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*

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.
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12. mars 2020 vil bli stående som et
ske senteret for infeksjonssykdommer og politikk ved
tidsskille i norsk historie. Inngrepene og
Universitetet i Minnesota.
nedstengingen av landet som ble satt
Sjeføkonomen i handelsbanken, Kari Due-Andresen
i verk for å stoppe den ukontrollerte
advarte i en radiodebatt i Dagsnytt18 om et norsk
spredningen av korona-viruset og kollaps
«permanent velferdstap», altså at den økonomiske kri
i helsevesenet, var blant de mest omfat
sen blir så dyp at vi ikke klarer å komme tilbake i den
samme utviklingsbanen igjen.
tende i Norge i fredstid
Men de største sporene etter krisen kommer i ver
For første gang siden spanskesyken for
rundt hundre år siden er en hel verden
dens fattigste land. «Covid-19 er en potensiell katas
berørt av en global virussykdom med
trofe for millioner som allerede henger i en tynn tråd»,
omfattende innvirkning på økonomi,
mener Arif Husain, sjefsøkonom i Verdens Matvarepro
arbeidsliv, utdanning og mobilitet. Den
gram, WFP.
truer forsyningslinjer for viktige varer
Viruset kan doble antallet mennesker som opplever
som mat og medisiner og den skaper
alvorlig sult fra 130 millioner til 265 millioner, ifølge
frykt og depresjon som gjør at
organisasjonen. Ifølge en FN-rapport vil krisen
Verdens Helseorganisasjon har
skape store tilbakeslag i global fattigdomsbe
advart mot en mulig mental
kjempelse. En av redaktørene for rapporten,
LES MER
helsekrise, på toppen av vi
Andy Sumner, professor ved Kings College i
side 6 - 23
og 38
London, advarer mot en ny «tsunami av fat
rusutbruddet.
Det er grunn til å frykte at
tigdom.» Den internasjonale kampen mot fat
følgevirkningene av pandemien
tigdom kan bli satt 30 år tilbake i tid, mener den
blir minst like store som virkningene
britiske professoren.
av selve sykdommen. I land etter land
Finnes det en vei ut av dette uføret? Ja, det gjør det,
ser vi massearbeidsledighet av et omfang
men det er en vei vi må bygge selv. Norske myndigheter
verden ikke har sett siden depresjonen
og den norske befolkningen har gjennom koronakrisen
på trettitallet. Køene foran matstasjo
vist at det er mulig å løfte sammen. Nå trenger vi en
grønn dugnad av historiske dimensjoner. Vi har i virke
nene er doblet i mange land, mange har
mistet inntekten over natta og er avhen
ligheten ingen normal å gå tilbake til, verken nasjonalt
eller internasjonalt. En kurs som bringer oss mot minst
gig av krisehjelp for å få mat på bordet.
3 graders oppvarming i løpet av levetiden til dagens
En rekke helseeksperter advarer mot
unge, bør ikke gjenopptas. Det er livsfarlig.
at pandemien vil strekke seg over flere
Tjuetallet har fått en start ingen kunne forestille seg,
år før den er under global kontroll. Dette
men den åpner også for muligheter og grønn nytenk
handler ikke om de neste to ukene, men
de neste to årene, mener Michael Oster
ning i et omfang verden aldri har sett maken til.
holm, leder av det anerkjente amerikan

«Finnes det en farbar vei videre?
Ja, men vi må bygge den selv.»
Din grønne hverdag
Nini Hæggernes
nini@mojomagasin.no
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Tekst
Arne Storrønningen
Redaktør
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100% delt og eid av medlemmene.
Det kaller vi ekte delingsøkonomi

Siden starten, for 25 år siden, har Bilkollektivet hatt som
formål å fullt ut erstatte medlemmenes behov for egen
privatbil. Og gjennom dette bidra til en grønnere by og et bedre
miljø, med færre biler og mindre unødvendig kjøring.

Hvorfor velge
Bilkollektivet?

1 delt bil erstatter 10 private

100% delt og eid av medlemmene.
Evt. profitt går tilbake i driften.

Fornøyde medlemmer og forskning viser at det virker. Transportøkonomisk
Institutt har anslått at hver av Bilkollektivets 500 biler erstatter omtrent ti
privateide. Med andre ord har Bilkollektivets medlemmer spart Oslo og
Stavanger for over 4500 biler. Biler som ikke skal produseres, kjøres, parkeres
eller skrotes - de mest miljøvennlige bilene som finnes!

Slik fungerer non-profit bildeling
Å eie bil er dyrt. Skikkelig dyrt! Som medlem i Bilkollektivet betaler du kun
for bilen når du bruker den (pr time/døgn + km). Da er det mye å spare. I
tillegg kan du velge akkurat den biltypen som passer behovet. En liten elbil til
bykjøring, SUV til hytteturen, eller varebil til flyttelasset.
Priseksempel (mellomklasse): 36 kr/time og 3,60 kr/km, ink. drivstoff/hurtiglading og bompenger.

Bli medlem du også
For å melde deg inn i Bilkollektivet kjøper du en andel, som blir
tilbakebetalt når du melder deg ut. Du betaler en månedskontigent på
96 kroner, og ellers bare for bruk.

- last ned appen eller se bilkollektivet.no

Non-profit bildeling
Bil på minuttet
Reserver døgnet rundt i appen,
både spontant og frem i tid.

Flest og best kjøretøy
Stort utvalg av nye, godt utstyrte
biler med alt av sikkerhetsutstyr.

Alt inkludert
Bompenger, drivstoff/hurtiglading
og forsikring er inkudert i prisen.

Korona og tekstilindustrien

Hvis vi blir hjemme,
redder vi oss kanskje fra
viruset. Men hvem skal
redde oss fra sult? spør
fattige tekstilarbeidere.

SULT
eller
virus?
Foto CENTRAL

Køen snirkler seg bortover den støvete gaten i Dhaka, Bangladesh. Tålmodig venter tekstilarbeidere på sin tur for å få litt mat og et såpestykke
eller to. En fiende de ikke kan se er årsaken til at de står der. Eller er det?
Wuhan, januar

Tekst
Carin Leffler
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Carin Leffler er Fram
tiden i våre henders
ekspert på den
internasjonale tekstil
industrien og norsk
koordinator for Clean
Clothes Campaign.
Hun har fulgt utviklin
gen i global klespro
duksjon på nært hold
de siste 10 årene.

La os skru tiden tilbake til det som
virker som en evighet siden. 10.
januar ble det første korona-relaterte
dødsfallet rapportert i Wuhan, Kina.
Landets økonomi ble hardt rammet,
inkludert den gigantiske tekstilindustrien. To uker senere begynte

Framtiden i våre hender

internasjonal presse skrive om
mulighetene for at tekstilindustrien
i land også utenfor Kina kunne bli
skadelidende. Landet er ikke bare
verdens største produsent av klær. En
stor del av råvarene i Asias tekstilproduksjon kommer også derfra. Første

Foto CENTRAL

del i kjedereaksjonen var satt i gang:
Klesfabrikker i Kambodsja, Myanmar, India og andre land manglet
plutselig stoff, knapper og glidelåser.
Produksjonen ble hemmet, permitteringene begynte.

Europa, mars
I løpet av en uke i midten av mars
stengte store deler av Norge fordi
viruset spredte seg og folk ble syke
- og noen døde. Det samme skjedde
over hele Europa. Italia og Spania
ble hardest rammet. Folk i jobb ble
enten beordret eller oppfordret til å
arbeide hjemmefra, barn og ungdom
ble satt i hjemmeskole, butikker
stengte, klessalget stupte.
Norske Varner-gruppen (blant
annet Cubus, Dressmann, Carlings)
meldte om omsetningssvikt på 70
prosent sammenlignet med året før,
danskeide Bestseller (Vero Moda,
Jack&Jones, VILA med flere) likeså.
Svenske H&M permitterte 2000
ansatte i Norge og stengte alle sine
butikker i Tyskland, Portugal og
Belgia. Få kunder og stor usikkerhet
om når salget kunne forventes å ta
seg opp igjen førte til at kleskjedene
droppet nesten alle nye klesordrer.
Andre fase slo inn i industrien, og
hundretusener av tekstilarbeidere i
Asia ble permittert.

Asia, april
India er uten sammenligning det
land i Asia som har møtt koronatrusselen med de tøffeste tiltakene.
Mens andre tekstilproduserende
land i verdensdelen fortsatte å sende
arbeidere på jobb i de fabrikkene som
fortsatt var åpne, erklærte Indias
statsminister den 24. mars at hele
landet med 1,3 milliarder innbyggere
skulle stenges for å hindre smitte.
Dette har hatt ødeleggende konsekvenser for landets tekstilproduksjon, og millioner av tekstilarbeidere

Tekstilarbeidere i
Kambodsja på vei
til fabrikken på et
åpent lasteplan.

«Under overflaten
finner man et system
hvor ingen arbeidere
tjener en levelønn, og
kan derfor heller ikke
sette av penger i tilfelle
krisen rammer.»

Framtiden i våre hender 02/2020

mistet inntekten. En kombinasjon av
få ordre og smittetiltak har gjort at
over 1000 fabrikker i Bangladesh ble
stengt i flere uker. Rundt 4 millioner
arbeidere ble permittert, mange etter
hvert også sagt opp når fabrikker gikk
konkurs.

Utbredt smittefrykt
Fagforeninger og arbeidere som har
stått i jobben de siste månedene
forteller om store forskjeller i hvor
stor grad smitteverntiltak er prioritert i produksjonen. Emelia Yanti,
leder at fagforeningen Federation
of Indonesian Trade Union (GSBI),
sier at de større, mer veletablerte
fabrikkene gir arbeiderne mulighet til
hyppig håndvask med sprit eller vann
og såpe, og tilgang til munnbind og
hansker. - Men mindre fabrikker, ofte
eid av utenlandske selskaper, bryr seg
ikke og på de stedene er arbeiderne
redde for å bli smittet av det farlige
viruset, sier hun.
Tekstilproduksjonen har aldri
vært preget av fysisk avstand mellom
arbeiderne, noe som nå gjør dem
svært sårbare for viruset. Med få
unntak står eller sitter de tett, enten
de syr, driver med kvalitetskontroll
eller pakker varene som skal sendes
avgårde. Arbeidet i klesfabrikker
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Korona og tekstilindustrien

Tidlig morgen
og arbeidere på
vei til en ny lang
arbeidsdag ved
symaskinene.

«Med munnbind
som eneste
beskyttelse står
de, tett i tett, på
lastebilplanet.»

Foto CENTRAL

skjer ofte etter samlebåndsprinsippet
hvilket betyr at det som omsider blir
en bukse, bluse eller skjorte må passere gjennom flere hender, og er en
potensiell smittekilde. Få toaletter,
og særlig hvis renholdet er mangelfullt, kan også gi opphav til sykdom.
I Kambodsja skjer ofte transport av
arbeiderne til og fra fabrikkene med
lastebil. Med munnbind som eneste
beskyttelse står de, tett i tett, på lastebilplanet. For noen tar reisen frem
og tilbake flere timer per dag.
Til tross for potensielle smitteveier
og frykt for å bli syk – hvorfor går
arbeidere på jobb?
Athit Kong er leder i Coalition
of Cambodian Apparel Workers’
Democratic Union (C.CAWDU), en
av Kambodsjas mest innflytelsesrike
fagforeninger. Kong kjenner medlemmenes situasjon godt. - Fordi de
ikke har oppsparte midler, men ofte
gjeld, og fordi myndighetene har lite
å tilby dem som står på bar bakke må
de tilbake på jobb. Han fortsetter:
- Vi har klart å forhandle oss til en
avtale hvor myndighetene og fabrikkeierne plikter å gi et krisebidrag på 70
amerikanske dollar i måneden til de
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Foto CENTRAL

Lever på lite eller ingenting

som har mistet inntekten. Men det er
langt fra minstelønna på 190 dollar,
og enda lenger fra nivået for en levelønn, rundt 300 dollar.
I skrivende stund kommer det
signaler om at Kambodsjas regjering,
til tross for at det har gått flere uker
siden avtalen ble signert, ikke har
betalt arbeiderne myndighetenes

Framtiden i våre hender

Vi må ofte velge
mellom sult
eller smittefare,
forteller tekstil
arbeiderne i
Kambodsja.

andel på 38 dollar. En eksplosjon i
antallet konkurser gjør at utsiktene
til at de skal få det de har krav på fra
fabrikkene svinner hen for hver dag
som går.

