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«Jeg håper at barnebarna
mine ikke trenger å bekymre
seg. At de får se hvor vakker
naturen er og hvor vakkert
det er på jorda. At ikke
alt er ødelagt.»

Tiåret vi har gått inn i blir
avgjørende for verden
Unge i dag bekymrer seg mer for klima og miljøet enn noen annet.
Mer enn kjærlighet, jobb, utdannelse, krig og terrorisme*. Mange
synes ikke lenger fremtiden ser så lys og lovende ut, og de tenker
langt fremover fordi de skal være her lenge. De er redde for at verden,
slik de kjenner den, ikke kommer til å klare seg helt til de blir gamle.
Og de har rett i sin bekymring. Ifølge FNs
klimapanel, må verden kutte 45 prosent av
klimagassutslippene innen 2030, for at vi
skal nå målet om å begrense oppvarmingen
av kloden til 1,5 grader og unngå svært
alvorlige klimaendringer. Det kommer
til å bli krevende.
Som kommune- og helse-Norges eget
pensjonsselskap, har vi ikke noe annet valg
enn å handle. Vi har ansvar for å trygge
pensjonen til de som utgjør ryggraden i
det norske velferdssamfunnet, og tar vare
på alle oss andre. Derfor bruker vi makten
som ligger i de 700 milliardene vi forvalter,
til å kreve en raskere utvikling mot et
bærekraftig samfunn.

Vi stiller hele tiden nye og strengere krav
til selskapene vi investerer i, og vi har lenge
flyttet pensjonspengene vekk fra næringer
som ikke hører hjemme i en bærekraftig
fremtid. Vi var blant de første store
pensjonsselskapene i verden som trakk ut
alle investeringer fra kullselskaper. I dag
er KLPs pensjonskapital helt fri for kull og
oljesand. Pengene styrer vi over i virksomhet
som bidrar til en positiv utvikling.
Vårt budskap er at det finnes håp. Vi ser
at det nytter å sette handling bak ordene.
Det nytter fordi vi påvirker hverandre.
Investorer, næringsliv, kommuner,
nasjoner, naboer og venner.

La oss sammen ta ansvar for
dagene som kommer.

Kommune og helse-Norges eget pensjonsselskap
*Opinion UNG-2019
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Det norske forbruket flater ut, men på
årsakene ligger i selve systemet, hvordan vi har bygd
et ekstremt høyt nivå, viser en rapport
opp produksjonen og økonomien, så vil en mobilisering
fra Framtiden i våre hender. Siden 1990
av forbrukere og enkelthusholdninger være avgjørende
har vi i Norge doblet det gjennomsnittlige
for om vi klarer å skape nye og positive vippepunkt i
forbruket per person, viser rapporten.
klima- og miljøkampen.
I løpet av et livet vil hver og en av
For å kunne mobilisere mange nok i forbruksreduk
oss i gjennomsnitt kjøpe over fem tonn
sjon, shoppestopp og nye handlevaner, trenger vi
møbler, 65 anorakker, 36 mobiltelefoner,
som et minste utgangspunkt god statistikk som fanger
14 TV-apparater og 1.2 tonn klær. Tal
opp det egentlige norske forbruket. Det er vanskelig å
lene er basert på SSBs importstatistikk.
engasjere folk flest til å kutte sine egne utslipp når det
Ifølge NTNU kommer rundt 60 til 80
nesten ikke vises i den offisielle klimastatistikken.
Ifølge Norges offisielle klimaregnskap slipper hver av
prosent av miljøavtrykket i verden fra
oss ut ca. 10 tonn CO2e. Men dette viser bare utslipp
forbruket til private husholdninger. Norge
ligger øverst på den internasjonale for
innenfor våre egne geografiske grenser.
Hvis vi inkluderer alle utslipp fra aktivitet og
brukstoppen.
import, i et såkalt forbruksbasert klimaregn
Våre valg som forbrukere har
altså stor betydning for miljøskap, har hver av oss ifølge nettstedet Ducky
LES MER
og klimautviklingen. Det er en
et gjennomsnittlig utslipp på ca. 14 tonn
side 14 - 19
og 38
av årsakene til at Framtiden
CO2e.
i våre hender sammen med
Derfor har Framtiden i være hender bedt
Natur og Ungdom og gjenbruksregjeringen om å lage et «forbruksbasert klima
appen Tise med over 900.000 bru
regnskap» for Norge. Ifølge Framtiden i være hender,
kere, denne våren har gått sammen om
bør denne statistikken ikke være en erstatning for den
en norsk shoppestopp-kampanje. Målet
offisielle klimastatistikken som bare viser utslipp som
oppstår i Norge, men være et utfyllende klimaregnskap
med kampanjen er å få flest mulig til å
som fanger opp for eksempel våre utenlandske flyreiser
stoppe og kjøpe nye klær for en selvvalgt
og produksjonen av varer og tjenester utenfor Norges
periode.
grenser.
Påmeldingene til shoppestopp passerte
At utslipp i for eksempel Kina knyttes til norske hus
rundt sjutusen deltakere per 21. februar,
en dag før magasinet gikk i trykken. Etter
holdninger, kan være en uvant tanke for mange. Men
det har oppslutningen om shoppestoppdet er logisk, og det gir et mer utfyllende og sannferdig
kampanjen økt enda mer.
bilde av virkningen av forbruksvanene våre.
En skyhøy produksjon av ikke-bære
Vi har en lang vei å gå i forhold til både å kutte det
samlede norske forbruket og erstatte et ikke-bærekraf
kraftige varer og tjenester og et fortsatt
sterkt akselerere forbruk er en av hovedtig forbruk med et grønt forbruk. Begge deler er nød
vendig. Det totale forbruket må ned og den gjenværende
driverne bak økte klimagassutslipp og
delen må være så grønt og miljøvennlig som mulig.
tap av livsgrunnlag. Selv om mange av

«Fortsatt mobilisering av forbrukere og
enkelthusholdninger vil være avgjørende
for om vi klarer å skape nye og positive
vippepunkt i klima- og miljøkampen.»

Framtiden i våre hender

Tekst
Arne Storrønningen
Redaktør

Velg produkter med resirkulert
og holdbart materiale
Har du noen gang kjøpt en sykkel eller kaffekanne basert på bærekraftig materialvalg?
Det er ikke lett. I dag er det få produkter som opplyser om det totale C02-avtrykket fra
utvinning til gjenvinning, forventet levetid eller resirkuleringsgrad. Mangelen på transparens når det gjelder materialers opprinnelse og fotavtrykk hindrer overgangen til en
mer sirkulær økonomi. Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor lanserer Hydro nå to serier
med grønnere aluminium slik at våre kunder, om de lager båter, biler eller brusbokser, kan
tilby deg og meg produkter som er bedre enn andre fra et bærekraftperspektiv. Så får vi
håpe at det snart blir et krav at alle produkter skal tydelig merkes på denne måten.
Besøk hydro.com/circal for å lære mer.

Klimadiaolog

Foto Renate Madsen

Leder i
Framtiden
i våre hender
Anja Bakken
Riise vil ha slutt
på skytter
gravskrigen i
klimakampen.
Tekst
Arne Storrønningen
og Mattias Rolighed
Bergset

Anja
Bakken
Riise
inviterer
til klimadialog
Leder i Framtiden i våre hender
Anja Bakken Riise ønsker
fredssamtaler og samarbeid om
de store klimautfordringene.
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Klimakrisen er for omfattende og
sammensatt til at den kan løses av
noen alene. Den krever en felles
mobilisering vi tidligere kanskje
aldri har sett maken til, mener Anja
Bakken Riise, leder i Framtiden i
våre hender.
Den bør omfatte alle store aktører
med betydning i klimakampen som
fagbevegelse, landbruk, miljøorganisasjoner, trossamfunn, og viktige
interesseorganisasjoner.
Utgangspunktet hennes er at
klimadebatten stadig blir mer polarisert og preget av skyttergravskrig,
mistenkeliggjøring og skittkasting.
Dette skaper en kraftig begrensning
i mulighetene til å finne fram til store
felles løsninger og det står i veien for
å utvikle den dugnadsmentaliteten
som kreves når viktige samfunns-

Framtiden i våre hender

utfordringer skal løses og en helt ny
kurs for det norske samfunnet skal
meisles ut, ifølge lederen i Framtiden
i våre hender.

Et paradigmeskifte
på middagstallerkenen
Et eksempel på sterke motsetninger
i den norske klimadebatten er debatten om matproduksjon og kjøtt hvor
bondeorganisasjonene og miljøorganisasjonene framstår mer uenige enn
de trolig er.
Mange har inntrykk av at Framtiden i våre hender og miljøbevegelsen
mener at vi må bannlyse kjøtt og
norsk kjøttproduksjon. Det vi sier er
at vi skal ha mindre og mer bærekraftig kjøttproduksjon basert på norske
ressurser, og større innslag av plantebasert kosthold, mener Bakken Riise.

Kommentar til utspillet

Kommentar til utspillet

Einar Tjelle, leder i
Interreligiøst klimanettverk
i Norge

Kjersti Hoff, leder i Norsk
Bonde- og Småbrukarlag
og miljøbevegelsen kan virke fjernt
i dagens klimadebatt, som har vært
preget mye av skamfølelse og beskyldninger.
– Vi mener ikke at noen som jobber
i olja skal skamme seg, men vi peker
på ansvaret til næringslivstoppene
og politikerne. Olje- og gassnæringa
sitter på erfaringer og kunnskap som
er helt avgjørende i en storstilt grønn
omlegging. Vi ønsker en utvikling
hvor disse ressursene settes inn i
en planlagt og storstilt ny grønn
industriutvikling i Norge, sier Bakken
Riise.
Miljøbevegelsen bør gå i dialog
med fagbevegelsen og oljeindustrien
om hvordan vi kan sørge for en overgang til trygge, grønne arbeidsplasser
for de rundt 170.000 menneskene
som er tilknytta olje- og gass-sektoren i Norge i dag, mener lederen i
Framtiden i våre hender.

