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

www.vossabia.no
w OPTIMA
w wLes
. r e i mer
n hPRODUKTER
u d om
p l e i eoss
. n o på
AS

okosjokolade.no
- med god samvittighet

Tørr hud?
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- Sprekker, kløe, skrubbsår og
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Utsyn

Hva kan vi lære av
Bernie Sanders?
Første bud er å ha en tydelig
og radikal endringsagenda.

Tekst
Christoffer Ringnes
Klyve
Jakter på nye
trender og beve
gelser innenfor
internasjonal
miljø– og klima
kamp. Han er
utdannet medi
eviter og nå nest
leder i Framtiden
i våre hender.
Tidligere var han
utenlandssjef i
Utviklingsfondet.

”Du får ikke noen revolusjon hvis
du ikke ber om en” er første bud i en
inspirerende liten bok som kom for
et par år siden. I ”Rules for Revolutionaries: How Big Organizing Can
Change Everything” beskriver Becky
Bond og Zack Exley en av tidens
mest forbløffende valgkamper. I løpet
av noen måneder i 2016 klarte en
armé av frivillige å løfte fram Bernie
Sanders, mest kjent som en av svært
få som både er selverklært sosialist
og har klart å bli folkevalgt i USA,
til å nesten danke ut Hillary Clinton
som demokratenes presidentkandidat. Hadde de lykkes, i stedet for å
bli undergravd og snytt for seieren
blant annet gjennom manipulering av
etablissementet i Det demokratiske
partiet, hadde vi kanskje unngått
den vandrende katastrofen som nå
tvitrer seg fra den ene skandalen til
den andre.

Big Organizing

Foto
Phil Roeder/
flickr cc
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For alle som lar seg forføre, fortørne
og frustrere av amerikansk politikk,
er sånt som dette stas. Hvordan
klarte Sanders-kampanjen i 2016
å arrangere 100.000 offentlige
møter, gjennomføre 75 millioner
telefonsamtaler, og stadig bykse på
meningsmålingene samtidig som
de sa nei til valgkampfinansiering
fra store bedrifter og dermed kunne
kjøre mye mindre TV-reklame enn
konkurrenten? Hvordan klarte de å
komme innenfor en hårsbredd fra
nominasjonen samtidig som de brøt

med all politisk visdom om å fininnstille ikke-støtende budskap rettet
mot sentrumsvelgere i vippestater?
Svaret er det forfatterne kaller ”Big
Organizing”.

Tydelig endringsagenda
Første bud var å ha en tydelig og radikal endringsagenda, som også var tydelig på at den utgående Obama-administrasjonen ikke hadde innfridd
løftene fra 2008-valgkampen. Sanders vil ikke flikke litt på systemet;
han vil ha offentlig helseforsikring
for alle, gratis college og en skikkelig
klimapolitikk både nasjonalt og internasjonalt. Dette bidro til å inspirere,
engasjere og mobilisere velgere som
i tiår har sittet på gjerdet. Ikke minst
klarte Sanders-kampanjen å mobilisere yngre velgere; blant velgere
under 45 år var Sanders suveren. Fra
et nordisk perspektiv er det alltid litt
pussig hvordan det vi ville kalt ganske
grå, sentrumsorientert politikk kan
skape så mye engasjement, latterliggjøring og demonisering.
Minst like viktig var hvordan kampanjen engasjerte frivillige. Her trakk
Sanders-kampanjen mye på Obamakampanjenes enorme mobilisering
av frivillige i 2008 og 2012. Ikke bare
klarte de å gjøre Sanders, som før
kampanjen var ganske ukjent utenfor
den bittelille delstaten Vermont, til et
nasjonalt navn. Men de klarte også å
motivere flere hundre tusen frivillige
til å dra mye av lasset i kampanjen.
De frivillige fikk enormt mye tillit, og
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gjorde arbeid som andre valgkamper
betaler folk for å gjøre.

Frivillig frihet og sentral styring
Men de frivillige var aldri helt
”frie”, i betydningen overlatt til seg
selv. Kampanjen definerte tydelige
oppgaver, ansvar og roller for de
frivillige. Folkemøtene hadde tydelig
regi og klare mål, og fulgte detaljerte
oppskrifter. Tydeligvis fungerte dette
bedre enn å overlate frivillige mer

til seg selv og la absolutt alt vokse
nedenfra og opp. Tvert i mot var
Sanders-kampanjen på en pussig
måte både veldig sentralstyrt og
veldig grasrotbasert.
Dette fungerte tydeligvis godt.
De frivillige organiserte blant annet
de fleste av de mange folkemøtene
underveis i kampanjen, der tusenvis
av mennesker møtte opp, selv på
ganske små steder, for å høre Sanders
tale. Og ingen har noensinne påstått
at Sanders er en fremragende folketaler. Det må altså ha vært noe med
budskapet og engasjementet som
motiverte de frivillige, samtidig som
noen på kampanjekontoret hadde en
klar plan for hvordan det hele skulle
organiseres.