Usikker gjenåpning
Sist uke begynte fabrikker i Bangladesh å åpne opp igjen, til tross for
hyppige advarsler og en økning i
nye smittetilfeller blant arbeiderne.
Arbeidsgiverorganisasjonen for
klesindustrien påla fabrikkene å kun
ha en tredel av arbeiderne på jobb til
enhver tid, grunnet helserisikoen. De
fleste fabrikkene brøt umiddelbart
dette pålegget og tillot halvparten
av de ansatte på jobb samtidig, noen
ga klarsignal for enda flere. Utenfor

rammer. Hvor arbeidsledighetstrygd
er et fremmedord og der sykepenger
og pensjon ofte er avhengig av at arbeidsgiverne betaler inn en månedlig
sum til myndighetene. Hvilket altfor
ofte ikke skjer.
Som en arbeider nylig uttalte til en
bangladeshisk avis: - Vi har ikke noe
annet valg [enn å arbeide]. Vi sulter.
Hvis vi blir hjemme, redder vi oss
kanskje fra viruset. Men hvem skal
redde oss fra sult?

demonstrerer nå deres kollegaer,
mistenksomme mot ledelsen og
redde for forskjellsbehandling som
gjør at de kan komme tapende ut.

Systemsvikt
Hvordan ulike land har håndtert
korona-krisen i forhold til tekstilarbeiderne foreller mye om landets
politiske ledelse og om arbeidernes
status i samfunnet. Jevnt over blir
de anerkjent som en avgjørende
brikke for landets økonomi og som
bringer rikdom for i hvert fall eierne
av de mest vellykkede fabrikkene.
Men under overflaten finner man et
system hvor ingen arbeidere tjener
en levelønn, og kan derfor heller
ikke sette av penger i tilfelle krisen

«Mindre fabrikker,
ofte eid av utenlandske
selskaper, bryr seg
ikke og på de stedene
er arbeiderne redde
for å bli smittet av
det farlige viruset.»

Foto CENTRAL

Mange av verdens
omkring 60 millioner
tekstilarbeidere blir
brutalt utnyttet under
koronakrisen.

Framtiden i våre hender 02/2020
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Grønn hverdag

Foto Xxxx Xxxxxx/Flickr CC

Pleie av tørt
sommerhår
Du trenger verken frisør eller dyre
håroljer for å pleie tørt hår. Vanlig
matolje tilfører fukt og glans til tørt og
matt hår. Ha noen dråper olivenolje
eller kokosolje i håndflaten, eventuelt
bland med like deler jojobaolje og/
eller honning, helst økologisk. Klem
oljen godt inn i hårtuppene og håret
før du skal ut i solen. Varmen gjør at
håret absorberer oljen lettere. La det
sitte i 15-30 minutter før du skyller
eller vasker med lunkent vann. Ikke
bruk for mye olje da håret lett kan bli
fett. Jojobaolje kan også virke mot
flass. Ha noen få dråper på fingrene.
Masser inn i hodebunnen og la det
virke litt før vask.

Tekst
Nini Hæggernes
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.

tips

Grafik Panthermedia

De fleste engangsprodukter
er et unødvendig forbruk
av jordens begrensede
ressurser og mange er
bevisst laget for at vi skal
kjøpe mer og oftere. Erstatt
de med gode alternativer
som varer lengre og kan
brukes mange ganger.

Foto Sacha Kohlmann/Flickr CC

Kutt
engangsprodukter

Hvilken el-bil
er best?

Elektriske biler blir stadig
bedre og flere produsenter
tilbyr etter hvert el-biler i
ulike prisklasser. På www.
elbil.no finner du ulik
informasjon om el-biler
generelt og en oversikt
over hva som finnes av
ladestasjoner og biler på
markedet.

Gi en levende blomst

Hvert år kjøper vi
nordmenn flere hundre
millioner avkuttet blomster.
De har ofte reist langt
og inneholder ulike
sprøytemidler. Gi heller
en levende inne- eller
uteplante som blomstrer
år etter år. Gleden av den
varer også så mye lengre.

Utnytt regnvannet

Det kreves både energi
og kjemikalier for å få
rent vann i springen.
Men planter både ute
og inne trives best med
regnvann. Det reduserer
også vannregningen
og belastningen på
vannsystemer. Ha
regntønner til oppsamling
fra takrenner, og bøtter
eller kanner på balkonger.
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El-sykling

Der er flere gode grunner til å velge en el-sykkel neste
gang du skal ha sykkel. Den kan redusere terskelen
for hvor ofte og hvor du sykler. Den kan erstatte bilen
ved korte distanser, og dermed spare miljøet for
klimagassutslipp og lokal luftforurensning. I tillegg gir
det gode helsefordeler, sparer penger som kan brukes på
hyggeligere ting enn bensin eller strøm, og reduserer tiden
du må stå i kø eller lete etter parkeringsplasser. Sjekk din
elsykkelforhandler om du kan få prøvekjøre en elsykkel.

Framtiden i våre hender

Bilkollektiv

Trenger du ikke bil så ofte kan en
bildelingsring være en løsning for deg.
Som medlem i et bilkollektiv eier du en
andel i en bil eller selve kollektivet. De
vil normalt ha biler i ulike størrelser så
du kan velge etter behovet. Det er vanlig
å betale et årlig kontigent i tillegg til
tiden du har bilen, kjørte kilometer og
drivstoffforbruk. Hos www.bilkollektivet.
no gir en andel rett til to brukere.

Foto Henrik Johansson/Flickr CC

Solfanger
Solceller lager elektrisitet, men en solfanger varmer
opp vann eller hus ved å samle solinnstråling og
konverterer energien til varme. Solfangeranlegg
er integrert med boligens oppvarmingsløsning for
kranvann, og eventuelt også romoppvarming hvis
man ønsker det. Oppvarming av vann og rom er det
mest energikrevende i hjemmet, så en solfanger kan
være en god investering over tid. Solfangere kan også
kombineres med andre fornybare kilder. Hos Enova
kan du søke om inntil 15.000 i tilskudd når du får
installert et solfangeranlegg.

Verneverdig stillhet

Foto Marco Verc/Flickr CC

Foto Michael Linden/Flickr CC

Menneskeskapt lydforurensning kan forstyrre både mennesker og dyr.
Roen og stillheten i naturen er viktig for helse og rekreasjon, og er en av
de viktigste grunnene til at vi oppsøker naturen. Et sted å koble av fra
hverdagens stress og støy. Stillhet er blitt en verdi det er viktig å verne om.

tips

Grønnere velvære med merker
Velværeprodukter som solkrem, sminke og hudpleieprodukter, kan
inneholde hormonforstyrrende, allergi- og kreftfremkallende stoffer som
trekker inn under huden og forplanter seg i kroppen. Selv om de enkelte
ingrediensene skal være testet på mengde det skal være trygt å bruke,
er det forsket lite på hva cocktaileffekten av hundrevis av kjemikalier
brukt daglig gjør med kroppen vår. Det beste er derfor å være føre var.
Svanemerket produkter inneholder minst mulig helse- og miljøskadelig
stoffer. Økologiske er de mest rene produktene, ikke tilsatt skadelige
stoffer. Se etter Debio eller Ecocertmerkene. NAAF-merket produkter fra
astma- og allergiforbundet, inneholder minst mulig helseskadelige stoffer.

Gi førstehjelp
til slappe
grønnsaker
ved å legge
de i en skål
med vann.

Framtiden i våre hender 02/2020
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Korona og miljøkrisen

Krisen
som
forandret
alt
Koronakrisen endret forutsetningene for
klima-og miljøkampen over natta. Nå må vi
orientere oss på nytt i en ny verdensituasjon,
mener leder i Framtiden i våre hender, Anja
Bakken Riise som svarer på 10 spørsmål om
veien videre og sin egen opplevelse av krisen.

1 I hvilken grad kan koronakrisen
skape et mulighetsvindu og åpne
for nye politiske tiltak i Norge og i
andre land?

Intervju
Arne Storrønningen

Foto
Erik M Sundt
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- Krisen skaper absolutt et mulighetsvindu. Jeg tror Naomi Klein har mye
rett i sin analyse i boka «Sjokkdoktrinen», der hun beskriver hvordan
kriser kan gi rom for tanker, ideer og
muligheter som for kun kort tid siden
fremsto som helt umulige eller urealistiske. Men som hun påpeker i boka
– det kan tippe begge veier. Akkurat
nå lobber oljeselskapene på spreng
for å styrke sin posisjon ut av krisa,
og selskaper får statsstøtte samtidig
som de kan ta ut kjempeutbytter til
aksjonærene sine. Vi i miljøbevegel-

sen må være smarte dersom vi skal få
gjennomslag for våre tanker og ideer.
2 For de fleste av oss, i alle fall alle
som ikke har opplevd 2. verdenskrig,
er koronakrisen uten sidestykke
i forhold til personlige inngrep
og innvirkning på grunnleggende
samfunnsforhold og personlig
frihet. Hvordan opplever du selv
koronasituasjonen?

- Jeg har et veldig delt forhold til det.
Jeg er åpenbart av de heldige, jeg har
fortsatt jobben min og kan stort sett
jobbe greit hjemmefra. Samtidig opplever jeg at jeg frarøves en vesentlig
del av det å være menneske. Å interagere med andre mennesker, å se ven-
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ner inni øynene og le sammen, å leke
og klemme på nevøen min. Siden vi
ikke har bil, og oppfordres til ikke å
ta kollektivt, er det også krevende å
komme seg ut i skogen. I jobbsammenheng går det helt greit med
digitale møter, men det er krevende å

Klærne våre

«Koronakrisen har definitivt
avdekket sårbarheten i det
globaliserte handelssystemet.»
av koronakrisen er ny organiseringen
av arbeidslivet med et større innslag
av fjernarbeid (hjemmekontor) ,
færrer jobbreiser og mer bruk av
videokonferanser. Hva tenker du om
en slik analyse?

- Det er jeg helt enig i. Også i
Framtiden i våre hender, hvor vi i
utgangspunktet prøver å begrense
unødvendig reising, lærer vi mye av
den nye situasjonen. Vi har akkurat
gjennomført en digital lokallagssamling med rundt 40 deltagere, og
det gikk mer eller mindre knirkefritt.
Det betyr ikke at vi aldri skal møtes
fysisk, det er klart det er en viktig del
av å være en frivillig organisasjon,
men vi kan nok både møtes oftere, og
spare både tid, penger og miljøet ved
en mer digital praksis.

«Det er fort gjort
at de politiske
prioriteringene om å
«holde hjulene i gang»
vil drive fram massive
fossile utslipp og
miljøødeleggelse.»

Koronakrisen
skaper absolutt et
mulighetsvindu for
grønn samfunns
utvikling,mener
Anja Bakken Riise,
leder i Framtiden
i våre hender.

gjøre kreative prosesser digitalt, og vi
mister mye mellommenneskelig når
alt skjer gjennom en skjerm.
3 Mange, blant dem for eksempel
David Attenborough, mener at et av
de første og umiddelbare utslagene

4 I et intervju nylig sa du blant
annet: «Vi hadde en plan for hvordan
vi skulle få opp farta og ta noen
kvantesprang mot målene i Parisavtalen. Så kom Corona og endret
alt over natta (…) men vi er nødt
til å reorientere oss til en helt ny
verdenssituasjon.» Hva tenker du
blir retningen i Framtiden i våre
henders – og miljøbevegelsens videre
utvikling?

- Det vil bli veldig viktig å koble seg
på den pågående politiske agendaen
som handler om økonomisk gjenoppbygging og sikring av arbeidsplasser. I tiden som kommer vil det bli
vanskelig å få gjennomslag hvis vi
ikke klarer å kombinere hensynet til
arbeidsplasser og miljø. Her må vi
være smarte.
- Det jeg frykter er at næringslivet
vil føre en hard kamp mot strengere
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miljøreguleringer, under påskudd
at det vil være en ekstra byrde i en
krevende tid. Det ser vi tendenser til
både i USA, EU og Norge.
5 Klimabevegelsen internasjonalt,
som du spilte en stor rolle i, her i
Norge, mobiliserte millioner av unge
og andre i store gatedemonstrasjoner
og offentlige klimasamlinger verden
rundt. Tror du vi igjen vil se titusenvis
av mennesker samlet i Oslo sentrum
og verden ellers? eller vil vi i lang tid
måtte leve med sosial distansering og
nye måter å aksjonere på?