Både kompleksiteten og alvoret i
klima- og miljø-utfordringa skrik
etter samhandling. Me treng å
snakka opp de ulike bidraga,
både dei idealistiske, vitskape
lege, politiske, økonomiske,
teknologiske, religiøse. Her må
rett og slett «alle med» for å
lukkast dei næraste åra, på tvers
av sektorar. Eg meiner det ligg eit
fredspotensiale nettopp her. Eg
leiar Interreligiøst klimanettverk i
Noreg, og ser at klima- og miljø
saka er noko som skaper einskap
på tvers av religiøse skiljelinjer.
Internasjonalt har religionane
verkeleg kome på banen dei siste
åra, med store nettverk og viktige
perspektiv. Pave Frans sitt
encyclika Laudato Si, og inter
religiøst grønt engasjement, trur
eg var viktig for å få til Paris
avtalen. Og me ser frukter av
dette no når det gjeld til dømes
interreligiøst- og urfolkssam
arbeid i høve til regnskogane.

Gamle motsetninger
– Det er to helt forskjellige måter
å gå inn i debatten på, mener miljølederen.
Klimakur 2030 slår tydelig fast at
vi må produsere mer grønnsaker,
korn, belgvekster, frukt og bær i
Norge. Dette er mat vi skal spise mer
av i framtiden og hvor vi allerede
importerer mye i dag.
– En av de viktigste oppgavene for
politikerne nå, er derfor å sørge for
at den beste matjorda vår går til å
produsere disse matvarene. Det må
bli mer lønnsomt for norske bønder
å drive mer bærekraftig. Vi trenger
en ekte klimaomstilling i landbruket,
samtidig som vi ønsker flere hender
i sving ute på jordene. I denne viktige
tilpasningen av norsk landbruk til en
ny klimavirkelighet er det antakelig
mer som forener enn som splitter
norsk bondebevegelse og miljøbevegelse, tror Anja Bakken Riise.

Ingen oljeskam
Også samarbeid mellom fagbevegelsen som er tilknyttet oljeindustrien

Mange kalte fjorårets kommunevalg
for et protestvalg. Men protestene
gikk i veldig forskjellige retninger.

«Veien videre i
klimakampen
er dialog og
samarbeid, ikke
at vi skyter med
skarpt fra hver
vår grøftekant».

Kommentar til utspillet
Ommund Stokka, ledelsen i
forbundet Industri Energi
Gjennom å prate sammen
gjennom en åpen og faktabasert
samtale. At Fremtiden i våre
hender hører hva vi har å si, og
at vi hører på Fremtiden i våre
hender. Om vi kaster overskrifter
på hverandre i media, kommer
vi ingen vei. I skjæringspunktet
mellom pågangsmotet som
finnes i miljøbevegelsen – og
den enorme innovasjonskraften
som finnes i industrien kan vi
finne veien videre mot målene i
parisavtalen og en bedre fremtid
for våre barn. Polariserer vi
debatten står den i veien for
konkrete løsninger. Løsningene
kommer ikke på cafebord i Oslo,
men der folk jobber og bor.
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Det er viktig å bygge på kunnskap
og fakta. Det er også viktig å
sette klimatiltakene inn i enn
helhetlig sammenheng sammen
med de andre bærekraftsmålene,
slik som utryddelse av sult og
biologisk mangfold på land og i
hav. Det kan gi en mer helhetlig
klimadebatt om hva vi absolutt
bør slutte med, forbruk av
fossilt drivstoff, samtidig som
vi får synliggjort drøvtyggerne,
storfe, sau og geit sine fortrinn
ved å omdanne gras og beite til
menneskemat i en verden som
trenger mer mat.

I det nye politiske Norge ser vi at
store og gamle skillelinjer som
konflikten mellom by og land, mellom yrkesgrupper og befolkningsgrupper gradvis komme til syne, tror
Bakken Riise. Dette er en negativ
utvikling som hun mener vi må
demme opp for.
– Klimakrisen er kjennetegnet av
at den bryter med alle tidligere store
kriser i forhold til omfang og risiko.
Dette stiller oss overfor nye samarbeidsutfordringer, trolig større enn
det tidligere generasjoner har blitt
stilt overfor, mener lederen i Framtiden i våre hender.
Hun fortsetter: Det Norge trenger
nå, er at vi bygger bro, ikke at vi
hauser opp alle potensielle konflikter
og eskalerer konfliktnivået på hver
vår kant. Vi må kort og godt oppfører oss som voksne og heller jobber
knallhardt for å finne løsninger og
gå i dialog med folk, fagbevegelse,
næringsliv og politikere.
– Den store utfordringen vi som
land står ovenfor er å forene hensynet til arbeidsplasser og verdiskaping på den ene siden, og planetens
tålegrenser på den andre. Da trenger
vi alle med - og veien videre er dialog
og samarbeid, ikke at vi skyter med
skarpt fra hver vår grøftekant, mener
Anja Bakken Riise.
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ANNONSE: Regnskogfondet

Shell tviholder på
palmeoljen
En ny undersøkelse viser at Shell – som eneste store, norske drivstoffkjede,
nekter å gi opp palmeolje i sin diesel. De siste årene har Shell brukt mer
palmeolje enn hele den norske matvareindustrien til sammen.
Regnskogfondet har undersøkt hvilke bensinstasjonkjeder som selger regnskogsødeleggende palmeolje.
Svaret er dårlig nytt for regnskogen: Det er fortsatt fritt
fram for palmeolje i alle Shells dieselprodukter.
– Shell er en regnskogsversting, sier Nils Hermann
Ranum i Regnskogfondet. I høst var hele verden opptatt av den enorme katastrofen det er når regnskogen
i Amazonas og Indonesia brenner. Shell velger likevel å
fortsette salget av regnskogsdiesel, selv om det er grundig dokumentert at dette er dårlig for miljøet.
Konkurrentene vil ikke selge palmeolje
Shell-stasjonene, som drives av selskapet St1, har siden
i fjor vært alene blant de store bensinstasjonene om
å selge palmeoljedrivstoff. De fire andre store drivstoffkjedene Uno-X/YX, Circle K, Preem og Esso har alle
bekreftet at de ikke vil selge palmeolje, til tross for at
palmeolje er blant de billigste råstoffene til diesel.

#NotInMyTank

– Bruken av palmeoljediesel i Norge har gått ned de
siste to årene fordi de andre drivstoffkjedene har forstått at palmeoljedrivstoff ødelegger miljøet. Nå er det
på tide at også Shell tar ansvar for å redde regnskogen,
oppfordrer Ranum
EU sier nei takk
EU har har slått fast at palmeolje har den høyeste
avskogingsrisikoen av alle råstoff som brukes til biodrivstoff. Palmeoljedrivstoff skal derfor fases ut av EU.
Det er foreløpig ikke vedtatt tilsvarende politikk for å
stanse salget av palmeoljedrivstoff i Norge.
– Før ble mesteparten av palmeoljen brukt i mat, men
de siste årene har Shell brukt mer palmeolje enn hele
den norske matvareindustrien til sammen. Inntil Shell
styrer unna palmeoljedrivstoffet, ber vi bilistene styre
unna Shell, sier Ranum.

Bli regnskogvokter på regnskog.no

Grønn hverdag

Foto Karenne Sylvester/Flickr CC

Fiks småskader
på huset
Våren er en fin tid å ta en titt på
husfasaden. Oppdager du små skader
bør de repareres med en gang for
å unngå større og kostbare skader.
Vann er nemlig som skadedyr, får det
først tilgang til treverk, kan det gjøre
stor skade over tid. Med enkle tiltak
og en årlig runde rundt huset, kan
du enkelt unngå det. Sjekk fasade og
vinduer for hakk, flassende maling og
oppsprekking rundt endeved. Skrap
vekk løs maling, sparkle der det
trengs, mal med grunning og flekkmal
når det er tørt.

Tekst
Nini Hæggernes
Nini jobber frilans
med miljøkommunikasjon 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 Alice Henneman/Flickr CC

tips
Resirkuler papir

Vi sparer omtrent 14 trær
per tonn gjenvunnet papir
vi resirkuler. Den mengden
papir vi samler inn i Norge
hvert år, sparer like mye
CO2 utslipp som fra
35000 biler. Gjenvunnet
fibermasse blir brukt til
blant annet avispapir,
pappemballasje, dopapir
og skrivepapir.

Bokbyttefest

Noen bøker vil du bevare,
andre leser du bare en
gang. Da kan det være fint
å gi de videre så de ikke
tar opp plass i hyllene.
En bokbyttefest er en
fin måte å gjøre det på.
Inviter bokglade venner til
bokbytting og middag.

Håndskrubb til
skitne hender

Kaffegrut og matolje gir
en effektiv skrubb som
tilfører fukt, og fjerner lukt
og skit etter du har vært
i hagen, sløyet fisk eller
rotet med bilen. Bruk en
halv teskje brukt kaffegrut
i håndflaten sammen med
en halv teskje matolje fra
kjøkkenet.

Erstatt uteblomster og plen med matplanter
De fleste hager inneholder
en grønn plen som stadig må
klippes og blomster i ulike
farger og fasonger. Kanskje det
er på tide å erstatte noe av det
med litt mer nyttige planter?
Gevinsten er kortreist mat som

kan høstes gjennom sommeren
og høsten ,og ikke minst gleden
av å kunne høste egendyrket
mat. Dyrk salater, grønnsaker,
bærbusker og favoritturter til
te og krydder. Lag enkle bed
i karmer eller rader direkte
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på plenen uten graving. Dekk
området med avispapir eller
papp, fyll på med kompostjord
og sett i plantene, potetene
eller frøene. Vann godt og la
solen gjøre resten.
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Grønn hverdag

Foto Leif Riksheim/Flickr CC

Reservedeler og
tilbehør til hvitevarer
I 2016 kastet vi hele 48.000 husholdningsapparater
i Norge. Mye på grunn av defekte deler som
er vanskelig å få fatt i. Men å fikse er mye mer
miljøvennlig enn å kjøpe nytt. På reservedel.no finner
du deler til alt fra hvitevarer til campingutstyr og
høytrykksspylere.