Lærer av Bernie Sanders
Selv om Sanders ikke lyktes i 2016,
har kampanjeideene levd videre. I

mellomvalget i 2018 var det flere kandidater som ble valgt inn i Kongressen med liknende metoder og med
politiske budskap tett opptil Sanders’.
Mest kjent blant dem er Alexandria
Ocasio-Cortez, men hun er bare en
av en håndfull såkalte ”Justice Democrats” som allerede har gjort seg
bemerket i Kongressen. Big Organizing er også i full sving i opptil flere
av de kampanjene som nå pågår fram
mot presidentvalget i 2020. Sanders
holder fortsatt koken til tross for at
han eventuelt ville blitt den eldste
presidenten noensinne, men han er
ikke den eneste radikale utfordreren.
Hans kampfelle i Kongressen de siste
årene, Elizabeth Warren, seiler opp
som den mest sannsynlige utfordreren til den etablerte kandidaten for
demokratene, tidligere visepresident
Joe Biden. Uansett kommer de til å
trenge hver eneste frivillig de kan få

med seg på laget. Trump-kampanjen
er allerede godt i gang med mobiliseringen mot 2020, og de leser også
bøker.

Fra Amerika til Norge

«Repertoaret til
miljø- og
solidaritets
organisasjoner som
ønsker å mobilisere
frivillige kunne
absolutt trengt
fornyelse»

Så hva betyr dette for en organisasjon
som Framtiden i våre hender? Ved
første øyekast er det jo mye som skiller en ideell, norsk organisasjon fra
en amerikansk presidentvalgkamp. Vi
er jo ikke noe politisk parti. Samtidig
er nok mye av kampanjemetodikken
overførbar, spesielt når det gjelder
mobilisering av frivillige. Repertoaret
til miljø- og solidaritetsorganisasjoner som ønsker å mobilisere frivillige
kunne absolutt trengt fornyelse. Vi er
ganske gode på å rekruttere medlemmer og passive støttespillere, men vi
har i mindre grad lykkes i å engasjere
folk til å bruke fritiden sin. Samtidig
engasjerer folk seg som aldri før i
frivillig arbeid, i idrettslag, korps og
andre aktiviteter.

Valget 2021 avgjørende veivalg
I følge Big Organizing-teorien har vi
nok en god del å gå på både når det
handler om å formulere et ambisiøst
prosjekt som folk ønsker å investere tid i, og når det gjelder å tilby
konkrete arbeidsoppgaver og roller
til frivillige. Vi ser riktignok en viss
vekst i aktiviteten i lokallagene våre,
og i kampanjen vi gjennomførte høsten 2019 for retten til å reparere, så vi
mange eksempler på lokale frivillige
som gjennomførte aktiviteter som
fiksefester for elektronikk.
Stortingsvalget 2021 blir et
avgjørende veivalg for om Norge på
alvor også skal ta klimalederskap på
hjemmebane og finne en vei mot et
samfunn som både er bærekraftig og
gir god livskvalitet, eller om vi skal
fortsette med oljefinansiert overforbruk. Dette blir en god mulighet til
å få testet ut nye måter å organisere
på.

Bernie Sanders under
et møte på Roosevelt
High School, Des
Moines, Iowa, med
nesten 1,600 studenter,
28, januar 2016.
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Stifinner

Mine
venner i
bokhylla
Bøkene har ledet
meg inn i andre
virkeligheter,
oppmuntret meg
til å se verden på
nye måter, gjort
den større.
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Jeg har fått en idé, tøfler bort til
bokhylla vår, trekker ut bøker, tar
dem med til stolen, blar i dem,
noterer.
– Du har trolig syriske gener,
sier jeg til kona.
Hun og jeg sitter under hver
vår leselampe. Vi hører lyden
av fossende vann. Femti meter
utenfor stuevinduet vårt faller en
bekk ut av granskogmørket.
– Syriske gener? – Ja, vi, dagens
europeere har for en stor del våre
gener fra tre innvandringsbølger.
Den første besto av istidsjegere,
den andre, med start for drøyt
åtte tusen år siden, av jordbrukere fra Syria, den tredje, for snaut
fem tusen år siden, av steppefolk
østfra – blant dem flust med barnerike klanhøvdinger. – Hvor har
du dette fra? – Fra boka Min europeiske familie. Forfatteren bygger
på ny, avansert DNA-forskning.