- 2019 ble på mange måter klimamobiliseringens år. Jeg tror dessverre det
vil ta lang tid før vi ser en lignende
form for fysisk mobilisering som vi
så en masse i fjor. Men det gir nye
muligheter for aksjonisme og mobilisering. Da Natur og ungdom nylig
gjennomførte nasjonal skolestreik ble
det gjennomført over 1400 digitale
aksjoner rundt omkring i hele landet.
6 Norge har gradvis bygget ned
sin evne til å være selvforsynt med
mat. Viser ikke koronakrisen det
potensielt risikable ved å være for
avhengige av importert mat og
dyrefor, for eksempel fra store,
sårbare produsentland som Brasil?

- Jo, koronakrisen har definitivt
avdekket sårbarheten i det globaliserte handelssystemet. Jeg håper
det vil føre til fornyet interesse og
politisk debatt rundt robustheten i
blant annet matsystemet vårt. Når
vi snakker om selvforsyning i Norge
og landbruksministeren sier at den
er god, så hopper hun bukk over at
selvforsyningen i stor grad handler
om kjøttproduksjon som er fullstendig avhengig av soya og kraftfôr
importert fra utlandet. Vi bør styrke
selvforsyningsgraden i Norge, og
det betyr å bruke mer av den lille,
gode matjorda vi har på å dyrke mer
frukt, grønt, korn til mennesker og
belgvekster. Kjøttproduksjonen vår
bør i større grad baseres på norske
ressurser og dyrene bør gå mer ute på
utmarksbeite og spise gras og andre
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ressurser som vi ellers ikke kan bruke
til menneskemat.
7 Hva er ditt hovedbudskap til
statsminister Erna Solberg og
regjeringen?
- Bruk denne situasjonen til å få
fart på omstillingen av det norske
samfunnet. Det var i kjølvannet av
den store depresjonen på trettitallet
i USA at the New Deal kom på plass,
planen som skulle få folk i arbeid,
sikre et sosialt velferdsnett og bygge
landet på en og samme gang. Det er
det vi trenger nå. Regjeringen kan
kjøre ut en massiv energieffektivisering av norske bygg, ruste opp gamle
vannkraftverk, bestille elferger,
kreve elektrifisering av havbruk og
oppdrettsnæring, og stille miljøkrav
til alle bedrifter som skal motta
«kontaktstøtte» fra staten. Da sikrer
de både arbeidsplasser, de bidrar til
å skape markeder for miljøløsninger
og får fortgang på omstillingen Norge
skal gjennom.

«Kriser kan gi rom
for tanker, ideer og
muligheter som
for kun kort tid
siden fremsto som
helt umulige eller
urealistiske.»

8 Hvilket terningkast vil du gi til
norske myndigheters håndtering av
epidemien?

- Det er for tidlige å si. Men jeg synes
den umiddelbare håndteringen til
Erna Solberg var god. Ikke perfekt –
det er ikke mulig i en krisesituasjon.
Ettertiden vil vise hva som kunne ha
blitt gjort annerledes. Men regjeringen har gjort flere kloke grep. Den
har lyttet til ekspertene, anerkjent at
vi er i en krisesituasjon, vært åpen om
status: om hvor vi er og hvor vi skal,
vært tydelig på hva som kreves av oss
alle, og fått alle med på dugnaden: fra
politiske partier, enkeltmennesker
og næringsliv. Jeg skulle ønske meg
den samme tydeligheten og ledelsen
fra regjeringen i håndteringen av
klimakrisen.
9 I kjølvannet av koronaepidemien
ser vi prisfall i oljeprisen som er uten
historisk sidestykke. Er den akutt
reduserte bruken av olje et tegn på et
større kollaps i oljeproduksjonen og
et varsel om at olje som en bærende
energikilde- på et tidligere tidspunkt
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enn antatt og mye raskere enn antatt
- er på vei ut av historien?

- Vi skal i hvert fall ikke utelukke
det. Om ni år og åtte måneder skal
norske og globale klimagassutslipp
være halvert, koronakrise eller ikke.
Og selv om koronakrisen løses, vil
konkurransen mellom oljeproduserende land på nytt kunne undergrave
lønnsomheten i norsk oljeproduksjon. Nå har etterspørselen etter
olje sunket drastisk fordi fly står på
bakken og folk sitter hjemme. Det

Vi trenger en styrt politikk som bidrar til
varig reduserte miljøødeleggelser og ikke
kortvarige miljøframskritt som skyldes
en global pandemi, mener Anja Bakken
Riise leder i Framtiden i våre hender.

«Det er fort gjort
at de politiske
prioriteringene om
å «holde hjulene
er for tidlig å si hvordan verden vil
i gang» vil drive
håndtere korona, og spå den framtidige etterspørselen etter olje. Men
fram massive
hvis verden når klimamålene så vil
fossile
utslipp og
etterspørselen etter olje gå drastisk
ned. Det skulle jeg ønske at den
miljøødeleggelse.»
norske regjeringen tok innover seg i
større grad, og innså at oljeindustrien
ikke er et trygt nav for norsk økonomi
utover tyvetallet.
10 Noen, har (med en ondskapsfull
og sarkastisk undertone) hevdet at
koronakrisen gir miljøbevegelsen det

den har jobbet for i årevis, redusert
forbruk, redusert reisevirksomhet
og kanskje en langvarig svekkelse av
reisemønster, flytrafikk og oljeforbruk. Hva er din kommentar til en
slik påstand?

- Den situasjonen som utspiller seg
nå er ikke i nærheten av noe som
miljøbevegelsen ønsker seg. Det er
dessuten høyst usikkert om de miljøgevinstene vi opplever på kort sikt vil
bli varige. Under finanskrisa i 2009
gikk klimautslippene ned 1-2 %, men i

Framtiden i våre hender 02/2020

2010 gikk de opp 6%, og kom dermed
opp på et høyere nivå enn året før
krisa. Det er fort gjort at de politiske
prioriteringene om å «holde hjulene
i gang» vil drive fram massive fossile
utslipp og miljøødeleggelse. Nettopp
derfor er det så viktig at vi får med
oss regjeringen på en reell grønn og
rettferdig omstilling, som bidrar til
varig redusert miljøødeleggelse og
tar vare på folk underveis.
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Grønne ferietips

Tekst
Nora Brønseth

Samtidig som du får en flott opplevelse, ferierer du på en
måte som fører til lave utslipp og som styrker den norske
økonomien og lokale norske bedrifter. Hvorfor ikke utforske
områdene i ditt eget land eller utenfor din egen stuedør.

Er det noen fancy hoteller
i nærheten av der du bor,
eller kanskje et spa? Unn
deg litt luksus – ta inn på
hotell og nyt hotellfrokost
og alt et deilig hotell tilbyr.
Eller kanskje finnes det noen
stilige rorbuer i nærheten?

Foto Jonas Hasselgren/Flickr CC

Nærferie, eller «staycation» som det
også kalles, er en fin måte å bli bedre
kjent med ditt eget nærmiljø på og
ditt eget land på. Her er våre tips.

Hotell- eller spahelg

Padletur

Dette kan du
gjøre både som en
dagaktivitet, eller
med overnatting
hvis du planlegger
godt. DNT leier
ut kajakker flere
steder i landet.

Sykkelferie

Sykkelferie er en fin måte å både være ute
og få mosjon på. Syklistforeningen har mange
tips til sykkelturer flere steder i landet.
Om du ikke har egen sykkel, kanskje du kan
låne av noen du kjenner eller leie fra et sted i
nærområdet? Og om du ikke føler deg sprek
nok for sykkelferie med vanlig sykkel, er
elsykkel et veldig fint alternativ.
Sjekk: Syklistenforeningen.no ( Syklistenes
Landsforening). Her finner du blant
annet tips om grønne sykkelruter i Oslo,
Bergen, Trondheim, Stavanger, Sarpsborg,
Fredrikstad, Drammen, Porsgrunn, Skien
og Kristiansand og i tillegg flere forslag til
langturer og helgeturer i Norge.

Turist i egen by
Campingplass-ferie

Hvis du ikke liker telt, har
de fleste campingplasser
også utleie av hytter. Mange
campingplasser har også et
vidt spekter av aktiviteter
for barn. Vi lover at dette
blir en sosial opplevelse.

Sjekk også Sirasverden.no en blogg produsert
av sykkelentusiast og sykkelbokforfatter Lars
Erik Sira. Sira er en erfaren langtursyklist som
blant annet byr på sine 25 beste sykkelturer.
Ta også en titt på boka «Langtur på sykkel i
Norge som Lars Erik Sira har skrevet sammen
med sykkelveteran og skribent Øivind Wold.

Er det noen spisesteder eller barer i nærheten
av der du bor som du har hatt lyst til å prøve,
men ikke har hatt tid til eller tatt deg råd til?
Du sparer en del penger på å ikke reise langt/
utenlands, så kanskje du endelig kan unne deg
noen kulinariske opplevelser?
Og hva med å besøke et museum, dra på en
teaterforestilling, dra på kino, dra på lokale
severdigheter eller oppleve noe annet kulturelt?
Eller kanskje har du noen svømmehaller eller et
badeland i nærheten?
Eller kanskje du vil lage litt ekstra deilig piknikmat og dra på en strand i eller sette deg i en
park?
Sett for eksempel opp en liste over fem steder
du har lyst til å besøke eller ting du har lyst til å
gjøre, og fordel aktivitetene utover en uke.

Følg smittereglene
Foto Bogneset/Flickr CC

Flere av disse tipsene er forbeholdt at
hytter, serveringssteder, aktivitetssteder
og kulturinstitusjoner/scener er åpnet
igjen etter at flere er stengt i forbindelse
med koronautbruddet. Husk å sjekke
opp i dette på forhånd - og følg alltid
Folkehelseinstituttets retningslinjer.
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Foto Tim Ove/Flickr CC

Klærne
Grønn hverdag
våre

Sove i toppen
av et tre
Har du lyst til
å våkne opp
til fuglesang i
toppen av et tre?
Tretopphytter
har blitt veldig
populært, og
har poppet opp
flere steder i
landet. Sjekk
tretopphytter.no

Fjelltur

Bor du i nærheten av noen
fjell eller noen topper? Test ut
noen nye ruter eller overnatt
i nærheten av en topp for å
oppleve soloppgang og/eller
solnedgang.
DNT har mange gode forslag
til fotturer i fjellet, og for
overnatting kan du ta inn på en
av deres hytter, sove i telt eller
hengekøye, eller under åpen
himmel om været tillater det.

Overnatting på kyststi

Norske
pilgrimsvandringer

Pilegrimsleden er et nettverk
av historiske veier gjennom
vakker natur, kulturlandskap
og historiske steder. Sjekk
pilegrimsleden.no for mer
informasjon.

Skogstur

Pakk teltet eller hengekøya
og kom deg ut i skogen. Eller
kanskje du vil teste hvordan
det er å sove under åpen
himmel?
Har du barn, er det er mange
aktiviteter man kan gjøre dem
i skogen. For eksempel grille
pølser, spikke seljefløyte (hvis
barna er gamle nok), lære å
tenne bål, (husk bålforbud
15. april til 15. september) lage
naturskole (plukk blomster, se
på lav eller lag et herbarium),
bygge lavvo, eller gjem noe i
naturen og lag et skattekart.
Eller hva med å jakte på
matplanter sammen med
hele familien, etterfulgt av
tilberedning med barna som
assisterende villmarkskokker
på kjøkkenet hjemme etterpå?