Foto Trond Løkke/Flickr CC

Dyrk din egen ingefær

Ingefær er et av verdens mest brukte krydder som brukes fersk eller tørket.
Den dyrkes i tropiske strøk og har reist langt før den kommer til Norge. Men
det er ganske lett å dyrke økologisk kortreist ingefær som potteplante, et
lunt sted i din egen stue. Kjøp en rot med økologisk ingefær og la den ligge
til den får tydelige grønne ”øyne”. Skjær av krone-store biter av rotstokken
med øyet, og plant den i næringsrik jord med den skuddklare knoppen opp.
Planten trives best lyst med litt sol, i fuktig og veldrenert jord. La jorden tørke
litt mellom vanning. Rundt 10-12 måneder etter kan du høste hele eller deler av
rotstokken. Ingefærroten vokser horisontalt, så plant den i en bred grunn potte.

Foto Gina/Flickr CC

Fiskeutstyr på avveie

Tapte garn, teiner og fiskesnører er et stort problem når de havner i naturen.
I havet ligger de å spøkelsesfisker i mange år, på land skaper det lidelser for
dyr som hekter seg fast og ofte dør. Det meste er laget av plast som ikke går
i oppløsning, derfor er det på teiner innført en regel om bruk av bomullstråd,
som vil råtne og gi adgang ut av teinen. Tapt fiskeutstyr som du ikke kan
hente opp selv, skal meldes inn til Kystvaktsentralen eller registreres i appen
«fritidsfiske», som du finner i Appstore eller GooglePlay.
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tips

Det krever
energi å
rense vann.
Skru av
vannet når
du børster
tenner.

Foto: Øyvind Haug

Ny miljøvennlig
kartong

*

For å ta enda bedre vare på naturen har vi redusert CO²-avtrykket på kartongen med 40%.
* Kan inneholde spor av Marikåpe, Storsyre, Tettegress, Løvetann, Hvitkløver, Rødkløver, Blåbær og Fuglevikke.

Shoppestopp

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

Fokus

«Klesskapet
mitt rant
over av nye
klær»

Marit Worpvik (27) pleide å elske
følelsen av nye klær. Nå elsker
hun følelsen av gamle.

14
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– Da jeg var 15 jobbet jeg som vaktmester og fikk kanskje 10-20.000
utbetalt hver tredje måned. Alle pengene gikk til klær. Det var om å gjøre
å skynde seg på Hennes&Maurits og
andre butikker for å kjøpe de kuleste
kjolene og genserne. Klesskapet mitt
rant over av klær. Det var dødskult

Foto Nora Brønseth

«Jeg tror at i framtiden kommer
vi til å tenke annerledes, at vi
kommer til å bli flinkere til å kjøpe
brukt og låne mer av hverandre.»

En av de mest forurensende
industriene i verden

Klesindustrien
er blant de mest
forurensende
industriene i
verden. Marit
Worpvik
svarer med
shoppestopp.

å ha mye klær. Det ga meg en veldig
god følelse.
Marit Worpvik (27) sitter i en
vintagesofa i den lille leiligheten på
20 kvadratmeter på Majorstuen i
Oslo. Det meste i denne leiligheten
er kjøpt brukt. Alt fra bildene på veggene til kjøkkenredskapene. Og ved

siden av sofaen henger et stativ med
fargerike og mønstrete klær. Alt er
second-hand.
For Marit gikk nemlig fra å være en
som elsket nye klær til å elske brukte.
– Det startet da jeg ble student og
måtte bli mer økonomisk. Det har nok
vært en gradvis avvenningsprosess.
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I tillegg ble hun aktiv i Natur og Ungdom, og lærte mer om baksiden ved
klesindustrien.
– Jeg har skjønt hvor forurensende
denne industrien er. Det er veldig
frustrerende å vite at det er ekstremt
lite miljøvennlig å produsere ett
plagg, også kan du kjøpe det for bare
30 kroner.
Klesindustrien er blant de mest
forurensende industriene i verden.
De nyeste rapportene på feltet anslår
at klær og sko er ansvarlig for 8 prosent av de globale menneskeskapte
CO2-utslippene, ifølge Quantis.
Tekstilproduksjon har et stort forbruk
av vann og energi, samtidig som det
okkuperer land som kunne blitt brukt
til matproduksjon. Klesindustrien
påvirker biologisk mangfold og forurenser folks drikkevann.

Tok initiativ til nasjonal
shoppestopp-kampanje
Etter at Marit selv hadde hatt shoppe
stopp i åtte måneder, tok hun i fjor
initiativ til at Natur og Ungdom, Tise
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Fokus

og Framtiden i våre hender skulle gå
sammen om en nasjonal shoppestoppkampanje for 2020.
– Jeg tenkte at det var et bra tidspunkt å ta initiativ til en shoppestoppkampanje på nå fordi det er veldig
mange som begynner å få litt andre
holdninger til forbruk. Flere og flere
ønsker å ta grønnere valg, og her må
også klær inkluderes. Det virker som
at store deler av den norske befolkningen fortsatt tar lett på å kjøpe nye
klær, og det er litt kjedelig i og med
at klesindustrien er en såpass stor del
av problemet. Industrien burde ikke
slippe så lett unna.

Skal ha shoppestopp et år
Selv har Marit forplikta seg til å ha
shoppestopp et år.
– Det er ikke så vanskelig å ha
shoppestopp når man har mulighet til
å kjøpe brukte klær. Jeg tror man kan

Slik foregår shoppestopp
Reglene for shoppestopp er enkle: Det er ikke lov
å kjøpe nye klær, men unntaket er undertøy og
sokker – det kan du kjøpe nytt. Det er også lov
å bytte, leie eller få brukte klær. Du velger selv
hvor lenge shoppestoppen skal vare, alt fra 1-12
måneder, og du kan slenge deg med når som
helst. Og dersom det er noe du trenger, er det
lov å kjøpe brukt.

få akkurat den samme “nye klær”følelsen av brukte klær som man kan
få av nye. For meg er det ikke noe
forskjell. Jeg synes det er like kult å
kjøpe en kjole på Fretex, Tise eller
bytte til meg en. Den er jo ny for meg,
det er den samme følelsen.
Men tror du ikke det er vanskeligere
for de som bor i små byer hvor det f.eks.

Det meste i
Marits leilighet
er kjøpt brukt:
alt fra bildene
på veggene
til kjøkken
redskapene.

«Flere og flere
ønsker å ta
grønnere valg,
og klær må også
inkluderes.»
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ikke finnes Fretex eller andre brukt
butikker?
– Hvis man ikke har et sted å gå til
for å kjøpe eller bytte klær, kan man
ta initiativ selv. Man kan arrangere
et loppemarked eller en byttekveld.
Jeg tror det er noe de aller fleste vil
se nytten og gleden av.
Og Marit tror ikke at det vil være
noe lettere for henne enn andre å ha
shoppestopp.
– Jeg tror ikke jeg har noen bedre
forutsetning enn andre. Man må bare
jobbe litt med hvordan man ser på
klær og hvordan man ser på gjenbruk.
Jeg tror at i framtiden kommer vi til
å tenke annerledes, at vi kommer til
å bli flinkere til å kjøpe brukt og låne
mer av hverandre.
Hvis du ønsker å bli med på shop
pestopp-kampanjen, gå inn på www.
framtiden.no og registrer deg og lese
mer om kampanjen.

3

om
shoppestopp:
Gaute Eiterjord (24), Oslo, student

Hvorfor har du shoppestopp?
Det høye forbruket vårt er en stor grunn til at vi
har så mange miljøproblemer. Særlig klesindustrien har mange skjelett i skapet både
«Klesindustrien når det gjelder forurensning og dårlige
har mange skjelett arbeidsforhold i landene som lager mange
av klærne vi bruker. Det er noen som betai skapet»
ler prisen for den billige trøya på Hennes
og Mauritz, og du kan protestere mot det gjennom å la være å kjøpe nye klær.

Favorittplagg:
Ullgenseren
til kjæresten min

Hvor lenge skal du ha shoppestopp?
Det veit jeg ikke. Men det blir vel til jeg virkelig
trenger ei ny finskjorte, hehe.
Hva er dine beste tips til shoppestopp?
Mange av oss kan med fordel heller gå i klesskapet vårt og finne noe vi ikke har brukt på lenge,
heller enn å kjøpe nytt når en er lei klærne sine
og vil gå med noe annet. Du kan også raide
loftet hos foreldrene eller besteforeldrene dine,
kanskje finner du noe fint og gammalt. Fretex
har også mye bra.
Er det vanskelig å ha shoppestopp?
Ikke for min del, for shoppestoppen min er nok
egentlig hverken planlagt eller bevisst. Det er
mer et resultat av at jeg har alle klærne jeg trenger, og slik har det vært i flere år. Så jeg har ikke
følt noe behov for å handle, og da kan en vel like
så godt si at man har shoppestop.
Hva er ditt favorittplagg og hvorfor er
akkurat det plagget en favoritt?
Denne ullgenseren er egentlig kjæresten min
sin, men jeg har blitt skikkelig glad i den og
bruker den mye.

Framtiden i våre hender 01/2020
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Favorittplagg:
En beige, tynn
ullgenser som jeg
arva av mamma
for 3 år siden.

Frida Bjørnereim (18 år),
Gloppen, vgs-elev
Hvorfor har du shoppestopp?
Jeg elsker gjenbruk, og ville se hvor
godt jeg klarte meg med å kun kjøpe
brukte klær. Dessuten er klesindustrien er av verdens verste, både etisk
og miljømessig. For meg handler
miljø om nestekjærlighet, både for de
som kommer etter oss, men også for
de som lever her og nå. Å støtte en
industri som vi vet det er så mye galt
med, og som kanskje er noe av det
nærmeste vi kommer slaveri i 2020,
er ikke medmenneskelig på noe vis.
I tillegg har shoppestopp lært meg å ta
bedre vare på klærne mine, samt
å sette større pris på dem.
Hvor lenge skal du ha shoppestopp?
Jeg hadde shoppestopp heile 2019, og
planlegger å fortsette med det i 2020
også. Trolig vil dette forbli en livsstil
for meg, i og med at det fungerer så
godt! I 2020 har jeg også fått med
resten av familien min også!
Hva er dine beste tips til shoppe
stopp?
Bare gjør det! Det er ikke så vanskelig
som man skulle tro. Det er litt som
å ha godtestopp, egentlig. Etter en
stund forsvinner suget etter nye klær.
Er det vanskelig å ha shoppestopp?
Nei, det er faktisk overraskende lett!
Hva er ditt favorittplagg og
hvorfor er akkurat det plagget en
favoritt?
Jeg har en beige, tynn ullgenser som
jeg arva av mamma for 3 år siden. Den
har jeg brukt utrolig mye! Den er så
lett å ta med seg, samtidig som
«Jeg elsker den er varm og fin. Jeg har også en
gjenbruk» snekkerkjole som kusina mi kjøpte
på Tise til meg til jul i 2018 som har
blitt brukt veldig mye, og ei skjorte i
silke og lin som jeg og har arva etter
mamma. Sistnevnte kjøpte hun på
Fretex da hun var tenåring, det er ganske kult!
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Fokus

«Det er helt
ukomplisert å ha
shoppestopp når
man har barn.»