– Hva driver du egentlig med?
– Jeg markerer Bokåret 2019,
finner fram bøker jeg skal dytte
på lesere av Framtiden i våre
henders magasin.
Domestiserte kyr (i dag over
én milliard) og kyllinger (i dag
over 25 milliarder) er kanskje en
evolusjonær suksesshistorie, det
vil si målt i antall DNA-kopier,
men de er også blant de mest
ulykkelige skapninger som noen
gang har levd, skriver Yuval
Noah Harari i Sapiens. En kort
historie om menneskeheten. I
den boka har jeg brukt kulepennen min flittig.
Av filosofen Arne Næss finner
jeg åtte bøker i bokhylla. I en av
dem er han opptatt av vår holdning til naturen. Han bringer et
eksempel: Vi mennesker ser gjerne på blomsterfluene med blandete følelser (de ligner jo bier og

«Erik Dammann var
og er systemkritisk.
Hans bok Fremtiden i
våre hender traff meg
kraftig i 1972.»
Trond Wormstrand

heter, oppmuntret meg til å se
verden på nye måter, gjort den
større.
Kerstin Ekman gjør skogen
større. Hennes Herrene i skogen
er mektig og mangesidig som
skogen selv. Blir jeg glad i en
forfatter, sikrer jeg meg flere bøker av ham eller henne. Kerstin
breier seg i bokhylla. Jeg er på
fornavn med henne, uten at hun
vet det. Vi står begge på skogens
side – på myras, gaupas og enkeltbekkasinens side.
Jeg tøfler igjen bort til bøkene
våre, trekker ut en slitt diktsamling, og ser gangvei-lampen tennes ute. I hagen har frøspisende
meiser og finker tatt kvelden.
Tilbake i stolen, leser jeg høyt:
Eg er ein båt
utan vind.
Du var vinden.
Var det den leidi eg skulde?
Kven spør etter leidi
når ein har slik vind!

Tekst
Trond
Wormstrand
Trond Wormstrand
er vår faste natur
skribent og stifinner.
Spalten har vært en
fast og populær del
av Framtiden i våre
henders medlems
magasin i mange år.
Her er hans tips for
små og store natur
opplevelser fra
måned til måned
året igjennom.
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veps), men de er totalt uskyldige,
og usedvanlig oppmuntrende
krabater, mener Næss. Han vil
ikke si et vondt ord om hunder og
katter, men tillater seg å vise til
de mange mindre dyr, kloke og
mindre kloke, som man kan få et
personlig forhold til.
– Har du et forhold til blomsterfluene, spør jeg min medleser? Hun løfter så vidt blikket
over boka hun har i hendene,
Lars Myttings Søsterklokkene.
Svarer ikke.
En kikk på bokryggene i hylla
vekker minner, tanker, følelser –
og lyst på gjenlesing. Bøkene har
ledet meg inn i andre virkelig-

– Nåja, sier hun bak Søsterklokkene.
Jeg leser lyrikk daglig, mye
fordi de beste poetene skaper
bilder som i dette diktet. Lyrikk
kontrasterer selgerspråket,
mediespråket, politikerspråket.
Jeg forstår ikke alltid et dikt,
men språket og stemningen kan
gjøre meg lykkelig.
«Noen rødstruper sang i en
skog nær elven, klart som kildevann, friskt som det krøllete,
sprø hjertet til et salathode»,
skriver engelske J. A. Baker. På
60-tallet syklet han rundt på øde
våtmarker ved kysten av Essex
(«like rikt og strålende som
Afrika»), og observerte vandrefalken, dens biotop og bytter.
I margen har jeg satt mange
utropstegn.
– Misnøyen oppsto med kapitalismen, sier jeg, med sjokolade
i munnen. – Ikke forstyrr meg
mer, jeg befinner meg i Gudbrandsdalen, sier kona.
Min favoritt-historiker, Peter
Englund, skriver essays om
slike ting som gråtens historie,