Det er mange måter
å gjennomføre en
hyttetur på. Du
kan gå fra hytte til
hytte i fjellet eller
skogen og legge deg
inn på forskjellige
DNT-hytter eller
Statskogs hytter eller
buer, eller bare ta
en dagstur inn til en

Langtur i Norge

Liker du spektakulære
ferieopplevelser. Du
trenger ikke å besøke
andre verdensdeler for
å få ferieopplevelser
du og dine vil huske for
resten av livet. Hva med
langtur i Norge med telt
og sovepose.
Finnskogleden er en
vandringsled som
strekker seg fra Eidskog

av hyttene og for en
natts overnatting. Og
om du liker sjøutsikt,
er Kystled-hytter et
godt alternativ.
Hvis du vil på
hyttetur med bare
venner eller familie,
kan du sjekke på
Airbnb eller Finn om
det er noen hytter i

nærheten du kan
leie.
Sjekk Statskog.no og
dnt.no (Den norske
turistforeningen).
Turistforeningen
byr på 500 hytter
og 20.000 kilometer
sommermerkede
løyper over hele
landet.

i sør til Trysil i nord
og slynger seg 240
kilometer gjennom flott
skoglandskap. Bare
husk å sjekk korona
reglene for grense
krysning til Sverige
siden Finnskogleden går
i grenseland og delvis
på svensk side. Leden
er delt inn i etapper
det går fint å velge seg
ut deler av den kjente
vandringsruten.
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Den 136 kilometerlange
barnevandrerstien
starter i Kvinesdal og
krysser 8 kommuner
i Agder. Ruta er delt
inn i sju etapper
tilrettelagt for dagsturer
i normalt tempo.
Barnevandrerstien er
lagt i et område og
langs en trase hvor
ekte barnevandringer
foregikk på 1800-tallet
og fram til tidlig i forrige

Foto Bjarne Muri/Flickr CC

Finnes det noen kyststier i
nærheten? Noen av dem er
så lange at du kan legge en
overnatting eller to på turen.

Hyttetur

århundre. Barn helt
ned i sju års alderen fra
fattige familier vandret
tidlig i april i store
flokker til velstående
storgårder lenger øst for
å få arbeid. De vendte
gjerne ikke tilbake før
på senhøsten i oktober
og november. Det finnes
et barnevandrersenter
og et museum langs
ruten som kan besøkes.
Sjekk: Barnevandring.no
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Profil Erik Dammann

I alle store kriser finnes det en unik
mulighet til nyskapning og grunnleggende
kursendring, mener Erik Dammann.
Dette kan bli vår siste store sjanse til å tøyle
de sammenvevde globale krisene som
bygger seg opp foran oss, hevder mannen
som grunnla Framtiden i våre hender
for snart 50 år siden.

Koronakrisens
mulighet
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MINIBIOGR AFI
Navn: Erik Dammann

som skapte en ny norsk forandringsbevegelse og folkebevegelse på
70-tallet.

Født: Oslo 9. mai 1931.
Sivilstatus: Gift med Ragnhild Dammann, sammen har de 7 voksne barn.
Ekteparet Dammann er bosatt på Nesodden.
Bakgrunn: Grunnla blant annet Framtiden i våre hender i 1974, senere forsk
ningsprosjektet Alternativ Framtid, og ved årtusenskiftet Forum for System
debatt
Forfatterskap: Han har skrevet atten bøker oversatt til sju språk om miljø og
økonomi, politikk og forandringsstrategier, om livsfilosofi, og om vitenskap og
verdensbilder. Den mest solgte og trolig den mest kjente av bøkene er «Frem
tiden i våre hender» som ble banebrytende i norsk samfunnsdebatt på 70-tal
let og som var sentral i dannelsen av folkeaksjonen og folkebevegelsen med
samme navn som boka. Hans siste bok, Verdirevolusjon kom i 2014.
Prisbelønnet: Erik Dammann har mottatt en rekke priser for sitt forfatterskap
og sitt samfunnsengasjement, blant annet den alternative Nobelprisen (The
Right Livelihood Award. Siden er han tildelt OSO Miljøpris (1997), Fritt Ords
honnør (1998), ForUMs Hederspris (2007) og Erik Byes Minnepris (2010). I
2011 ble Damman utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Siden
1988 har han hatt livsvarig statsstipend.

Intervju
Arne Storrønningen

Foto
Erik M Sundt

Dammann begynte sin yrkeskarriere i reklamebransjen, som tekstforfatter og
senere markedsføringskonsulent på 50- og 60-tallet. Dammann var blant an
net ansvarlig for Norges Kooperative Landsforenings reklame i 1960 -årene.
Ifølge Norsk Biografisk leksikon «skapte han allerede den gang debatt gjennom
artikler om samvirkebevegelsens tapte idealer. Det var allikevel forbrukskri
tikk, miljøvern og dyp sosial samfunnsforandring som ble det store prosjektet
hans – og som fortsatt er Dammanns viktigste fokus.
Aktuell: Erik Dammann mener koronakrisen kan åpne et nytt og viktig mulig
hetsvindu i miljøkampen og kampen for å hindre et biologisk sammenbrudd i
det tjueførste århundre.
Kjente sitater av Erik Dammann: «På en overbelastet klode er det meningsløst
at de som har for mye må få enda mer for at de som har for lite skal få nok.»
«På samme måte som vi i dag synes at slavehandel og koloniutbytting var en
umenneskelig og ubegripelig bestialsk måte å skaffe seg rikdom på, er det he
vet over tvil at senere generasjoner vil synes at vår form for verdenshandel og
fordeling av verdens goder var like uforståelig og umenneskelig.»
Les mer om Erik Dammann: Selvbiografien «Kontraster, en beretning om et
mangfoldig liv»

Koronakrisen viser at befolkningen
og politikere kan handle når kriseforståelsen og risikoen for kollaps
er sterkt nok. Nå må vi bruke den
samme energien og handlingsviljen
til å løse den aller største utfordringen i vår tid – den biologiske krisen
som truer planetens og vårt felles
livsgrunnlag, mener forfatter,
miljøveteran og grunnlegger av
Framtiden i våre hender, Erik
Dammann (89).
Miljø- og klimakampen framover blir en kamp for overlevelse.
Miljøbevegelsen kan ikke lenge
bruke tid på å flikke på et system
som er i ferd med å rakne, sier Erik

Dammann. Vi har tapt verdifull tid
og det er på høy tid å gå til roten av
problemet. Vi har skapt et finmasket
og ødeleggende økonomisk system
av internasjonal urettferdig handel,
lovgivning, institusjoner, produksjon
og overforbruk. Dette systemet er
innrettet mot maksimal økonomisk
profitt, til fordel for en superrik elite,
framfor en samfunnsutvikling som
er bærekraftig og som tar hensyn til
økologien, de fysiske lovene og behovene til folk flest.
Nå har vi har en mulighet til å
re-orientere oss og finne nye veier og
løsninger som vi kanskje ikke en gang
har tenkt på tidligere, mener mannen
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Hvordan vil du beskrive den krisen
som nå følger i kjølvannet av koronapandemien, sammenlignet med
andre kriser du har opplevd?
Under en krise våkner fellesskapsfølelsen. Det gjelder koronakrisen
som vi opplever nå og det gjelder alle
de fire store globale krisene jeg har
opplevd. Alle har de demonstrert at
kriser forandrer folks holdninger.
Normalt lever vi i et samfunn hvor
det ofte handler om å konkurrere og
å oppnå fordeler på bekostning av
andre. Men under en krise våkner en
kollektiv følelse av ansvar. Opplevelsen av at vi alle er i samme båt, den
får oss til å ønske å hjelpe og dele og å
være en del av et stort fellesskap.
Jeg opplevde det i stor grad under
den andre verdenskrig, som er den
første store krisen jeg har gjennomlevd, sier Dammann som var knapt 9
år gammel da krigen brøt ut.
Det jeg husker var at folk hjalp
hverandre. De delte det de hadde og
samarbeidet om å finne felles løsninger. Det var matmangel, og man
kunne jo vente en rå kamp om det
lille som var tilgjengelig. Det motsatte skjedde. Det vi manglet kunne
vi bytte til oss. Sykkel mot regnfrakk
og klær, grønnsaker mot barneleker
og paraplyer, alt ble byttet og omsatt i
et stort uformelt og usynlig marked.
Alle deltok i organisert matauke,
høstet bær, sopp og alle mulige
matplanter. Nesten hver jordflekk
ble utnyttet. Og folk likte det faktisk.
Selv om vi levde med frykt for okkupasjonsmakten så satte folk pris
på det fellesskapet. Det gjorde at
mye av dette vedvarte i flere år etter
krigen selv om det ikke lenger var
samme påtrengende behov som
under okkupasjonstiden forteller
Dammann.
Den andre store globale krisen er
den jeg vil kalle for sult og fordelingskrisen som toppet seg på 70-tallet,
da faktisk et flertall av verdens mennesker led under sult og ekstrem
fattigdom, mens vi i den rike verden
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var på vei inn i overflodsalderen.
Igjen opplevde vi at krisen skapte et
forbausende ønske om rettferdighet
og deling. Flere meningsmålinger
viste faktisk at to av tre nordmenn
mente at Norge var mer enn rikt nok
og at de ønsket et samfunn bygd på
samarbeid i stedet for konkurranse.
Det beste eksempel på dette var de
holdningene som 68-generasjonen
representerte. Problemet var at hele
vårt økonomiske system drev oss i
retning av det motsatte. Det drev oss
mot alles kamp mot alle og den sterkeste rett. Dermed ble opprøret og
forandringene stoppet og vekstkonkurransen fortsatte som før.
Den tredje globale krisen jeg har
vært en del av rakk vi nesten ikke å
erkjenne før koronakrisen krevde all
vår oppmerksomhet. Likevel var og er
den uten sammenligning den farligste,
dypeste og mest eksistensielle krisen
menneskeheten noen gang har stått
ovenfor. Da tenker jeg ikke først og
fremst på klimaproblemet som jo er
alvorlig nok, men på ødeleggelsen av
hele vårt biologiske livsgrunnlag som
viste seg å være resultatet av de siste
40-50 årenes bevistløse vekstpolitikk
og naturutbytting.
Det som ble fortalt oss om dette i
WWFs og FNs siste globale rapporter, det er nesten ufattelig. I løpet av
de siste tiårenes vekstpolitikk i rike
land har verden tapt over halvparten,
faktisk bort imot to tredjedeler av
hele vårt biologiske livsgrunnlag.
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Dette har radert ut det meste av alle
pattedyr, krypdyr, fugler, fisk insekter
og det meste av regnskog og naturlig
plantedekke. Alt dette er fortrengt
av mennesker og denne livsødeleggelsen fortsetter uten at noen har en
troverdig strategi for å bekjempe det
eller aner noe om hvordan det skal
stanses.
Spørsmålet er om også denne
krisen, etter hvert som den går opp
for oss, vil utløse nye verdier og en
ny vilje til global fordeling, altså et
oppgjør med hele den vekstkonkurransen som vårt økonomiske system
er tuftet på. En slik verdioppvåkning
er kanskje vårt eneste håp. I forhold
til dette er den fjerde krisen, koronaepidemien, faktisk en bagatell. Fordi
den er lettere å fatte har den utløst
nettopp slike forandringsverdier som
kanskje kan redde vår framtid. Igjen
ser vi fellesskap, samarbeid og vilje
til rettferdighet under utvikling. Om
det skal bli en trend, en ny bølge som
kan snu den ødeleggende vekstkonkurransen og bidra til en framtid vi
kan overleve med, det er mye opp til
oss i den grønne bevegelsen og vår
evne til å kommunisere og vise realitetene i det vi står overfor.
Kan koronakrisen være tungen på
vektskålen, den ekstra tyngden som
får det til å kollapse? Undervurderer
vi effekten av den?
Koronakrisen gir oss en mulighet,
men jeg er redd for at de som har
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Ragnhild og Erik
Dammann på
terrassen hjemme
på Nesodden hvor
de to kan nyte
flott utsikt mot
Bunnefjorden.

Den biologiske
krisen med et
ufattelig tap av arter
og livsgrunnlag er
uten tvil den mest
alvorlige krisen
menneskeheten
noensinne har stått
overfor, mener
den 89 år gamle
miljøhøvdingen Erik
Dammann som
stiftet Framtiden i
våre hender i 1974.

makt i samfunnet vil satse voldsomt
på å få konkurranse og vekstøkonomien på plass igjen. Jeg håper
imidlertid at koronakrisens nye
fellesskapsverdier skal bidra til at vi
snarest kommer i gang med en debatt
om andre løsninger enn å reparere
enn utdatert og foreldet system. Da
blir det store spørsmålet om viljen
til samarbeid, omsorg og deling som
koronakrisen ser ut til å skape, om
den også kan hjelpe oss ut av den
største krisen. Den vil jo fortsette i
det øyeblikket vekstøkonomien er i
full gang igjen.
En forandring skjer i alle fall ikke
uten videre, for vårt økonomiske system er totalt avhengig av økonomisk
vekst og ulikhet. Naomi Klein har sagt
noe viktig i den sammenhengen. Hun
sier at «kriser fører alltid til forandring, men i hvilken retning forandringen går, avhenger av hvilke ideer som
er i omløp.» Det betyr at vi som ser
nødvendigheten av kursforandring nå
har et vindu, en åpning for å kunne
styrke troen på en helt ny utvikling og
de verdiene den må bygge på.