Mia Frogner (32), Oslo,
rådgiver i Trigger og blogger

Favorittplagg:
En 10 år gammel
mørkegrønn
ulljakke fra
Acne kjøpt på
bruktmarked.

Hvorfor har du shoppestopp?
Jeg (og familien) har shoppestopp for
å bevise ovenfor både oss selv og de
rundt oss at det går kjempefint å være
en småbarnsfamilie uten å belage seg
på innkjøp av nye ting. Det er vanlig å
tenke at man må det, og hvis jeg kan
påvirke andre i samme situasjon til å
bli med på å øke vår kollektive bevissthet rundt hva vi kjøper og ikke minst
hvorfor, er det både viktig og riktig.
Det er helt ukomplisert å ha shoppestopp når man har barn.

3
om
shoppestopp:

Hvor lenge skal du ha shoppestopp?
Det vet jeg ikke! Hele 2020? Vi har
hatt shoppestopp siden sommeren
2019. Det sklir nok sakte, men sikkert
over i nye vaner fremfor en kampanje
for oss selv.
Hva er dine beste tips til shoppe
stopp?
Noe av nøkkelen generelt er å ikke
være rigide, om vi virkelig trenger noe
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og ikke finner gode alternativer brukt,
spesielt til datteren vår, kjøper vi det
nytt fra bærekraftige produsenter.
I utgangspunktet arver vi mye, og
verken hun eller vi trenger egentlig
så veldig mye greier. Så lenge hun er
varm, mett og tørr har hun det bra.
Er det vanskelig å ha shoppestopp?
Nei, det er overraskende enkelt. Og
ikke minst frigjørende. Etter hvert
slutter jeg å registrere tilbudsplakater, salgsvarer, nyheter og andre ting
som ellers både kan oppleves som
støy og fristende på samme tid.
Hva er ditt favorittplagg og
hvorfor er akkurat det plagget
en favoritt?
En mørkegrønn ulljakke fra Acne
jeg kjøpte på et bruktmarked på
Eidsvollbygningen for sikkert ti år
siden. Den hadde en liten flenge
som eieren hadde sydd, og det synes
jeg egentlig var fint. Den har levd
et liv den også, og er like fin til tross
for det. Dessuten passer den til
alt, holder meg varm, og er av høy
kvalitet.
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Klimaseilas

Reisen til

plastparadiset
De satte av tre år til
å seile jorda rundt og
oppleve verden. Det ble
sju år og et brennende
engasjement for
klodens helsetilstand.
Møt miljø-seilerne
Linn Charlotte Klund
og Paul Lübbe.

Foto Privat
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Foto Amanda Sailing

(Teksten er basert på Charlotte og Pauls
egne fortellinger på nett og tilrettelagt
av Arne Storrønningen).
I 2013 gjorde de det mange bare
fantaserer om. Istedenfor å kjøpe
leilighet og etablere seg, la de ut
på jordomseiling med seilbåten
«Amanda». «Noen mente vi var
“gærne” og vi kan ikke klandre dem
– vi hadde kun seilt en sommer og
hadde egentlig ikke mye peiling på
seiling,» forteller de to.
Motivet? Vi ville se verden og nye
kulturer, og vi elsket å være på havet,
ifølge seilerparet.
Den største utfordringen? I takt
med at vi nærmet oss tropiske breddegrader, skulle det bli stadig vanskeligere å lukke øynene for de store
og dramatiske endringene i naturen
rundt oss. Var det normalt å få plast
istedenfor fisk på kroken? Hvorfor
emigrerte pingvinene i Patagonia?
Hvor var Passatvinden vi hadde
regnet med? undret Linn Charlotte
og Paul seg.
Fra å seile jorda rundt på lykke og
fromme fikk turen straks en dypere
mål og mening, og ut av den romantiske forestillingen om et nyforelsket

Stranda
eller kanskje
mer korrekt
søppelfyllinga
på Daru, en liten
øy sør i Papa
Ny-Guinea.

par på jordomseiling vokste et grønt
engasjement.

På jakt etter Stillehavsparadiset
Sydhavs-paradiset var ikke som de
hadde drømt om. Sjokkert slår de
fast at losiden av flere ubebodde,
fransk-polynesiske øyene er rene
plastdepoter.
Et annet reisemål var Daru, en
liten øy sør i Papua Ny-Guinea. Sær-
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Linn Charlotte
Klund og Paul
Lübbe gjorde
det mange
drømmer om.
Droppet å kjøpe
leilighet og la ut
på jordomseiling
med seilbåten
Amanda.

deles grunt farvann medførte at de
måtte kaste anker langt fra land. Ved
lavvann dannes i tillegg en 200 meter
bred kyststripe med gjørme som må
krysses til fots, barbeint, forteller de.
«Hadde det ikke vært for at landgangen var direkte farlig kunne det
vært nok et spennende eventyr. Men
for de lokale var stranda ensbetydende med en søppelfylling. Skarp,
rusten hermetikk og knuste glassflasker lå på lur i muddergjørmen, og i
ettertid fremstår det nærmest som
et mirakel at vi ikke skadet oss én
eneste gang. For ikke å glemme alle
de tomme potetgullposene, flaskene
og tetraforpakningene», sier jordomseilerne.

Som tatt ut av en
naturdokumentar
Indonesia var deres første møte med
Asia og samtidig en helt ny kultur.
For å få litt pusterom fra det travle
bylivet bestemte de seg for å kaste

Foto Amanda Sailing

Ulmende
søppelfylling i
Sør-Molukkende.
Ikke sjeldent syn i
Indonesia.

«Sjokkert slår de fast at losiden av
flere ubebodde, fransk-polynesiske
øyene er rene plastdepoter.»

Foto Amanda Sailing
Foto Amanda Sailing

anker på en bitteliten øy kalt Kakabia,
som befinner seg nesten 200 km
unna neste øy.
Her fant de en skatt. Korallrevet
stupte fra 1,5 meter og inn i mørkeblått infinitum. Paul lyktes i å fridykke ned til nesten tyve meter uten å få
øye på havbunnen. Revet var som tatt
rett ut av en naturdokumentar. Friske
koraller i alle regnbuens farger, et
hundretalls fisk, gedigne svamper og

Linn Charlotte
dykker på jakt
etter plast på
korallrevet i
Kakabia en liten
bortgjemt øy i
Indonesia.

alskens krabber og kreps sørget for
timevis med underholdning gjennom
gluggene på snorkelmaska.
De forteller: «Vi lot til å ha funnet
et stykke uberørt natur. Optimismen
varte imidlertid ikke lenge. Synet
som møtte dem da de gikk i land var
mildt sagt nedslående. Sko, vannflasker, flip-flops, isopor, (rygg)sekker,
nudelforpakninger – og gudene vet
hva – lå tett i tett på stranda. Vår først
tanke var å begynne å samle sammen
skrotet, men massene var så overveldende at vi mistet motet. Hvor
skulle vi gjøre av det?! Vi var allerede
tre stykker om bord og hadde ikke
lagringsplass til mer enn en brøkdel
av avfallet.»
Siden det ikke bor mennesker på
Kakabia måtte dette søppelet ha
kommet via sjøveien. «Vi så mye
plast som duppet i vannskorpa mens
vi var under seil, men mengdene som
hadde samlet seg på den lille øya
midt på bølja’n blå gjenspeiler hvor
mye som må flyte rundt i havet.», forteller Linn Charlotte og Paul.

Krydderøyene som ga håp
Den som har fulgt med i historietimen har sikkert hørt om de sagnomsuste krydderøyene, som var kilden
til stor rikdom på 1500- og 1600-tallet. Den mest berømte av disse er
Banda Neira.
Linn Charlotte og Paul forteller:
«Det føltes allerede forhistorisk
da vi seilte inn i det frodige øyriket
som huser en semi-aktiv vulkan og
verdens eldste muskat- og nellikfarm.
For ikke å glemme planetens rikeste
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undervannsfauna. Rett under båten
levde fiske- og svampearter som vi i
løpet av seks år på reise ikke hadde
sett. Til vår store skuffelse kjempet
sjeldne arter som mandarinfisken og
sjøkneleren – clown mantis shrimp –
en daglig kamp mot plastinvasjonen i
bukta. Husholdningsavfall lot til å bli
kastet rett ut i havnebassenget.»
Likevel var Banda stedet som ga de
to stor grobunn for håp. Landskapet
og byen var renere enn hva de hadde
blitt vant til. Det fløt fortsatt søppel
rundt omkring, men folk var tydelig
bevisste på problemet og prøvde å
komme til bunns i det. Det fantes
en rekke såkalte ulovlige søppelfyllinger, men også fargefulle plasttønner som la til rette for sortering og
resirkulering.
Størst inntrykk gjorde møtet med
Magafira Ali som, i samarbeid med
en NGO kalt Luminocean, leder flere
prosjekter i byen. Som lærer driver
han kunnskapsformidling om plast
og handtering av søppel. En gang om
dagen kommer husmødrene sammen
og fletter fiffige vesker og annet
håndverk av resirkulert plast. Flott
initiativ som han ønsker å iverksette
på naboøyene også. I tillegg går han
i bresjen for jevnlige opprydningsaksjoner i farvannet rundt Banda-øyene. Nå er han involvert i å installere
et moderne resirkuleringsanlegg, og
planen er etter hvert å lage drivstoff
av plasten som blir levert inn.