ensomhetens historie – og misnøyens historie: Mye taler for at
den moderne misnøyen oppsto
samtidig med kapitalismen
på 1600-tallet. Kapitalismen
trengte et massemarked. Utfordringen mot kapitalismen i dag,
kommer ikke fra de som vil tjene
mer, men fra de som vil jobbe
mindre. Lønnskampen bevarer
systemet, skriver Englund.
Erik Dammann var og er systemkritisk. Hans bok Fremtiden
i våre hender traff meg kraftig i
1972. Erik ble senere min inspirerende leder – og venn. Jeg har
mye å takke deg for, Erik!
Nå fosser det også ut av røret
ned fra taket vårt. Regn roer
meg inne, ofte med bøker. Pent
vær gjør meg urolig, jeg må ut
å bevege meg. Gi meg bøker og
bevegelse – og jeg trives.
– Eg er ein båt utan vind, du
var vinden, sier jeg til syreren
i sofaen. – Olav H. Hauge, sier
hun.
Kven spør etter leidi, når ein
har slik vind!

Erik Dammann: Fremtiden i våre hender. (1972)
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Sluttreplikken

Da jeg var liten ville jeg bli
oljearbeider
Det er mange som fortjener en takk for at de har bidratt i det norske oljeeventyret og til
det trygge, norske velferdssamfunnet vi har i dag.

Tidene forandrer seg
Men tidene forandrer seg. Nå vet
vi mer enn det vi gjorde før. Den
kunnskapen må vi handle på. Nå
vet vi, at den samme oljen som har
vært en velsignelse for Norge, skaper
klimaødeleggelse som fører millioner
av mennesker på flukt. At arter utryddes i et raskere tempo enn noen gang
i historien. At matproduksjonen vår,
selve livsgrunnlaget vårt, er sterkt
truet. Vi kan ikke fortsette som før.
Men det er fortsatt ikke oljearbeiderens feil at klimaendringene har
oppstått. Ingen oljearbeidere skal
skamme seg. De siste månedene
har media hatt en rekke oppslag om
at miljøbevegelsen vil at vanlige
arbeidsfolk skal skamme seg. Det er
ren stråmannsargumentasjon.

Kritiser politikerne,
ikke arbeiderne
Miljøbevegelsens kritikk er rettet mot
politikere og en rekke næringslivstopper. Som for eksempel oljeselskapet
Exxon Mobil, som i flere tiår har
undergravet klimaforskning. Eller
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Anja Bakken Riise ville
bli oljearbeider som
onkelen sin da hun var
liten. Her i sitt nordnorske
barndomsparadis i Tromsø.

Foto privat

Onkelen min var oljearbeider, og jeg
husker særlig et hefte han ga meg om
hvordan oljen ble skapt; små fossiler,
lag på lag, med massivt trykk gjennom millioner av år, som til slutt ble
til dette svarte gullet: oljen. Jeg var
stolt av onkelen min, og jeg tenkte at
jeg en dag ville gjøre som ham.
I Norge er vi mange som har en
tilknytning til olja, og det er mange
som fortjener en takk for at de har
bidratt i det norske oljeeventyret og
til det trygge, norske velferdssamfunnet vi har i dag.

«Ingen
oljearbeidere skal
skamme seg»
Anja Bakken Riise

Anja
Bakken Riise,
Leder i Framtiden
i våre henderer

ledelsen i Equinor, som vil bore
stadig lenger nord i sårbare områder
i Barentshavet og som har som ambisjon å tre- til fem-doble sin produksjon av olje i Brasil innen 2030! Det
er det samme året som verden må ha
halvert sine utslipp for at vi skal klare
å redusere global oppvarming til 1,5
grad. Eller den blå-blå regjeringen,
som blant annet har bedrevet lobby
mot nye klimamål for energieffektivisering i EU, fordi de ville opprettholde et europeisk marked for norsk
gass.
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Vi trenger nye grønne
arbeidsplasser
Grunnen til at så mange jobber i olja
i Norge i dag er at politikken har
lagt til rette for det. Nå trenger vi ny
politikk for en ny tid – sånn at alle
de flinke folkene som jobber i olja
istedenfor kan jobbe i fornybare og
miljøvennlige næringer. Innen sirkulær økonomi, innen bioøkonomi, mer
bærekraftig matproduksjon, utvikling
av ny fornybar teknologi og digitale
løsninger som vi så sårt trenger. Det
ansvaret ligger hos politikerne våre.
Ikke hos arbeiderne.

Aluminium fra norske
vrakbiler blir til sykkelstativ.