Vi må få til en debatt om en ny økonomisk orden som kan gjøre det mulig å snu utviklingen mot en ny global
fordelingspolitikk. Dagens økonomi
er jo i stor grad bare til nytte og fordel
for det lille mindretallet av en rik og
privilegert internasjonal økonomisk
elite. Med dagens orden er det umulig å få til en annen utvikling, fordi
dagens system innebærer art kapitalen skal flyte fritt og i minsk mulig
grad være styrt av politikere. Hvis
den livsnødvendige forandringen
skal være mulig må vi altså utvikle
en demokratisk økonomi hvor våre
valgte politikere kan sette grenser for
kapitalen og ressursbruken.

«Den biologiske krisen
med tap av natur og
livsgrunnlag, er uten
sammenligning den

Koronakrisen sendte Norge inn i
de mest omfattende endringene i
fredstid. Hvordan virker krisen inn i
din hverdag?
Jeg lever stort sett som folk flest akkurat nå. Praktiserer sosial avstand,
følger myndighetenes råd om smittevern, vasker hender, og unngår å
gi klemmer og ta på folk. Men jeg tenker kanskje annerledes enn mange

andre nå, fordi jeg kjenner den store
bakenforliggende krisen – tap av
arter og natur - og det er her jeg har
det fulle fokuset nå. Det er dette som
opptar meg mest.
Har du en grunnleggende tro på
at myndighetene klarer å løse
koronakrisen?
Det er klart at denne krisen jo innebærer at et mindretall blir virkelig
syke. Jeg personlig ikke så bekymret
selv om jeg selv klart hører til risiko
gruppene med alder og lungeproblem. For samfunnet og menneske
heten som helhet er det ingen stor
grunn til å frykte koronakrisen.
Vaksiner og medisiner vil etter hvert
bli en del viktig del av bekjempelsen
av viruset, og alt tyder på at denne
viruskrigen vil lykkes etter hvert,
mener Dammann.
Hva med de fattige landene?
Risikerer de å bli også denne
krisens tapere?
Ja, jeg er redd for at det kan bli en del
av resultatet av denne krisen. Vi har

allerede sett hvordan vi har overlatt
til dem å bære de største byrdene av
miljø- og klimakrisen. Jeg er redd det
samme skjer her. Dette er jo et typisk
eksempel på hvordan v forholder
oss til fattige land. Det er jo ikke
mulig å vite, men jeg tror neppe det
blir vi som kommer til å hjelpe dem.
Dessverre.
Koronakrisen blir framstilte som et
tidsskille. Den danske forfatteren
Carsten Jensen skrev for eksempel
en artikkel i Dagbladet med
overskriften «farvel til verden slik vi
kjenner den». Står vi ved et slikt stort
og avgjørende veiskille?
Jeg får inntrykk av debatten nå nesten bare handler om konsekvensene
av koronakrisen. Det jeg er opptatt
av er hvilke konsekvenser det får at
vi har ødelagt så store mengder med
naturressurser. Alle de store rapportene peker på en stadig forverring.
Det er nesten umulig å forstå hvordan
vi skal klare å snu dette. Det eneste
håpet er at vi utvikler andre verdier.
Det vi står overfor er et helt overord-

farligste, dypeste og
mest eksistensielle krisen
menneskeheten noen
gang har stått ovenfor.»
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net problem som vi ikke har forstått
konsekvensene av. Den grønne
bevegelsen må begynne å diskutere
økonomiske ordninger som kan bidra
til å snu dette. For meg har dette blitt
et hovedpoeng, det er den eneste
redningen jeg kan se.
Kan miljøbevegelsene ha vokst
inn i en tradisjon med mindre og
begrensede tiltak og løsninger?
Ja det er interessant spørsmål. Det
skyldes at man har satt for stort fokus
på klimakrisen fordi den muligens
kan løses gjennom såkalt grønn økonomisk vekst. Det beste eksemplet på
at dette ikke holder er debatten om
vindmøller. Det kan muligens redusere klimaproblemene noe, men kommer til å ødelegge tilsvarende mere
natur. Det er gigantiske kraftverk og
installasjoner som skal spres utover
i områder med unik norsk natur og
begrenset menneskelig aktivitet. Man
risikerer å bøte på noe av klimaproblemet, men tape natur og arter. Vi
må sette fokus på det som nå desidert
er den største krisen i verden, nemlig
den store biologiske krisen.
Hva kan være årsaken til at den
biologiske krisen har kommet bak
i køen og havnet mer eller mindre
utenfor debatten?
Det skyldes at man har satt for stort
fokus på klimakrisen. Selv etter at
de store rapportene om naturtap er
lagt fram, snakker og oppfører vi oss
som om det er klimakrisen alt dreier
seg om. Det er noe av dette som jeg
mener vi i den grønne bevegelsen må
bidra til å rette opp. Vi må få satt fokus
på det viktigste, og ikke bare jobbe
med små justeringer av vekst-utviklingen. Målet og hovedfokuset må være
en helt ny og motsatt type utvikling.
Jeg har også ofte skrevet om at de
verdiene som kanskje kan redde oss
er det verdiene som kvinner har stått
for gjennom historien. Det tror jeg er
viktig.
Et amerikansk tidsskrift pekte nylig
på at land som har lykkes best i å
bekjempe koronaviruset, er land
med kvinnelige statsledere. Land
som styres av politiske «strongmen»
og alfahanner kom mye dårlige ut
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Koronakrisen har
vist oss at vi k a n
legge om samfunn
og personlig livsstil
når vi forstår at det
er nødvendig, sier
Erik Dammann, her
med kona Ragnhild
Dammann i solveggen
hjemme på Nesodden.

av det og de kom mye seinere i gang
med virkningsfulle løsninger. Er de
politiske alfahannenes tid forbi?
Kvinner står definitivt for andre verdier statistisk sett. I et system og en
verden hvor det handler om å hevde
seg på bekostning av andre vil naturligvis alfahannene takle spillet best.
Men verden trenger i stadig større
grad samarbeid og fellesskap. Ingen
av de store krisene som naturtapkrisen og klimakrisen, eller koronakrisen
for den saken skyld, kan løses gjennom ekstrem konkurranse og vekt
på snever egennytte. Samarbeid og
solidaritet vil derimot være en grunnleggende forutsetning for å lykkes. I
en slik verden vil uten tvil kvinner og
feminine verdier få en økt rolle.
Hva kan Framtiden i våre hender som
organisasjon og miljøbevegelsen som
helhet bidra med i Koronakrisen og i
situasjonen som har oppstått?
Framtiden i våre hender og resten
av miljøbevegelsen bør spille en stor
rolle i Norge både nå under og etter
koronakrisen. Den grønne bevegelsen må stå sammen og løfte de store,
grunnleggende utfordringene ut i
politikken og befolkningen. Et nasjonalt tiltak som Norge kan tjene på
er å hente opp prosjektet Alternativ
Framtid fra skuffen igjen. Dette var
et stort norsk prosjekt på 1980-tallet
som hadde til hensikt å meisle ut en
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helt ny visjon og en bærekraftig kurs
for Norge. Miljøbevegelsen bør i en
ny utredning be en gruppe uavhengige og høyt respekterte forskere om
å skissere hva som er nødvendig for
at vi skal komme ut av miljøkrisen
og over i en utvikling som kan gjøre
langsiktig overlevelse mulig. En slik
utvikling vil selvfølgelig måtte bygge
på andre mål og verdier enn evig
vekst og materialisme. Spørreundersøkelser den gangen Alternativ
Framtid ble lansert, viste at flertallet
av befolkningen ville foretrekke et
slikt samfunn, og stortingsflertallet
støttet utredningsideen og bevilget
etter hvert atskillige millioner for å få
den gjennomført. Resultatet av forskernes arbeid skulle så fremlegges
for offentlig debatt. Likevel mislyktes
dessverre forskerne den gang i å
utrede et helhetlig alternativ, men
i dag ville oppgaven være enklere,
fordi det allerede foreligger så mange
autoritative utredninger som angir
nettopp hva som er nødvendig for en
bærekraftig utvikling. Det altoverskyggende spørsmålet nå er jo nettopp hva som kreves for å bringe oss
ut av historiens farligste krise mens
det ennå er mulig. Det vil handle om
overlevelse og dyp verdiforandring
Mitt konkrete råd er at ledelsen i
Framtiden i våre hender setter seg
ned med ledelsen i de andre miljøbevegelsene og at disse sammen

Tørre hender

anmoder Norges fremste biologer og
naturvitenskapsfolk om å skissere de
nødvendige hovedtrekkene i en utvikling for overlevelse. Forskerne må
selvfølgelig stilles fritt og uavhengig
av både miljøbevegelser og politikere, og økologien må legge premissene, ikke økonomien.
Oppgaven for Framtiden i våre
hender vil da være å rette politikernes
og befolkningens interesse mot dette
prosjektet og dets konklusjoner, og å
vise at dette ikke bare er et spørsmål
om overlevelse, men at det også vil
gi nye muligheter for et harmonisk
og bedre liv. Dèt burde jo også være
en naturlig oppgave for en bevegelse
med det navnet vi har!
For min del tror jeg et slikt vitenskapsbasert grunnlag for samfunnsdebatten kan få avgjørende betydning for både politikk og holdninger
i befolkningen, ikke minst blant de
unge. Jeg håper bare at det blir diskutert seriøst og ikke bare behandlet
som et knirk fra hornet på veggen,
avslutter Erik Dammann.
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Mardøla 50 år etter

Mardøla 1970. Sigmund
Kvaløy Setreng, var en av
hovedpersonene bak den
ikoniske aksjonen og kjempet
innbitt for vassdraget, men ble
tilslutt båret bort av politiet.
Foto NTB scanpix

Kampen
om Mardøla
er ikke over
«Vi skal skåle i
friskt vann på
toppen av fossen
når den blir fri.»

«Ikkje øydelegg bygda vår!» sto det på plakaten
til Marit Wadsten. Hun var ni og et halvt år
sommeren Mardøla-aksjonen ble verdens første
sivilt ulydige aksjon for vern av natur. Femti år
senere kjemper hun for at vannet på nytt skal få
renne fritt i Mardalsfossen.
Vann er liv:

Tekst
Elin Espmark Wibe
Elin Espmark Wibe
jobber som kom
munikasjonsrådigiver
i Framtiden i våre
hender. Hun har
studert international
Relations ved SOAS
og har en mastergrad
i digital journalistikk
fra Goldsmiths Uni
versity of London.
Hun har tidligere job
bet i The Economist
og Metro.co.uk.
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På en gård i bygda Eresfjord i Romsdal, med grønsaker, kjøtt- og melkeproduksjon, lakseelv og en familie
som lærte henne verdien av vann,
vokste Marit opp.
Det er vannet dette her handler
om. Det er kjernen i kampen, sier
Marit. – Jeg lever jo av mat, ikke
penger.
Kampen om vannet i Mardalsfossen hadde splittet folk lenge før aksjonen i 1970. Det hadde lenge kokt
med aktivitet, møter og parlamentarisk jobbing for bevaring. Plakaten
hadde hun laget sammen med de
andre barna i 4H.
Alle barna var med, sier Marit.
– Faren min, som satt i kommune-
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styret, gikk rundt med underskriftsliste. Grunneierlaget vedtok vern av
fossen.
I lokalavisa en maidag i 1970 ble
barna avbilda på fergekaia under
overskrifta «Klar tale til industrikomiteen». Et bilde historien har blitt
ganske vant til. «Pengar er ikkje
vatn!» «Kva med Eira?» «Ikkje øydelegg bygda vår», mala på pappkartong og holdt opp foran dresskledde
stortingspolitikere.
Jeg var en tidlig aktivist, kan du vel
si, sier Marit.
– Det er klart vi barna ble prega
av de voksne. Foreldrene mine var
aktive i kampen om vannet. Vannet
er så utrolig viktig i et jordbrukssamfunn. Det er livsgrunnlaget.

Foto Romdals Budstikke

Foto Steinar Myhr / Samfoto

Mardalsfossen
(297 meters fall)
uten vannføring.
Fossen «skrus
av» utenom
turistsesongen
for maksimal
produksjon av
elektrisk strøm.
Eikesdal. Nesset
kommune. Møre
og Romsdal.