Vi har gjort store ødeleggelser
Dagens samfunn står ovenfor et
bredt spektrum av globale utfordringer – klimaforandringer med påfølgende naturkatastrofer, utrydning
av dyrearter, stigning av havnivået,
konkluderer seilerne. «Det mest
synlige og største problemet er nok
forsøpling, særlig plastforurensning.
Vi kan ikke huske å ha vært innom
et eneste sted uten plast, imidlertid peker enkelte destinasjoner seg
ut som triste høydepunkter- eller
bunnpunkter om man vil,» avslutter
miljø-seilerne Linn Charlotte Klund
og Paul Lübbe.
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Kjør
shoppestopp
Sammen med Framtiden i våre
hender og Natur og Ungdom, har
Jenny Skavlan igjennom
Tise tatt initiativ til kampanjen
Shoppestopp 2020. Etter å ha hatt
shoppestopp to omganger tidligere
er hun tydelig på hva som skal til
for å få vanene til å holde:
– Få oversikt over det du har og
prøv det på. Sett av litt tid til gar
deroben din. Stryk skjorter, lever
ting til reparasjon, og rens det som
trengs. Gi garderoben en overhaling
så den fungerer på sitt optimale.

Jenny
Skavlan
Hele Norges
redesigndronning
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Tekst
Elin Espmark Wibe
Elin Espmark Wibe
jobber som kommunikasjonsrådgiver
i Framtiden i våre
hender. Hun har
studert Ingernational Relelations 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
Erik M. Sundt
Erik M. Sundt er en
prisbelønnet norsk
fotograf med mer
enn tjue års virksomhet knyttet til
norske magasiner og
fagblader. Sundt har
i hovedsak jobbet
med reportasje og
dokumentarfoto.

D

a Jenny Skavlan var rundt
sju, åtte år ble drømme
antrekkene hun så for
seg i hodet sydd sammen
av gamle klær, stjålne
cornflakes-esker og telefonkataloger.
Selv om klærne ofte falt fra hverandre, følte hun at hun hadde lurt
systemet.
Tjuefem år senere syr hun fremdeles mange av drømmeantrekkene

sine selv – hun syns ofte nyproduserte klær er uinteressante. Men nå
virker det som sømmene henger
sammen, i det vi møter henne i Tise
sine lokaler i Oslo sentrum.
Etter å ha debutert på filmlerretet
allerede som åtteåring i «Jakten
på nyresteinen», har Norge blitt
godt kjent med henne igjennom
en rekke filmroller. Så hun var
ikke et ukjent fjes da hun på tidlig
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2010-tallet inntok plassen som hele
Norges redesign-dronning med
utgivelsen av den første boka hennes
«Sy om», og blogging om redesign
og gjenbruk.
Og hun har sittet stødig på tronen.
Siden 2016 har hun vært Creative
Director i gjenbruksappen Tise, og
i høst har hun vært å se som dommer
i «Symesterskapet» på NRK. I januar
i år vant hun Vixen Award for årets
influencer innen mote, og fra februar
ruller programmet «Avkledd» ut på
NRK.
Det blir med andre ord mye klær.
– Jeg driver så mye med klær at jeg
noen ganger får lyst å flykte og gjøre
noe helt annet, sier hun og ler.

«Jenny Skavlan
har blitt et forbilde
innen gjenbruk
for en hel
generasjon.»

Klesgledesspreder
Jenny holder opp en dongeribukse
med glitrende bånd sydd inn nedover
beina.
– Denne buksa var for liten, så jeg
sprita den opp med bånd, sier hun før
hun løfter opp en blazer med et bånd
sydd på rundt livet.
– Denne satte jeg bare på bånd
og stramma den inn for å gi den litt
form, så jeg har ikke sydd noe særlig
på den. Bånd, det kan gjøre mye det,
sier hun entusiastisk.
Selv om hun noen ganger kanskje vil flykte fra alle klærne holder
den enorme gleden hun får fra klær
henne igjen. Å vokse opp med en
mor som jobbet med kostymedesign
og en bestemor som vevde, og med et
syatelier i kjelleren i barndomshjemmet, har gitt grobunn for et engasjement som ikke ser til å dabbe av med
det første.
– Jeg vil jo spre glede. Klesglede.
Jeg føler at hvis man kan ha det gøy
med klær uten at det har et stort fotavtrykk, og at man får et forhold til
prosessen rundt å skape klærne som
skaper glede så har man tilført noe
fint og viktig.
Jenny beskriver seg selv som en
rastløs person. Men akkurat i sying
har hun funnet ro.
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– Vi lever i en tid hvor vi produserer så mange digitale produkter. Det
å sette seg ned og faktisk sy noe, det
er nok den samme gleden mange
finner i å lage mat, i å strikke og
sånt. Jeg føler vi lever i en tid hvor
det kan være terapeutisk å lage ting
og å se at de tar form.

Et forbilde for en hel
generasjon
På Instagram deler hun mange av
sine redesigns med nesten en halv
million følgere, og har blitt et forbilde
innen gjenbruk for en oppvoksende
generasjon.
– Jeg blir mer kjent igjen som TiseJenny enn NRK-Jenny blandt de
unge, sier hun.

Framtiden i våre hender

«Jeg vil jo
spre glede.
Klesglede»

Jenny Skavlan
oppfordrer andre
influencere til å
ta en ekstra kikk
på merkene de
jobber sammen
med.

– Jeg tror ikke ungdom endrer
vaner hvis de blir prakket på dem, de
må føle de tar valget selv. Vi må tilrettelegge for det. Og det er jo det vi
har prøvd å gjøre med Tise, sier hun.
Gjenbruksappen Tise har blitt en
braksuksess de siste åra. Ifølge Tise
bruker over 80 prosent av kvinner
mellom 18 og 24 år i Norge appen.
Jenny tror de har truffet en nerve.
– Vi har jo prøvd å pakke det inn på
en måte unge er vant med. Og man
følger gjerne folk man ser opp til, og
det er enklere å kjøpe brukt hvis noen
du ser opp til allerede «har gått god
for» plagget.

Unngå motefella
Men engasjementet har ikke alltid
blitt like godt mottatt. Som ung på
Oslos vestkant var det et enormt merkepress. Fast fashion, shoppingturer til
London og de shoppingglade jentene
fra «Clueless» slo ned som en bombe
som satte standarden for klesforbruk.
– Det var et enormt overforbruk,
sier Jenny.
– Og det var ingen kritikk av det.
Da jeg gikk og fant brukte ting så ble
det sett på som lavstatus. Man forbant
brukte klær med dårlig råd og at man
ikke hadde muligheter.
Mye av engasjementet hennes ligger i å heve statusen til gjenbruk og
redesign, og hun mener det er viktig
å møte unge på deres premisser hvis
man skal få det til.

Selv om hun lenge har vært engasjert
for redesign, har hun også følt at hun
har gått i fast fashion-fella. I 2017
prøvde hun seg for første gang på et
halvt år med shoppestopp.
– Jeg hadde et shoppingproblem,
og følte at jeg ikke hadde kontroll
over shoppingen min. Klesgleden fikk
utløp i billige trendplagg, sier hun.
Kjøpte hun et nytt plagg, måtte hun
kjøpe en til ting for å matche.
– Jo mer jeg kjøpte jo mer manglet
jeg, husker hun.
– Jeg tenkte «nå må jeg stoppe helt,
komme meg vekk fra det her».
Shoppestoppen fikk henne til å
se deler av tekstilindustrien hun
tidligere hadde lukket øynene for.
– Når man går i klesbutikker annenhver dag vil man jo unngå å lese
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Profil

«Jeg føler vi lever i
en tid hvor det kan
være terapeutisk å
lage ting og å se at
de tar form.»

sakene om hvordan det egentlig står
til. Men etter et halvt år uten shopping var sinnet klarere, og det var
enklere å ta det til seg. Da jeg var ferdig med det halve året tenkte jeg «nå
gjør vi det på en helt annen måte.».

Kunsten å «lure systemet»
Klesgleden Jenny kjente på da hun
gjorde om gamle pappesker til vesker
som barn er fremdeles den samme
klesgleden som driver henne i dag.
Det startet med følelsen av å lure
systemet ved å redesigne klær. Og jo
eldre hun har blitt jo mer føler hun
at det er en del av løsningen på en av
verdens mest forurensende industrier:
– Samfunnet har blitt mer opptatt
av avtrykket tingene våre har, og jeg
føler jo jeg sitter på en fantastisk løsning som ikke gjør klesvanene eller
hverdagen din mer kjedelig. Det er
så mange løsninger man føler må gå
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på bekostning av noe, mens dette er
jo en fordel på så mange måter. Du
sparer penger, du får noe unikt, og
gleden av å sy syns jeg er enorm!
Tekstilbransjen står ovenfor store
utfordringer, og Jenny har engasjert
seg i å påvirke på ulike plan. Blant annet har hun vært aktiv i å påvirke samarbeidspartnere hun har jobbet med
til å være mer åpne og bærekraftige.
– Jeg er litt sånn at jeg engasjerer
meg i mange ulike løsninger. Kles
industrien har et stort problem. Både
i henhold til etikk og klimaavtrykk.
Jeg tenker et så stort problem som
det her har mange ulike løsninger,
sier hun.
– Man kan sy om, reparere, kjøpe
bedre, og man kan legge press på bedriftene til å være mer transparente.
Det er mange tråder å dra i.
Men hun mener det er viktig å ikke
være for harde mot folk.
– Vi i Tise og dere i Framtiden i våre
hender kan enkelt kjøpe brukt, men
for folk flest i tidsklemme kan det bli
vanskelig i praksis. Vi må gi folk litt
slack og heller få de til å ta bedre valg
igjennom å inspirere til det.
På tross av de store utfordringene
klesindustrien står ovenfor, er Jenny
optimistisk.
– Jeg håper tempoet vil senke seg.
At vi eier færre ting som man bruker
mer, at vi impulsshopper mindre.
At vi vurderer litt flere faktorer når
vi kjøper et plagg. Man må se på
helheten, hvordan de forholder seg
til produksjon, materialene, hvor mye
man kommer til å bruke det, passer
det til det jeg allerede har? Jeg tror
også vi blir lykkeligere av det. Og jeg
tror vi er på vei dit.

Naturfoto: FjordMoods Photography. Layout: Optima Produkter AS

Støtt ny
åpenhetslov

Optima pH4

Førebyggande og pleiande

Vil du støtte Framtiden i våre henders
forslag til en norsk åpenhetslov som sikrer
deg som forbruker informasjon om under
hvilke arbeidsforhold varen er laget?
Forslaget til denne åpenhetsloven er nå på høring, og
barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad venter at
forslaget kommer til Stortinget i løpet av våren 2021.
Et flertall av norske forbrukere (54 prosent) er enig i
at vi trenger en lovfestet rett til informasjon om hvor
varer er produsert, og under hvilke arbeidsforhold.