Etter at bilen din har rullet sine siste mil og er levert hos biloppsamleren, får materialene fra kjøretøyet nytt liv. For eksempel aluminium.
Aluminium fra norske vrakbiler sorteres ut ved fragmenteringsverkene og selges tilbake til aluminiumsstøperier. Sykkelstativene
i Trondheim og Bergen er laget i Østfold med aluminium fra norske vrakbiler. Det er blant annet slik vi oppnår miljøkravene for
gjenvinning av bil. I 2018 klarte vi en materialgjenvinningsgrad på 87,7% og en total gjenvinningsgrad på 97,4%, godt innenfor
myndighetenes krav om å gjenvinne 95%. Gjenvinning av bil - bra for deg, bra for miljøet og bra for alle som vil sykle til jobb.

SE VIDEO: u.nu/xd69
autoretur.no
Kilder: Norsk Gjenvinning Downstream, Stena Aluminium
Stena Nordic Recycling Center (SNRC) Halmstad, Rolvsøy Metallindustri A/S. Autoretur
- Miljørapport 2017, Miljørapport 2018 og Miljøregnskap 2018
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A N N O N S E

- Vil du at sparepengene dine skal investeres i samfunnsansvarlige selskaper samtidig som du får markedsavkastning? Da er Svanemerkede fond noe for deg, sier Marte Siri Storaker rådgiver for
ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Det skal ikke koste mer å velge samfunnsansvarlig!
Derfor kutter KLP prisene på svanemerkede fond, og lanserer fire nye. – Vi vil gi kundene en mulighet til å
spare i fond som prioriterer de mest samfunnsansvarlige selskapene, sier Marte Siri Storaker.
I juni 2018 lanserte KLP Norges
første svanemerkede fond. Nå har
det blitt fem fond; tre aksjefond og to
rentefond. – Mange tenker sikkert på
såpe når de ser svanemerket, men alt
fra såpe til restauranter og bygninger
kan svanemerkes. Det gjelder også
fond.
Hvis du sparer i svanemerkede fond
kan du være trygg på at fondene
oppfyller Svanemerkets strenge krav,
ikke bare innen miljø, men også
innen arbeidsforhold, menneske
rettigheter og korrupsjon, fortsetter
rådgiver for ansvarlige investeringer
Marte Siri Storaker i KLP Kapital
forvaltning.
Samfunnsansvarlige investeringer
Fondene oppfyller Svanemerkets
kriterier om å investere i selskaper
som tar samfunnsansvar på alvor.

Kriteriene fondet skal følge ligger
offentlig tilgjengelig, det gjør også
listen over hvilke selskaper fondet er
investert i, slik at det er enkelt å finne
ut hva fondet står for. Hvert år lages
det derfor en rapport om hva fondet
har gjort når det gjelder bærekraft.
– Det handler i bunn og grunn om at
vi ønsker å gi kundene en mulighet
til å spare i et fond som prioriterer
samfunnsansvarlige selskaper,
sier Storaker. Vi opplever at mange
kunder har lyst til at sparepengene
skal bidra til noe mer enn avkastning,
legger hun til.
KLP har en lang tradisjon for å levere
fond med lave kostnader. Etter vår
mening bør det ikke koste noe ekstra
å ta samfunnsansvar og vi tilbyr nå
de svanemerkede fondene til samme
pris som tilsvarende indeksfond.

Vil mye lenger

KLP bruker sin kapital og sitt eier
skap til å påvirke selskapene vi
investerer i til å utvikle seg i en mer
bærekraftig retning.
– Vi er glade for å kunne tilby disse
fondene, men vi ønsker å gå enda
lenger i retningen. I dag finnes det
rett og slett ikke god nok data på hvor
bærekraftig et selskaper er, det som
blir kalt “impact data”. Rapportering
av slik data er i startfasen og vi jobber
for å få på plass denne type informa
sjon slik at vi i fremover også kan
tilby kundene våre spareprodukter
sammensatt av de mest bærekraftige
selskapene, sier Marte Siri Storaker.

Les mer om KLPs Svanemerkede
fond på klp.no/svanefond

Svanefond må oppfylle
følgende kriterier:
Ekskludering: Skal unngå å investere i
fossil energi, våpen, tobakk, selskaper som
bryter med regler om menneskerettigheter,
miljøregelverk og korrupsjon.
Inkludering: 90% av fondets direkte
portefølje skal ha gjennomgått en
Environmental Social Governance
(ESG)-analyse. Minst 50% av fondets
portefølje skal bestå av selskaper som
har fått en god karakter i ESG.
Åpenhet og eierskap: Skal ha åpenhet
om hvilke selskaper det investerer i, hvordan de jobber med bærekraft og utøve
aktivt eierskap. www.svanemerket.no