Uforholdsmessige store
skadevirkninger
«Grensen for den reduksjon av elvas
felt som kan skje uten uforholdsmessige store skadevirkninger er nådd.
Planen om å bygge ut Mardalsfossen
ved overføring av vannet til Romsdal,
bør derfor etter Hovedstyrets mening
skrinlegges.»
Sitatet over, signert hovedstyret i
Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen (NVE) er datert 1958. Allikevel
gikk det mot utbygging. Det lille
samfunnet i Romsdal som ikke følte
seg hørt skulle skrive verdenshistorie.
De omtrent 1000 høydemetrene
opp det stupbratte Sandgrovskaret
går en allianse mellom miljøvernere
og unge og gamle bygdefolk. Store
deler av sommeren hold de stand og
blokkerte anleggsarbeidet.
Marit besøkte leiren sammen med
familien flere ganger. – Jeg husker det
som veldig spennende, sier hun. Og
aksjonen skulle ikke gå stille forbi.
«Raumahæren», lokale motstandere av aksjonen fra Rauma, går til
motaksjon. Med slagord som «Romsdalen for romsdalinger» og «Hippies
dra hjem – hvis dere har noe da!» og
ultimatum om å fjerne leiren husker
Marit det som en skremmende opplevelse:
Det var utrolig skummelt. Vi så på
de voksne at de ble både vantro, sinte

og redde på grunn av motaksjonen
nabobygda på andre sida av fjellet
satte i gang.

Marit Wadsten
var 9 år gammel
da kampen om
Mardalsfossen
preget hjem
bygda. 50 år etter
kjemper hun
for at vannet i
vassdraget på nytt
skal renne fritt.

Kampen fortsetter
I sommer som mange somre før vil
drøssevis av turister igjen flokke seg
ved Mardalsfossen. Å stå ved bunnen
av fossen er en av de opplevelsene
som får deg til å føle på kroppen kreftene som fins i naturen.
Men bygdefolket og miljøforkjemperne tapte den gangen. Det ble
kraftutbygging, og i dag slippes fossen bare to måneder om sommeren
og er som et skjellet av hva den en
gang var.
- Vannet er blodårene i naturen.
Dette handler ikke om fossen som
turistattraksjon, sier Marit.
- Fossen betyr mye for identiteten
til Eikesdalen. En fri foss vil endre
grunnvannet, jordsmonn og fiske i
Eikesdalvatnet og i lakseelva Eira.
For i år, femti år etter, kan lokalsamfunnet stille krav om revisjon.
For Marit og flere av de andre som
var med henne i 4H på kaia for et
halvt århundre siden var kampen
aldri over.
«Vårt hovedkrav er at konsesjonen
til utbygging av Austre Mardøla blir
oppheva og at Mardalsfossen blir ført
tilbake til naturen» står det i revisjonskravet signert Eikesdal Bygdelag.
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«Vannet er
blodårene i

Dette har blitt jobba med i femti år.
Spesielt de siste ti åra opp mot at det
var mulig å stille revisjonskrav har vi
samla gamle aviser, gravd i arkiver og
sendt brev til Olje- og energiministeren om å få tilbake fossen vår. Det
er et stort engasjement for det, sier
Marit.
Og de har tro på at de skal vinne:
Folk sier de ville vært klare til å
lenke seg på nytt. Vi har hele tida sagt
at kraftutbygginga var feil. Og vi skal
skåle i friskt vann på toppen av fossen
når den blir fri, sier hun.

naturen. Dette
handler ikke

Foto Erik Thorberg / NTB / Scanpix

om fossen
som turist
attraksjon.»
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Mardøla 50 år etter

Fossen
som fødte en
bevegelse
Knapt noe enkeltsak har hatt så stor betydning
for utviklingen av norsk miljøbevegelse som
Mardøla-aksjonen sommeren 1970. Aksjonen har
skrevet seg inn i historiebøkene som kanskje selve
fødselen til den moderne norske miljøkampen.

Kommentar og
bakgrunn
Arne Storrønningen

Altaaksjonen 30 år seinere var på
mange måter et ektefødt barn av
Mardølaaksjonen. Det samme var
også bruken av sivil ulydighet i
norsk miljøkamp i årene som skulle
komme. Natur og ungdoms aksjonstradisjoner, Bellona og Frederick
Hauges pipeklatring utover på 80-tallet, kampen mot monstermastene
i Hardanger i 2015 og mange andre
aksjoner ble en del av en norsk sivil
ulydighetstradisjon som alle mer
eller mindre hadde sitt utspring i
Mardøla-aksjonen for 50 år siden.

Sterke følelser
Planene om å legge den vakre og
spektakulære Mardalsfossen i Møre
og Romsdal i rør vakte sterke følelser
og ble utgangspunktet for et nytt
sterkt norsk naturvernengasjement.
Fossen med sitt
655 meter høye fall er Nord-Europas høyeste og verdens fjerde høyeste
foss. Den ble ikke uten grunn et symbol på fri norsk natur for en genera-
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sjon av unge natur- og miljøvernere
på slutten av 60-tallet og det tidlig
70-tallet. Kampen mot vassdragsutbyggingen ble også et uttrykk for
kampen mot det utskjelte «industrivekst-samfunnets» og iveren etter å
temme norske fosser for å bygge ut
norsk vannkraft.
Blant de omkring rundt 500 aksjonistene som etter hvert sluttet seg til
aksjonen var filosofene Arne Næss og
Sigmund Kvaløy Setreng og seinere
venstreleder og statsråd i to Bondevik-regjeringer, Odd Einar Dørum,
noen av de mest profilerte.

«Lynsjestemning»
Aksjonen fikk støtte av lokalbefolkningen i Eikesdal og Eresfjord, mens
nabokommunen Rauma var sterke
tilhengere av utbyggingen. De ville
få gode inntekter om fossen ble lagt
i rør. Innbyggere i Rauma kommune
mobiliserte med motdemonstranter,
den såkalte Rauma-hæren som besto
av flere hundre personer. Frontene
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«Mardalsfossen
var for majestetisk
til å bli lagt i rør.
Dette inngrepet
var som å sprenge
Buddha-figurene i
Afghanistan.»
(Trygve Siira i 2010)

var steile og temperaturen høy.
Det var «lynsjestemning» fortalte
Kvaløy Setreng om opplevelsene
med «Rauma-hæren» i forbindelse
med 40-årsmarkeringen av Mardølaaksjonen i 2010.

aksjon.», skriver Naturvernforbundets magasin.

«Vi var ekte 68-ere»
Sigmund Kvaløy Setreng skriver selv
i artikkelen «To økofilosofier i Norge;
deres begynnelse og en del til -EN
RAPPORT FRA ARNES MILJØ»
«24.juni 1969 samlet 30 aktivister
seg på Filosofisk institutt og grunnla
Samarbeidsgruppene for Natur-og
miljøvern (snm). Den sentrale gruppen var den «ikkevoldelige direkteaksjonsgruppa». Dessverre hadde
Arne et engasjement i utlandet, og
gikk dermed glipp av en god del av
moroa.»
«Vi var ekte «68-ere», og diskusjonene var endeløse: - Nei til enhver
pyramide!»
«… det var Arnes (og Johan Galtungs) … fortolkning av Gandhi som
fungerte som sentral inspirasjonskilde for Mardøla-aksjonen sommeren 1970. Sammen med bønder

i Eikesdal og Eresfjord boltet vi oss
fast til fjellet, og - til vår forundring
- greide å stoppe gravemaskinene i
tre uker. Vi hadde slett ikke ventet
den sensasjonen som fulgte - med
rapporter i Der Spiegel og New York
Times. - Og heller ikke at aksjonen
ble startsignalet for den norske økopolitiske bevegelsen, bl.a. med en
ekstrainspirasjon til kampanjen mot
Norges innmeldelse i Det europeiske
fellesmarkedet», ifølge Kvaløy
Setreng.

Et tidsskille

Planene om å
temme den mektige
Mardalsfossen i
Møre og Romsdal
skapte sterke reak
sjoner blant norske
naturvernere som
meren for 50 år
siden og regnes av
mange som selve
fødselen til den nye
miljøbevegelsen i
Norge.

«Mardalsfossen var for majestetisk
til å bli lagt i rør. Dette inngrepet var
som å sprenge Buddha-figurene i
Afghanistan», uttalte Trygve Siira i et
intervju med Kristiansund-avisa Tidens Krav i 2010. Trygve Siira var 17
år gammel under Mardøla-aksjonen
de ikoniske augustdagene i 1970.
Aksjonen gjorde Mardøla «til et
tidsskille, mener Per Flatberg, tidligere generalsekretær i Naturvernforbundet og av mange regnet som en
legende i norsk naturvern gjennom
50 år. «1970-årene ble natur- og
miljøvernets tiår, og fundamentet ble
lagt i Mardøla», ifølge Flatberg.

Foto Darijus Strasunskas Flickr CC

Inspirert av Gandhi
Sigmund Kvaløy Setreng som var
student og samarbeidspartner av
filosofiprofessoren Arne Næss ble
en av de sentrale initiativtakerne til
Mardøla-aksjonen. Inspirert av Næss,
ble Gandhis ikke-volds-metoder og
bruk av fredelig sivil ulydighet det
viktigste virkemiddelet for aksjonistene. Både nasjonalt og internasjonalt ble aksjonen banebrytende og
en viktig inspirasjonskilde for videre
ikke-voldelig aksjonsarbeid.
1969: «Sigmund Kvaløy Setreng
går opp trappene til Naturvernforbundets lokaler i Akersgata 63. Han
har et helt spesielt ærend i dag. Han
skal be forbundets folk om å bryte
norsk lov. Han vil be dem om å ta
imot bøter, la seg arrestere og bli
satt i fengsel, om nødvendig.», skrev
journalist i Naturvernforbundets
magasin «Natur&Miljø», Tor Bjarne
Christensen i en tilbakeblikkartikkel
og et intervju med Kvaløy Setreng
publisert i 2014.
Daværende generalsekretær i
Naturvernforbundet Magne Midttun
er skeptisk. «Naturvernforbundet
kan ikke, som demokratisk medlemsorganisasjon, bryte loven», mente
han. Kvaløy Setreng ga seg ikke. «Jeg
spurte da om han kunne finne frem
til tretti personer som kunne være
villige til å begå sivil ulydighet for
å begrense vannkraftutbyggingen
i Norge», forteller Kvaløy Setreng,
ifølge artikkelen i Natur&Miljø.
«Filosofen får listen sin. Selv om han
ikke har fått med Naturvernforbundet, har han en gruppe som er villig
til å følge ham og bryte loven i naturens navn. De skal danne kjernen i
Samarbeidsrådet for Natur og Miljø
(snm), som starter forberedelsene til
landets første store sivil ulydighets-

Aksjonister fra
Samarbeidsgrup
pene for natur - og
miljøvern (snm)
samlet seg på fjellet
midt imellom Rauma
og Nesset kommuner.
Her noen av demon
strantene med teltleir i bakgrunnen.

Foto Erik Thorberg / NTB / Scanpix

Noen av de flere
hundre Mardøla
demonstrantene
sommeren 1970
foran anleggs
maskinene som
de midlertidig
klarte å stanse.
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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 2020.
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Urtebed
= fred på
jord

Det er mye fælt her i verden, for
eksempel råtten ruccola og vissen
basilikum. Men vi furter ikke med
egne urter.

De skal heve smaksopplevelsen i
den hjemmelagede maten. Men
med hånden på hjertet folkens: Hvor
mange opplever at mesteparten av
en dyrkjøpt krydderurt heller hever
nivået i søppelbøtta?
Ja, for mange av dem ser jo ut til å
stupe inn i endetiden med det samme
vi putter dem i handleposen. Bare
få dager etter at de struttet av grønn
glede minner de mer om gusjebrunt
kompostmateriale.
Og det er ikke bare i våre tilsynelatende trygge hjem at den grønne
bærekraften lider.
Kun en drøy uke etter at koronakrisen førte til mange stengte restauranter i mars rapporterte vekstnæringen,
altså grøntprodusentene, at de hadde
kastet rundt 50 000 krydderurter
som ellers skulle blitt servert på
utesteder.
En undersøkelse fra Sverige viser
at poser med salatmiks og levende
krydderurter står for nesten 20 prosent av butikkenes matsvinn, målt i
verditap. Uansett, det er med andre
ord på tide å stikke finger’n i jorda. Vi
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tørker tårene og knytter nevene rundt
en spade.
Det er slett ikke for sent å lage seg
et lite artig-urtebed. Inspirert av det
internasjonalt anerkjente peace-merket lagde jeg selv urtebedet på bildet
her i løpet av en drøy time - eller to,
da.
Mange urter har faktisk best av at
vi venter til juni med å sette dem ute,
utsatt for vær og vind. Tommelfingerregelen er at det stabilt skal være
minst 10 grad om natten for at urter
skal trives ute.
Det er to veier å gå: Så dine egne
frø, som du ennå har tid til og som
kan plantes rett ut i bedet. Eller kjøpe
småplanter som du danderer i bedet
og kan bruke om kort tid.