• utan parfyme
• basert på
økologiske prinsipp
• anbefalt av
Grønn Hverdag
pH4 -gir hud i balanse

Supre reiseflasker!

Les mer om Åpenhetsloven og skriv under på vårt
høringssvar, på www.framtiden.no

Optima Produkter AS
5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10

www.optima-ph.no
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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 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 2020.
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Et krafttak
for
bærekraft
Vi skal spise lokalt, vi skal spise i sesong og vi skal
spise opp. Javel, og vi skal jammen koke kraft på
kjøttbein og grønnsaksrester vi ellers ikke ville spist.
En ordentelig kraftkar, der har du
meg, i alle fall i eget selvbilde. Ja,
ikke sånn at jeg tror jeg utmerker
meg med bulende biceps, altså. Men
jeg koker min kraft med energi og
glede - fordi det bidrar til mindre
matsvinn og gir stor gevinst i bærekraftig matlaging.
Vi kaster mindre mat enn før. Det
skal vi ha. Og mindre skal det bli.
Da er det heldigvis sånn at kan du
den enkle kunst å koke opp en stor
kjele med vann, så kan du bidra med
enda mindre kasting - enten det er
kyllingbein eller gulrotsnabber som
bobler oppi.
Det er bare å starte med tre
innholdsrike bokser i fryseren, én
for hver hovedtype av næringsrik og
velsmakende buljong:
• En for avskjær fra grønnsaker,
med sånt som løkskalker, gulrotskrell og purreblader, alt av
grønnsaker som ikke brukes.
• En for kyllingrester, det som
gjerne kalles skrog, ryggrad,
ribbein og lårbein.
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• En for kjøttrester, sånn som
kotelettbein, alt som ikke serveres
direkte i et ellers ikke altfor
hyppig kjøttmåltid.
• En for sjømatrester, med både
fiskebein, hoder og rekeskall.
Terningen er kastet! Ja, for buljongterninger inneholder stort sett salt,
blandet ut med kjøttekstrakt av
industrielt opphav, pluss fargestoffer,
smaksforsterkere og aromatilset
ninger i lange baner.
Den hjemmekokte kraften er
utgangspunkt for alle gode supper,
gryter og sauser. I fryseren holder
de seg i minst et halvt år. Et godt tips
er å fryse kraft i små porsjoner, sånn
at du kan velge å ta ut en akkurat passende mengde når du trenger det en liten skvett når det er en saus som
skal skapes, en større dose når det
skal kokes gryterett.
En klassisk kraft skal inneholde det
som kokker kaller «de fire store», det
vil si gulrot, løk, sellerirot og purre.
Ellers er det fine med kraftkoking at den kan slumpes til, sånn at

La oss hente
den vakre
suppekvasten
fram fra
glemselen
mener
matkjenner,
journalist
og forfatter
Yngve Ekern.

En bukett av smaker
Så flott om vi også henter den vakre suppekvasten frem fra glemselen.

uansett er det bare å lene seg tilbake
og kose seg ved synet av at det bobler
så lovende. Her har du likevel noen
grunntips:
• Kylllingkraft er den enkleste av
kjøttkrafter. (Og du kan faktisk
bruke restene av en ferdig grillet
kjøpekylling også, men da helst
uten det ekkelt krydrede skinnet…)
• Bein til kjøttkraft, og da gjerne
med noen slintrer av kjøtt på, skal
helst brunes, altså stekes på nokså
sterk varme, med en skvett olje i
kjelen før vann og annet has oppi.
• Fiskekraft blir best, og minst
klinete, om du også har i noen
blåskjell. (Husk også at væsken
som er i fiskebollebokser faktisk
kan brukes!)
• Grønnsakskraft kan godt inkludere et par overmodne tomater,
men mange synes kraften skal
være klar og gjennomsiktig. Noen
sverger også til en pytteliten teskje
malt safran eller gurkemeie.

Den nydelige oppsatsen er ikke bare romantisk, den er satt sammen
for å gi de riktige hintene av krydderurter til alle slags krafter.
Suppekvast, ja! For ikke mange år siden visste alle husmødre hva en
suppekvast er. De bevandrede innen fransk kokekunst vet også at den i
gastronimiens hjemland kalles bouquet garni og fremdeles er i bruk der.
Noen kvister frisk timian, persille på stilk og noen laurbærblad som
pakkes inn i purreblader. Det er grunnelementene i superkvasten, som
skal bindes opp med hyssing.
Så er det bare å legge til etter smak og behag. En selleristang kan
gjøre seg, en langstilket fersk hvitløk vil både dufte og smake, mens en
stang sitrongress bringer et asiatisk anstrøk.
Gå gjerne enda lenger ut i krydderåkeren og ta med godteri som
nellikspiker og helpepper, da gjerne tullet inn i gasbind. På den måten
har du kreert en bouquet d’ épices.
Når ga du sist din kjære en så herlig bukett? Kokevannet vil i alle fall
bli takknemlig.

«Jeg koker min
kraft med energi
og glede.»

Koketiden er ikke så nøye. En times
tid holder for grønnsakskokingen.
To timer er bra for kyllingkraften,
mens kjøttbein bør få bortimot tre.
Men merk at fiskekraft ikke skal koke
mer enn en halvtime, lenger koking
vil fort kunne gi en limaktig smak og
konsistens.
Til slutt om kyllingkraft: Hvorfor
ikke bruke en hel høne istedet? Nå
blir verpehøner som har lagt sitt siste
egg bare kastet av produsentene.
Rundt tre millioner av dem i året!
Men det er jo deilig mat, bare noen
vil kjøpe dem, slik at butikkene tar
inn mer høne. I butikker med betjent
kjøttdisk kan du ofte bestille høne,
om du ikke finner i frysedisken.
Og forresten: Skal du lage en ekstra
fin og smakfull kjøttkraft av bein, så
er det supert å slenge oppi noen biter
av oksehale også. Da kan du etter
kokingen plukke av noe virkelig mørt
kjøtt fra halene. Det gjelder jo å spise
mest mulig av husdyrene vi holder.
Vi snakker uansett om et flytende
univers, galakser av smaker som
på sitt vis bidrar til å redde vår lille
klode. Og det er ikke engang en kraftanstrengelse!

Framtiden i våre hender 01/2020
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Grønnsakskraft
Vi tar vi det har har av avskjær og skrell.
Ellers ser grunnlaget for en middels mengde
grønnsakskraft slik ut:
2 liter vann
3 gulrøtter, i grove biter
1 mellomstor sellerirot,
grovt delt opp
1 løk, delt i to
1 mellomstor purre, i grove biter
2 laurbærblad
noen persillestilker,
gjerne flatpersille
noen pepperkorn
1 ts salt

n
Ve lkobmomrdes
ti l

Ha alt i en kjele og hell på kaldt
vann. Kok opp, og juster varmen
slik at det bare småbobler en
times tid. Sil av.

Kyllingkraft
Kyllingskrog, altså det som er igjen av bein og
kjøttrester når bryst og lår er skåret vekk, blir
en renslig og fin kraft. Men det er jo like bra å
bruke gamle verpehøner, som på bildet her.
2 liter vann
2 kyllingskrog og lårbein,
hakket litt i med en tung kniv,
eller 1 høne
1 gulrot, i grove deler
1 liten løk, delt i to
1/2 purre, grovdelt
en skive sellerirot
2 laurbærblad
1 ts salt
noen pepperkorn
noen persillestilker,
eller et par-tre timianstilker

Ha kyllingskrogene og lårbein, el
ler en høne delt i to med avskårne
lår, i en kjele og hell på vann til det
godt og vel dekker. Ha i alt det an
dre og kok sakte opp. Hell gjerne i
et glass hvitvin også.
La det småputre rundt to timer før
du siler av. Bruker du høne med
kjøtt, må kjøttet plukkes av halv
veis, etter en time - det blir deilig
som det er, i en gryte eller som
utgangspunkt for en frikasse.



30

Framtiden i våre hender

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?

Framtiden i våre hender 01/2020

- 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

WWW.UNIKUMDESIGN.NO

MILJØVENNLIG,
LAGET I NORGE
GJENBRUK ZERO WASTE

rådgjevar
lærar
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Økologisk hudpleie
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Foto: Fjordmoods Photography
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gartnar

avløysar

matskribent

Biod

Prøv Optima pH 4

Bryllup
Firmafest

• førebyggande og pleiande
• basert på økologiske prinsipp
• anbefalt av Grønn Hverdag
• utan parfyme
HANDEL I RIKTIG RETNING

pH4 -gir hud i balanse

www.reinhudpleie.no

sjh.no

A
Stange,

Kløe, tørr hud og hudplager?

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

Hellviktangen er en praktvilla
med stor terrassewww.optima-ph.no
mot sjøen.
Egen brygge, økologisk mat.
Søndagskafé 12-19 hele året.
Nesodden ved Oslo.

Optima Produkter AS
5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10

Bryllup, ﬁrmafest
32

økobonde

er noko av det tidlegare elevar jobbar som i dag. Les meir på

NO-012-014

•

birøktar

småbrukar bakar gründer osteprodusent

STOFFLOKK
SÅPER
TØYBLEIER
BARNEKLÆR
METERVARE M.M.
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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

Gatekunst med Isaac
Cordals verdens
kjente miniskulpturer
i den belgiske
hovedstaden
2017.

Er det helt

krise?

Foto Linda De Volder/Flickr CC

Det er ikke noe vanskelig å peke på kriser på løpende
bånd. Men å rope veldig høyt om at det er krise er
veldig vanskelig hvis du ønsker å nå mange.
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Fjerne kriser
I miljøbevegelsen er det mye diskusjon om hva slags begreper vi skal
bruke. Det er ikke noe vanskelig
å peke på kriser på løpende bånd:
Klimakrise, naturødeleggelseskrise,
ulikhetskrise, politiske kriser. Klimapsykologene har vist hvordan vi mennesker er kjempegode til å stenge ute
budskap om dommedag, særlig når
det er langt unna. Branner i Australia,
javel. Det er jo helt forferdelig, men
det blir litt som med flyktningene i

Middelhavet i 2015: Alle sier at de
syns det er fælt, noen få blir direkte
emosjonelt berørt, men de fleste
fortsetter stort sett som før. Hvorfor
er det sånn? Hvordan kan store, kollektive kriser håndteres?
Kriser er utgangspunktet for Jared
Diamonds nyeste bok, Upheaval:
Turning Points for Nations in Crisis.
Diamond er nå 82 år gammel, men
holder fortsatt koken som forfatter
og professor på UCLA. Han er kjent
for bestselgere som Våpen, Pest og
Stål, og Kollaps, der han studerer
hvordan sivilisasjoner og samfunn
utvikler seg eller går under avhengig
av hvor godt de klarer å leve innenfor
naturlige og geografiske rammer.

Dette perspektivet prøver Diamond
så å overføre til nasjonalt nivå, gjennom case-studier av ulike land som
har gått gjennom kriser.
Upheaval fungerer ganske bra, selv
om det er ganske enkelt å peke på
eksempler på lavt presisjonsnivå og
forenklinger. Diamond prøver nemlig
å analysere situasjonen i sju ulike
land i dette perspektivet, og noen
ganger blir dette litt for enkelt. Historikere vil nok insistere på at hvert
lands situasjon er mer unik, og at
psykologi-perspektivet forenkler mer
enn det opplyser. Men hvis man ikke
leser hvert kapittel som en uttømmende fortelling om et gitt land, kan
det være nyttig og lærerikt likevel.

Japan møter den moderne
verden
Ett eksempel Diamond bruker er
Japan på 1800-tallet. Landet var i

Foto Objectif Nantes/Flickr CC

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.

I 2019 bestemte den engelske
avisa the Guardian seg for å unngå
å snakke om "klimaendringer" eller
"global oppvarming". Argumentet er
at slike ord er for nøytrale og ufarlige
til å beskrive den situasjonen verden
nå er oppe i. I stedet foretrekker avisa
ord som klimakatastrofe og klimakrise. Begrunnelsen er utdypet i en
artikkel fra 2003 der de siterer fra
et internt notat der de amerikanske
Republikanerne skisserer en strategi
som handler om hvordan president
George W. Bush skal skape forvirring
om klimavitenskapen. Ett av grepene
er å bruke relativt nøytrale begreper
som "klimaendringer".

gjennom en krise. Kort oppsummert
handler disse stegene om at man må:
1. Akseptere at man har et problem
2. Be om, og ta imot hjelp
3.	Ta ansvar for sin egen rolle i
problemet
4.	Gjøre konkrete endringer i egen
adferd for å løse problemet.

Når gamle grep ikke virker
I den nyeste boka tar Diamond
utgangspunkt i begrepet "krise", som
han definerer som en situasjon der
de eksisterende strategiene man har
for håndtering, ikke virker lenger. Et
hovedpoeng er man er nødt til å endre seg selv for å komme gjennom en
krise. Krise- og traumebehandling er
et eget fagfelt innenfor psykologien,
der man har utviklet en rekke steg
man må gjennom for å komme seg
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Isaac Cordal's
verdenskjente
installasjon
fra Nantes
"Politikere
diskuterer global
oppvarming".

selvvalgt isolasjon, mens europeiske
makter og USA innlemmet stadig
større deler av Afrika og Asia i sine
handels- og koloninettverk. Japan var
et føydalt og nasjonalistisk militærdiktatur, med stor vekt på tradisjonelle verdier. Så kom en amerikansk
flåte med Commodore Perry i 1853
og krevde handelsadgang. Amerikanerne hadde overlegen teknologi,
inkludert bedre kanoner og dampmaskiner som gjorde det mulig å
seile mot vinden.
Dette var utvilsomt en krise, men
japanerne aksepterte raskt at de
hadde et problem (1). Selv om de
ikke hadde skapt problemet selv, og
mange sikkert helst gjerne skulle
fortsatt som før, tok de ansvar selv (3)
for at endring måtte til. Videre hadde
de få kvaler med å be om hjelp (2),
og sendte delegasjoner til Europa og
USA for å lære. De studerte statsforfatning, utdanningssystemer og militær organisering. I løpet av få tiår var
enorme endringer (4) gjennomført:
Japan ble et konstitusjonelt monarki
etter europeisk modell, med et amerikanskinspirert utdanningssystem,
en marine organisert etter britiske
prinsipper og en hær organisert som
den tyske. Allerede på slutten av
1800-tallet var Japan i ferd med å bli
Asias stormakt, og innflytelsen vokste helt til overmot gjorde at de gikk
til krig mot litt for mange samtidig på
1940-tallet.

Norsk krise?
Norge som nasjon tror at vi kan forholde oss "nøytrale" i klimakampen.
Vi tror at vi både kan utvinne maksimalt med olje og gass helt til etterspørselen forsvinner, samtidig som vi
jobber for at fornybare løsninger skal
vinne fram. Tre eksempler:
Elbilpolitikken. Hvis den lykkes, og
det ser ut som det går i riktig retning,
mener Bloomberg New Energy Finance at det er en risiko for at den slår
beina under Norges viktigste næring
allerede før 2025. De mener at man
ikke trenger å erstatte mer enn noen få
prosent av etterspørselen etter olje før
oljeprisen vil ramle ned til 15-20 dollar
fatet. Sånne kriser har vi jo sett før,
men dette vil være mye mer alvorlig
enn den såkalte krisen i 2014-15. Ikke
minst fordi det er noe helt annet når
prisen skyldes varig svikt i etterspørselen på grunn av et teknologiskift.
Havvind. Enova besluttet i fjor å
sponse Equinors store havvindprosjekt
i Nordsjøen med 2,3 milliarder. Begrunnelsen er at dette er ny teknologi
som trenger støtte for å lykkes. Hvis
satsingen på havvind lykkes, vil dette
produsere kraft til Storbritannia og
Nord-Europa som vil være direkte i
konkurranse med norsk gasseksport.
Og i dag er gass viktigere for Norge
enn olje.
Oljefondet. De som investerer for
oss på lang sikt tror ikke olje og gass
har noen lønnsom framtid. De stiller

krav til selskaper om omstilling og
klimarisiko og investerer stadig mer i
fornybar energi.
På den andre siden åpner vi det
enorme Johan Sverdrup-feltet. Vi leter etter stadig nye områder å utvinne
olje og gass fra, og gir skattefordeler
til selskaper som holder på med slikt.
Vi utvider flyplasser og planlegger for
stadig økende privat forbruk.

Krig er fred og annen nytale
Dette er veldig godt illustrert med
klisjeen "Vi må ha to tanker i hodet
på en gang", som oljetopper og
oljevennlige politikere pedagogisk
forklarer oss miljøvernere når vi
peker på paradokset med å tjene penger på å skape klimadringene. De to
tankene er at vi både skal redde klimaet, og samtidig ødelegge klimaet.
Poenget er altså å ha to motstridende
tanker i hodet på en gang, slik George
Orwells 1984 udødeliggjorde gjennom fraser som «krig er fred».
Det politiske flertallet i Norge har
nok et stykke på vei akseptert at vi
har et problem (1). I flere tiår har norske politikere snakket om utslippskutt, og fått miljøbyråkrater og forskere til å lage bunkevis med planer.
Vi har også bedt om, og tar imot hjelp
(2), blant annet ved å melde oss inn i
EUs system for utslippskutt fram mot
2030. På grunn av dette kommer vi til
å få mye tøffere klimapolitikk i årene
som kommer.

«Norge som
nasjon tror at

Norges og vårt ansvar
i klimakampen

vi kan forholde
oss "nøytrale" i
klimakampen.»

Foto Objectif Nantes/Flickr CC
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Det store problemet for Norge er nok
mangelen på ansvar for sin egen rolle
i problemet (3). Derfor er ikke dagens
kuttplaner i nærheten av det EUs
klimapolitikk vil kreve av oss, blant
annet fordi vi insisterer på fortsatt
høy oljeproduksjon, høyt privat
forbruk og ressursbasert økonomisk
vekst, at vi skal være europamestre
i flytrafikk og videreføre en bakstreversk landbrukspolitikk.
Løsningen er selvfølgelig store,
konkrete endringer i egen adferd (4),
der vi både som nasjon og som individer er villige til å revurdere både
livsstil, økonomiske modeller og hva
vi skal leve av. Klimakrisen blir stadig
mer akutt, så det er et spørsmål om
tid før vi må ta disse spørsmålene
mer alvorlig.
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Stifinner

Jeg hører
sang og
symfoni
Hvem venter jeg
på? Jeg venter
på nattergalen.
Én gang i året flyr
den fra Afrika for
å besøke dette
vasstrukne jungelkrattet på nedre
Romerike.

Sted: Ved elven Leira,
Lillestrøm
Nervene mine føles ikke like
tykke hver dag.
På urolige dager stikker jeg
til skogs. Helst med kikkerten i
lomma. Den bringer meg nærmere annet liv, bort fra meg selv
– det roer meg.
Myggsnabler suger blod fra
nakke og panne her jeg står bløtt
blant pil, hegg og gråor. Jeg venter på en gråbrun, bevinget østafrikaner – og tenker på Ludwig
van Beethoven.
Hvem venter jeg på? Jeg venter
på nattergalen. Én gang i året flyr
den fra Afrika for å besøke dette
vasstrukne jungel-krattet på
nedre Romerike.
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Gjennom tett løvverk skimter
jeg bak meg en rosa nordvesthimmel og foran meg Leira,
også den gråbrun. Med sine
tjue fiskearter slynger «Norges
Amazonas» seg ned til innsjøen
Øyeren, slynger seg stille. Kun
én meter faller Leira på sin siste
drøye mil.
Krattet er også stille, bare lyd
fra min myggklaskende hånd.
Nei, da, brått og bryskt bryter nattergalens tynne strupe junikveldens ro med skurrende, smekkende, klukkende, plystrende,
slagverklignende lyder. I Berlin er
den 23 gram lette fugle-hannens
sangstyrke målt til 95 desibel, lik
en heftig trommeslagers volum.
Har hunnen dårlig hørsel?