«I motsetning til å
se gress gro, eller
maling tørke, er
det jo kjempegøy
å følge utviklingen
til egne urter.»

Det er slett
ikke forsent å
lage ditt eget
urtebed. Mitt
lille bed her er
inspirert av det
internasjonale
fredstegnet.

Har du en hageflekk med gress kan
du jo bare grave deg et bed. Da er
det lurt å gjøre som meg, finne noen
passende store steiner til å avgrense
bedet med. Steinene bidrar også til at
jorden holder varmen.
Alternativet er å snekre seg et bed
av planker, eller gå til innkjøp av en
såkalt pallekarm. I tillegg til de litt
dyrere plantekassene fører alle hagebutikker slike karmer. Skal karmen
stå på gress må det legges en fiberduk
i bunnen, slik at ikke ugress trenger
seg inn.
Ekstra viktig er det at du velger
riktige sekker med jord. Den bør, nei
skal, være såkalt torvfri. Torven vi til
nå har brukt mye av i hagene våre er
hentet fra oppgravde myrområder,
og ødeleggelse av myr fører til store
klimagassutslipp.
Miljøorganisasjonen Spire, som
jobber for å stanse tapet av naturmangdold, har lenge advart mot
torvjorden. Med hell: For bare fem år
siden fantes det ikke mer enn to typer
torvfri jord på markedet. Nå har alle
utsalgssteder et godt utvalg, og Spire
anbefaler særlig det som heter torvfri
kompostjord.
Da er det bare å spa opp. Det aller
beste rådet er å satse på urter du
faktisk liker å spise, som du ikke bare
liker å vise frem til gjester. Verd å
merke seg er at urter trives med ulik
behandling og solforhold
De mest populære og lettvinte
krydderurtene de fleste av oss liker å
bruke er persille, oregano, rosmarin
og timian, samt selvfølgelig gressløk.
Men det er et manfold å velge i. På
nett kan du også bestille for eksempel
kaffir lime, min asiatiske favoritt - eller hvorfor ikke kontrastere med litt
salat som ruccola og asiatisk pak choi?
I motsetning til å se gress gro, eller
maling tørke, er det jo kjempegøy å
følge utviklingen til egne urter. Den
som luker i et bed, høster dessuten
sjelefred.
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Slik lager du din
egen pesto
Du trenger ikke lage pesto av bare en type
urt, det er like greit å blande flere favoritter så blir pestoen din egen spesialitet.

OBS:
176
PPI

n
Ve lkobmomrdes
ti l

Smak deg frem med litt prøvetyg
ging på forhånd, for å finne ut
hvilken kombinasjon du vil ha. Litt
egendyrket ruccola vil alltid bidra til
å stabilisere smaken.
Her er det slingringsmonn, men
dette blir normalt passe mengde og
konsistens:
• Friske urter tilsvarende omtrent
to potter kjøpe-basilikum
• 1 dl smaksnøytral olivenolje,
kanskje litt mer
• 3 ss nokså finhakkede valnøtter
(eventuelt pinjekjerner, men det
er dyrt)
• 2 ss finrevet hard norsk ost av noe
slag (eventuelt italiensk grana

Bruk en liten mikser eller en stavmik
ser til å mose det grønne sammen
med hvitløken, mens du sakte sper
med olje til grøten blir passe grov. Rør
så inn nøtter og ost, før du smaker til
med salt og pepper.
Et smart triks om du skal oppbevare
eller gi bort pesto er å ha den i et glass
med skrulokk, og så helle litt ekstra
olje på toppe av dem for å hindre ska
delig oksygen.

Slik lager du din
egen urteolje
Dette blir nok en favoritt, som du drypper i
for eksempel blomkålsuppe for å jazze den
opp, eller som du nyter med tørt brød som
ellers er klar for kasting.
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Blandingsforholdet her er:
• 1/2 liter olivenolje med nøytral smak
1 potte basilikum
2 ss timianblader
1 fedd hvitløk, grovt hakket
litt salt og pepper
Du kan pensle oljen på alt som skal
stekes eller grilles, eller bruke den
som ekstra smak når alt er ferdig.



Her har jeg hatt i både basilikum
og timian, men det er fritt frem for
egne smakspreferanser. Jeg hakker
og moser urteblader, med morter
eller stavmikser, heller over oliven
olje og lar det stå et par dager før
jeg siler bort urtene
I en pen flaske på bordet tar den
seg ekstra godt ut om du legger i en
urtekvist etter silingen.
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padano eller den dyrere parmesan
osten)
• 1 lite fedd hvitløk, nokså finhakket
• 1 ts salt
• litt pepper

De
De grønne
grønne sider
sider

Din
annonse
her?

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

Økologiske
frø fra

Nelson
Garden

Har du et økologisk, fairtrade
eller et produkt våre miljø og
samfunnsengasjerte lesere
bør vite om?

Kontakt Sverre på:
sverre@gmk.as eller
tlf: 98 61 31 01

Slakteri,
Kjøttfordelig,
Servering
ØKOLOGISK
SLAKTERI

Økologisk bakeverksted

Vikja
AS· STORFE
trenger
KALV
· SAUflere
· LAM medeiere.
· 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
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Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt

R e i n

ØKOLOGISK
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
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standard – fersk, nybrent kaffe på bønner
områder i verden. Vi foredler bønnene gje
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LEKER &
I OSLO.

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

www.reinhudpleie.no

Stavanger Kaffebrenneri tilbyr kaffe av håndverksmessig
brenning på små brennere for å la smak
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www.stavangerkaffebrenneri.no
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fersk, nybrent
kaffe på bønner fra helttilspesielle
sin rett.
NETTBUTIKK:
www.stavangerkaffebrenneri.no
områder i verden. Vi foredler bønnene gjennom langsom
Finn
nærmeste
utsalgssted
på
hjemmesiden.
Karbon-nøytral
Finn
nærmeste
utsalgssted
på
hjemmesiden.
brenning
på
små
brennere
for å la
og aroma
komme bedrift siden 2009
KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER
&
Finn
nærmeste
utsalgssted
påsmak
hjemmesiden.
til sin rett.
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
Ønsker
du
å
bli
forhandler?
Ønsker
du
Ønsker
du åå bli
bli forhandler?
forhandler?
Send en
en
melding
til 2009
post@stavangerkaffebrenneri.no
NETTBUTIKK: www.stavangerkaffebrenn
Send
melding
til
Karbon-nøytral
bedrift
siden
VELBEVARE.NO
Send en
melding
til post@stavangerkaffebrenneri.no
post@stavangerkaffebrenneri.no

HANDEL I RIKTIG RETNING

Finn nærmeste utsalgssted på hjemmes

Karbon-nøytral bedrift siden 2009

Ønsker du å bli forhandler?
Send en melding til post@stavangerkaffebre

BLI
BLI INSPIRERT
INSPIRERT

NETTBUTIKK: www.stavangerkaffebrenneri.no
Finn nærmeste utsalgssted på hjemmesiden.

hud?
Tørr hud?

krubbsår og

- Sprekker, kløe, skrubbsår og

På renmat.no er det hundrevis av gode

Tørr hud?
BLI INSPIRERT

På
renmat.no
er
gode
På du
renmat.no
er det
det hundrevis
hundrevis av
av gode
Ønsker
å bli forhandler?
oppskrifter med
med rene råvarer.
råvarer.
oppskrifter
Send en melding til post@stavangerkaffebrenneri.no
oppskrifter med rene
rene råvarer.
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- Sprekker, kløe, skrubbsår og
På renmat.no er det hundrevis av gode
andre hudplager? Prøv Optima.

BLI INSP

På renmat.no er det hu
oppskrifter med re
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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
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Økologisk hudpleie
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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,

Tørr hud, kløe 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
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Framtiden i våre hender 02/2020

- Sprekker, kløe, skrubbsår og

33

Utsyn

Hvis en bortimot
fullstendig nedstenging av
økonomien ikke er nok
til å nå klimamålene,
hva skal da til? Heldigvis er
ikke bildet fullt så mørkt.

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.

Flyene står på bakken, bensinsalget
og oljeprisen stuper, fotgjengere
og syklister dominerer gatebildet.
Storbyene opplever renere luft enn på
lenge. I Beijing må de tilbake til OL,
da myndighetene stengte fabrikker
og kullkraftverk for at utøvere og
andre tilreisende skulle få puste i
frisk luft.
Dette skulle tilsi en enorm nedgang i klimagassutslippene. Og vi
ser helt klart en nedgang. Ett anslag
er at utslippene i 2020 blir ca 5,5%
lavere enn i 2019, og det er jo isolert
sett gode nyheter. Selv om det er
mindre enn de 7,6% vi trenger i årlige utslippskutt for å nå målet om å
begrense global oppvarming til 1,5
grad. Så hvis en bortimot fullstendig
nedstenging av økonomien ikke er
nok til å nå klimamålene, hva skal da
til? Heldigvis er ikke bildet fullt så
mørkt.

Er det økonomisk kollaps?
For det første, det meste av økonomien er ikke stengt i det hele tatt. Det
internasjonale pengefondet IMF forventer (i april) en global økonomisk
nedgang på 3%. Det vil si at 97% av
den økonomiske aktiviteten fortsatt
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klarer å holde koken i 2020, eller litt
mindre, dersom IMF som vanlig er
litt forsiktige.
Det er også forklaringen på at de
fleste klimagassutslippene fortsetter som før Covid19-pandemien.
De største kildene til globale utslipp
fortsetter omtrent som før: Energiproduksjon, matproduksjon og
det meste av industrivirksomheten.
Transport er mer redusert, men selv
i bilavhengige USA har ikke salget av
bensin gått ned mer enn 32%. Land
med høyere andel kollektivtransport
vil ha mindre endringer.
På litt lengre sikt er det også flere
positive tegn. I regioner som har begynt overgangen til fornybar energi,
faller utslippene fra strømproduksjon
langt mer enn det globale gjennomsnittet. Mange europeiske land har
investert mye i solceller og vindturbiner, og siden disse ikke trenger
drivstoff, er det kull- og gasskraft som
stenges ned når etterspørselen reduseres. Derfor rapporteres det om en
39% reduksjon i utslipp fra Europas
strømproduksjon, og Storbritannia
har satt rekord i antall dager de har
klart seg helt uten kullkraft. Dette
viser at de landene som allerede har
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tatt grep i riktig retning, nå får «betalt» i form av betydelig reduksjon i
sine klimagassutslipp.

Nye vaner
Et annet positivt tegn, er endrede
vaner. Selv om noen syns det er
frustrerende med hjemmekontor, har
veldig mange vært flinke til å ta i bruk
alternative løsninger. Videokonferanser og annen digital trafikk har eksplodert. Selv om dette krever øvelse
og har sine egne utfordringer, er det
også mange som opplever fordeler.
Lørdag 25. april gjennomførte
Framtiden i våre hender sin planlagte
lokallagssamling på videoplattformen Zoom. Selv om det ble annerledes, var det både artig og nyttig. Etter
hvert som vi behersker verktøyene
bedre, klarer vi også å få mer ut av
fordelene med digitale møter. De
fleste formulerer seg kortere og mer
presist, terskelen er lav for å møtes og
vi trenger ikke samle alle for å gjennomføre en samling. Programvaren
har også en god del praktiske funksjoner som gjør gjennomføringen enklere enn ved en fysisk samling. Dette
blir billigere for oss, og er enklere å
arrangere. Det gjør nok at vi kommer

Foto Tom Jutte/Flickr CC

Mot en ny og
bærekraftig normal?

Går det mot
en ny og
bærekraftig
hverdag etter
koronakrisen,
spør Christoffer
Ringnes
Klyve i denne
kommentaren.
Foto stanley Pan/Flickr CC

“I regioner som har
begynt overgangen
til fornybar energi,

å gå konkurs, og da kan det ta lang tid
før dette markedet tar seg opp igjen.
Og de som overlever vil neppe kunne
fortsette med gjeldsfinansiert vekst og
lave priser. Flere reisebyråer og flyselskaper har varslet at det vil bli høyere
flypriser og færre ruter framover.

Hva blir den nye normalen?
Trusselen om global pandemi er
ikke ny. Helseeksperter har advart i
årevis om at dette vil kunne skje, når
enorme mengder dyr stues sammen
på lite areal og kommer i kontakt
med mennesker som så reiser verden
rundt med fly og kan spre muterte
virus og bakterier. Vi har fått flere
skremmeskudd, som ebola, SARS,
MERS, og diverse varianter av svine-

og fugleinfluensa. Det er sannsynlig
at myndighetene i mange land vil
fra strømproduksjon være langt mer forsiktige framover,
og sette i verk bedre tiltak også for å
langt mer enn
forhindre den neste pandemien.
det globale
Det er for tiden mye snakk om å
gjennomsnittet.”
vende tilbake til “normalen”. Men
hva er “normalt”? Det kan godt hende vi må venne oss til såpass hyppige
pandemier at sosial avstand, nærferie, hjemmekontor og videomøter
blir den nye normalen, mens fysiske
kontorer, flyreiser og store sammenkomster blir et mindre viktig innslag i
hverdagen. Dette vil få konsekvenser
ikke bare for flytrafikken, men etter
hvert også for hvordan vi planlegger
og organiserer arbeidsplasser, byer
Laserlys brukes
og transportsystemer.
til å måle hvor
faller utslippene

godt en reflektor
fokuserer
solstråler i et
fokuspunkt. (2013)

Foto Geir Mogen NTNU/Flickr CC

til å gjennomføre slike samlinger
oftere. Det er også mer distriktsvennlig, ettersom den digitale reiseveien
er like kort for alle som kan ta i bruk
en datamaskin.
De fleste bedrifter, organisasjoner
og offentlige virksomheter har liknende erfaringer. En konsekvens av
dette vil sannsynligvis – og forhåpentligvis – være at den spinnville veksten
vi har hatt i flytrafikken reverseres. På
kort og mellomlang sikt skjer jo dette
allerede, men jeg tror vi kommer til
å se en varig endring av vaner. Særlig
jobbreiser vil begrenses på lang sikt.
Ingen savner å ha vekkerklokken
på kl 0500 for å rekke morgenflyet
mellom Gardermoen og Flesland
eller Værnes, bare for å rekke et møte
i en annen by for så å reise tilbake
igjen. Vi blir stadig flinkere og mer
komfortable med å gjennomføre
møter på video, og denne nye verktøykassa forsvinner ikke selv når folk
begynner å fly igjen. For mange har
jobbreiser med fly vært et nødvendig
onde, som man ikke umiddelbart vil
begynne med igjen når det finnes
et alternativ som er ca like bra, og
samtidig billigere, mer praktisk og
tidsbesparende.
Hva som skjer med turistreiser er
mer uforutsigbart. Denne sommerens sydenturer blir nok ikke noe av,
og mange vil utforske og oppdage
mer nærliggende feriemål og trives
med det. Kanskje vil det også gi endrede ferievaner, selv om jeg tviler på
at nordmenns ønske om sol og varmt
hav vil forsvinne helt. Et mer praktisk
spørsmål vil være hva som skjer
med selve flybransjen, som har tapt
enormt med penger i denne perioden. Særlig billigselskapene som har
bidratt til å presse ned prisene og øke
volumet de siste tiårene, står i fare for
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Stifinner

På en
sandgul
dyne
klokken
05:02
Jeg har vært for seint ute før. Derfor forlater
jeg senga halv fem, sjeldent besluttsomt.

I lyd fra konas sovepust drar
jeg på meg t-trøye og kortbukse
og lukker meg varsomt ut av
sommerhuset, der også mine
tre barnebarn og deres foreldre
sover. Barna har vannkopper i
ulike stadier.
I tussmørket småløper jeg
bortover en grusvei, klyver opp
på en sanddyne og setter meg på
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toppen, andpusten. Omgitt av
marehalm, blåklokker og gule
skjermsvever skuer jeg østover.
Langt ute øyner jeg med kikkerten flatt land, det må være Læsø,
den største øya i Kattegat. Hav
og himmel er vanskelig å skjelne.
Slappe bølger skvulper sand,
skjell og småstein mot stranden.
Tre storskarv flyr lavt over sjøen

Framtiden i våre hender

nordover. Bak dynen rauter beitende kyr. Hese ringduer kurrer
uglelignende.
Er jeg alene med det veldige
havet? Nei, vi er to, oppdager jeg.
En kvinne i hvit badekåpe skrider nedover dynen noen titalls
meter sør for meg. Hun setter
seg på stranden, legger høyre fot
over venstre bein og venstre fot
over høyre bein, og retter blikket
østover, hun også.

Havet, hvor kom det fra?
Et spørsmål vitenskapen har
balet med lenge, forstår jeg.
Nå mener visstnok planetforskere ved Universitetet i Münster

«Hva føler jeg? En omsorg.
En omsorg for det rike livet
alliansen sola, jorda og havet
gjennom uendelig tid har klart
å skape i verdensrommets
ugjestmilde kulde.»
Trond Wormstrand

Tekst
Trond
Wormstrand

(Tyskland) at de har svaret.
Vannet kom til Tellus med Theia,
et himmellegeme like stort som
planeten Mars, som kolliderte
med jorda for 4,4 milliarder år
siden. Kollisjonen skapte samtidig månen.
Klokken 05:02. Presis etter
timetabellen skjer det, lydløst
og sakte. En oransje boble duk-

ker opp i horisontens tynne dis,
sender en stripe over sjøen rett
mot mine øyne, og får vanndråper på marehalmens stengel til
å funkle. Jeg har stått og sittet
på Jær-strender og sett sola gå
ned i havet, ned i Nordsjøen,
nå opplever jeg for første gang
sommersola stå opp av havet.
Vannkoppebarna skulle sittet
ved min side nå.
Hun lar badekåpen falle,
kvinnen jeg deler soloppgangen
med, skritter så over fuktiggrå
fjæresand, vasser ut i sjøen og
legger på svøm, rett mot den lille
oransje boblen. En lang, blank
stripe dannes etter henne. En
liten boble? Ja, akkurat nå har
jeg vondt for å forstå at solas
volum kan romme 1,3 millioner
jordkloder.

Hva føler jeg?
En omsorg. En omsorg for det
rike livet alliansen sola, jorda og
havet gjennom uendelig tid har
klart å skape i verdensrommets
ugjestmilde kulde.
En gåseflokk flyr sørover. Gjessene prøver, men finner ingen

plogformasjon. Jeg ser dem som
mørke silhuetter mot en lys blå
himmel der månen henger halv
i ne. Flere hundre stær slår seg
ned i furutrær mellom sovende
sommerhus der røde og hvite
vimpler henger urørlig. Nær ansiktet mitt kryper en syvprikket
marihøne oppover en blomsterstengel. Rovdyret er grytidlig i
gang med jakten på bladlus.
Sola klatrer. Skygger oppstår.
Sjøluften kjennes varmere mot
huden. Jeg reiser meg møysommelig, har prøvd meg på
lotusstilling, og rusler med
sand i sandalene tilbake til det
sovestille sommerhuset med
vannkopper.
Ekstralagret gulost og appelsinmarmelade på varme rundstykker. Til kaffen: «Blomme i
madeira». Under familiefrokosten ute i hagen er jeg alene med
en minnerik fortid tilhørende
denne dagen. En opplevelse jeg
vil bære med meg, en opplevelse jeg syns det er vanskelig
å ordlegge. Sigbjørn Obstfelder
hjelper meg: «Hys! Der var noget
indi mig selv, som klatred.»

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.
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Sluttreplikken

Rapport fra
hjemmekontoret
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Mai 2020: Atter en dag med hjemmekontor. Atter en dag uten
å møte blikket til en kollega, en klapp på skulderen eller
å snakke litt om livet ved kaffemaskinen. Akk, så lei jeg er av
koronatilværelsen. Men er det likevel ting vi skal ta med oss fra
denne tiden?

«Hvorvidt
klimaarbeidet
går frem eller
tilbake etter
korona, avhenger
av politikerne
våre og nærings
livslederne.
De igjen,
påvirkes av oss.»

Anja
Bakken Riise,
Leder i Framtiden
i våre henderer

skulle fikses. Og i den begrensningen, har jeg opplevd en viss tilfredsstillelse. Jeg har gitt slipp på et jag.
Jeg kan ikke være der det skjer. Det
skjer jo ikke noe.
Jeg har egentlig jobbet ganske mye
i denne perioden. Men siden jeg har
vært pålagt å være hjemme, har jeg
spart tid på reising. Den tiden har jeg
brukt til følge opp venner og familie
via telefon eller facetime, og ikke
minst: laget mye god mat med min
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nærmeste. Vi har fått tid til å koble
oss på hverandre, å dele hverdagens
stort og smått på en helt annen måte
enn vi har gjort før. For min del har
det blitt mye tydeligere hva som er
viktig for meg. Hva det er viktig å
bruke tiden min på. At tiden vi har
sammen er dyrebar. Så hvis jeg skal
ta med meg en ting fra korona må
det være det – å bli bedre på å prioritere hva og hvem jeg bruker tiden
min på.

Foto Privat

Her kunne jeg for eksempel skrevet
om hva som skjer med klimautslippene all den tid vi nesten bare oppholder oss hjemme. Når ingen lenger
flyr mellom Oslo og Trondheim for
å delta på et møte, eller andre byer i
verden for den slags skyld, når nesten
ingen lenger pendler langt mellom
hjemme og jobb – tenk alle utslippene
vi sparer! Analysene sier at klimautslippene i år vil gå ned med over 5%,
som er mer enn det vi har klart noe år
tidligere. Men så sier jo spådommene
at utslippene nok vil ta seg opp igjen,
om ikke på flyreisene med det første,
så stiger nok utslippene raskt så snart
«hjulene skal i gang» igjen.
Hva som skjer med utslippene er
altså høyst usikkert, og essensielt:
det er ingen naturlov som sikrer det
ene eller andre utfallet. Hvorvidt
klimaarbeidet går frem eller tilbake
etter korona, avhenger av politikerne
våre og næringslivslederne. De igjen,
påvirkes av oss. Vi kan altså ikke slå
oss til ro med det første.
Men det var egentlig ro, ikke
klimautslipp, jeg ville skrive om. Nå
skal jeg være forsiktig med å si at
alle har kjent på så mye ro den siste
tiden. Noen har jobbet hardere enn
aldri før. Sykepleiere, leger, lærere,
vaskepersonell, renovasjonsarbeidere, butikkansatte og mange flere
har sørget for at vi andre kunne gjøre
det vi ble fortalt: bli hjemme. Andre
har gjort nettopp det, men der har
det vært både hjemmeskole- og kontor, barnehage og sirkus på en gang.
Så kanskje skal vi ikke si at tiden
har vært preget av ro. Men jeg tror
mange av oss har opplevd å gå på en
annen tid enn vanlig?
Tid har fått en annen valør. Vi har
måttet slå oss til ro med å ikke få
gjort alt. Vi har ikke hatt mulighet
til å dra ut og se venner, drive med
fritidsinteresser, dra på debatter eller
konserter, fikse alle de tingene som
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Returadresse:
Magasinet Framtiden i våre hender
Mariboesgate 8,
0183 Oslo

A N N O N S E

Fremtidsreisen inneholder
oppgaver og korte filmer med
programlederen Samuel Massie
som guider klassen gjennom
øvelsen sammen med læreren.

Kan en reise til fremtiden
lære oss å gjøre mer for klimaet?
KLPs Fremtidsreisen er et gratis interaktivt undervisningsopplegg over to
skoletimer og er egnet for undervisning i videregående skole og 10. klasse i
ungdomsskolen. Det er tilpasset læreplanene.

«Artig, morsomt. Spennende
for vi som er engasjert i miljø
og klima.»

Elevene presenteres for fakta om klimaendringene og ulike fremtidsscenarier, og reflekterer over dem. Opplegget er laget av KLP i samarbeid med
NORCE Bjerknessenteret for klimaforskning og Norsk Klimastiftelse.

ELEV, KJELLE VIDEREGÅENDE SKOLE

Se mer på klp.no/fremtidsreisen