Sted:
I Universitetets
Aula, Karl Johansgate
47, Oslo
En sterkt hørselssvekket manns
musikk låter fra scenen.
Kringkastingsorkesteret spiller
Beethovens sjette symfoni,
Pastorale-symfonien. Bak orkes-

teret flommer Edvard Munchs
soloppgang i rødt, gult og blått.
Maleriet «Solen» symboliserer
Universitetets oppgave: «opplysning».
Beethoven kunne gjerne la
skjønnhet vike for uttrykket, ikke
i denne symfonien. Her råder
landlig idyll, avbrutt av tordenvær. I «Scene ved bekken», den
andre satsen, har han skrevet inn
fuglesanger. Oboen etterligner
vaktelens «bytt byll-ytt», klarinetten gjøkens ko-ko. Fløyten
skal etterligne nattergalens lyd,
men den er vanskelig å kjenne
igjen.
Jeg får et nærmere forhold til
fugler jeg oppdager i musikk,
litteratur og bildekunst. Kunstnerne får meg til å verdsette
dem høyere. Det kan medfører
tristhet. Gjøken, vår kjendisparasitt, er «nær truet». Ko-ko
er sjeldnere å høre.

Sted: I eget arbeidsrom,
hjemme i Lørenskog

Trond Wormstrand

ner psykiateren Finn Skårderud.
Over hele følelsesregistret? Ja,
det må være derfor han trenger
lenger inn i meg enn andre komponister. Det startet på gymnaset i Oslo. Sanglæreren spilte
Beethoven-symfonier på full
guffe. Ludwig ble min klassiske
komponist. Beveget han seg
lenger inn i seg selv etter hvert
som han ble døv – og derfor også
lenger inn i oss andre? På meg
driver han en ordløs terapi.
«Ti-ta ti-ta ti-ta». Én av
kjøttmeis-hannene har tatt pause
fra kampen om solsikkefrøene.
For å foredra sin enkle strofe har
den klort seg gyngende fast på
en tynn grein på toppen av vår
nakne blodbøk. Det er fint å lytte
til den også.
Hvor finner du meg 28. mai
klokken 19:00? Du finner meg
på galleriet i Universitets Aula,
lyttende til Beethovens sjette (og
femte) symfoni spilt av Oslo Filharmonien. Igjen skal jeg kjenne
varmen fra Munchs soloppgang, høre gjøken, vaktelen og
nattergalen, glede meg over at
Beethoven stiller opp for Parisavtalen – og sende tanker til den
gråbrune trommeslageren som
samtidig konserterer høylytt i et
myggkratt ved Leira.
Hva er verdiskaping? Munch
og Beethoven skapte ekte verdier, som fortsatt lever, Beethovens 250 år etter at han ble født
i Bonn. Han er stadig den mest
fremførte klassiske komponisten.
Blir en nålevende komponist spilt
over hele planeten i år 2270?

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.

Foto Fotoparus Adobe Stock

En slåsskamp pågår i hagen
utenfor vinduet mitt.
Blåmeis, kjøttmeis og pilfink
kjemper om solsikkefrø fra en
mater hengende i epletreet.
Skjærene må nøye seg med frø
som faller ned på gårsdagens
skjøre skorpe av frossent regn.
Jeg sitter med pc-en, jobber
med denne artikkelen, googler, og oppdager på nettstedet
«pastoralproject.org» at den i år
250-år gamle Beethoven tar del
i klimakampen med sin sjette
symfoni. Den skal i år framføres
på ulikt vis mange steder i verden. Jeg brygger meg straks en
kopp svart kaffe, henter én Sarah
Bernard i kjøleskapet, nei, to,
og legger Pastorale-symfonien i
CD-spilleren. Wienerfilharmonien fyller stua. Jeg dirigerer.
Beethoven er over hele følelsesregistret – gir det toner, me-

«Brått og bryskt bryter nattergalens
tynne strupe junikveldens ro
med skurrende, smekkende,
klukkende, plystrende,
slagverklignende lyder.»
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Sluttreplikken
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Noen prøver å tjene penger på min utrygghet, men det
skal de ikke få lov til! Jeg vil ikke bli lurt, så da avstår jeg fra
å handle masse greier jeg egentlig ikke trenger.
Kleskjedene blir rike ved å gi
oss dårlig selvbilde mener
leder i Framtiden i våre
hender Anja Bakken Riise. Det
er en av flere grunner til at hun
har sluttet seg til kampanjen
for shoppestopp.

Foto Renate Madsen

Klesindustrien er blant de mest
forurensende industriene i verden.
Derfor har vi i Framtiden i våre
hender gått sammen med Natur og
Ungdom og Tise om en nasjonal
shoppestopp-kampanje.
Jeg husker da jeg lærte at fast
food-industrien bruker salt, fett og
sukker for å gi oss en trang til bare
å spise mer, mer, mer. Jeg følte meg
lurt. Jeg tenkte at disse kjedene skal
ikke få meg til å kjøpe burger og
junk som ødelegger kroppen min
og planeten vår. For meg var det en
motivasjon til mer eller mindre å
slutte med fast food.
I det siste har jeg innsett at det
er det samme med fast fashion.
Kleskjedene blir rike ved å gi oss
dårlig selvbilde; de forteller oss at vi
ikke er bra nok som vi er, men at vi
må kjøpe mer av deres junk for å bli
lykkelige. Problemet er bare at det
aldri vil bli nok; vi blir ikke lykkelige
og mer fornøyd med oss selv med
én til bukse, én til topp, én til kjole.
De vil alltid fortelle oss at vi trenger
mer. På veien ødelegger vi planeten,
og sannsynligvis lærer vi oss ikke
å hente tryggheten fra der den bør
komme fra, nemlig oss selv.
For meg er det en lettelse å tenke
sånn: noen prøver å tjene penger på
min utrygghet, men det skal de ikke
få lov til! Jeg vil ikke bli lurt, så da
avstår jeg fra å handle masse greier
jeg egentlig ikke trenger.
Nå er det noen år siden sist jeg
hadde en selvpålagt shoppestopp.
Men det som er fint med shoppestopp, er at det hjelper deg å endre
til dels ubevisste vaner. I årene etter
forrige gang jeg hadde det, har jeg
kjøpt betraktelig mindre klær enn
det jeg gjorde før. Der jeg før kunne
tenke at kanskje jeg bare skulle ta en
liten tur innom en butikk og se om
det var noe fint der, tenker jeg nå at
dersom det ikke er noe jeg virkelig
trenger, så er det ingen vits i å gå å se.
Jeg har innført en policy der jeg
virkelig må elske et plagg – og det bør
helst være laget i gode, varige naturmaterialer, dersom jeg skal kjøpe

Bli med på
shoppestopp?

Reglene er enkle:
√ Ikke kjøp nye klær
√ Unntaket er undertøy og sokker
– det kan du kjøpe nytt
√ Det er også lov å bytte, leie eller
få klær
√ Du velger selv hvor lenge shop
pestoppen skal vare, alt fra 1-12
måneder, og du kan slenge deg
med når som helst
√ Dersom det er noe du virkelig
trenger, er det lov å kjøpe brukt

«Kleskjedene blir
rike ved å gi oss
dårlig selvbilde»

Anja
Bakken Riise,
Leder i Framtiden
i våre henderer

det. Med en slik policy
endte jeg med bare å
kjøpe tre plagg i fjor; et
par brukte jeans, en brukt paljettjakke
og en brukt pariserlue! Å ikke handle
er på en måte det enkleste i verden;
samtidig krever det litt å stå imot all
reklamen som popper opp i sosiale
medier og i bybildet, eller kolleger og
venner som kler seg i siste mote.
Men shoppestopp sine fordeler.
Med shoppestopp kan jeg spare
penger, slippe å stresse med å skaffe

Framtiden i våre hender

meg noe nytt, det gir meg mer tid,
og jeg kan ha det gøy med å låne og
bytte klær med venner. Dessuten
har vi laget snille regler for denne
shoppestopp-kampanjen, så du kan
alltids ty til å kjøpe brukt om det er
noe du virkelig føler at du trenger.
Men jeg tenker sånn her: kanskje
det blir enda enklere om vi er mange
som gjør det sammen?
Så! La oss gjøre 2020 til året hvor
vi gjør litt ekstra for klima og miljø.
Hvem blir med på shoppestopp?

r koster
Madrasse
0,fra 5 30
ner fra
Sengebun

1 900,-

Er det mulig å sove 30% bedre?

• Hver seng og madrass spesialtilpasses din kropp
• Sengen gir optimal liggekomfort og trykkavlastning
• Green Sleep’s sovesystem bidrar til at du får mer av den viktige
dypsøvnen, samt bedre blodsirkulasjon i rygg, nakke og hofter
• 100% pustende, naturlige og økologiske materialer
• Ingen syntetiske materialer, springfjærer eller metaller
• Alt er håndlaget – vi leverer alle størrelser
Fordelaktige priser – rett fra produsent!

Madrassmaterialet består av
100% økologisk rågummi
«Hevea Brasiliensis», som er
naturlig antibakterielt.

Flexsystemet i sengebunnen tilpasses
din kropp: Myk, medium eller fast.

Madrassen tilpasses kroppen din
ved hjelp av tre lag, tre soner og tre
fastheter: Myk, medium eller fast.

Sengebunnene er laget av
bøk. Velg mellom: Insert,
sitter eller electro.

Ring 97 99 84 00 så gjør vi en avtale om demo!
Showroom: Kjelsåsveien 114, 2.etg., 0491 Oslo
www.greensleep.no

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

A N N O N S E

Har du lyst til å jobbe for miljø og
rettferdighet 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 mennesker 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. Jobben er fulltid og
timebetalt.

«Man møter utrolig mange morsomme folk i denne jobben. Det er
også et utrolig bra felleskap, og det er gøy å sitte med kollegaer
etter jobb og snakke om alle man har møtt i løpet av dagen»
«Jeg fikk et veldig godt innblikk i det Framtiden i våre hender gjorde
og jobber med, etter at jeg lærte mer om organisasjonen. Og jeg
lærte masse om organisasjonen! Jeg ble veldig revet med.
Jeg fikk et forsterket miljøengasjement i sommer!»

Interessert?
Send søknad og CV til
sommerjobb@framtiden.no. Har du
spørsmål om stillingen kan du kontakte
markedssjef Andreas Loe 988 98 669
Søknadsfrist: 30.03.2020.

