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Syk klesindustri
Den nye klimakrigen
Lyden av norsk natur
Fiskemel og profitt

Vet du hva
sparepengene
dine driver
med?

Sparepengene dine er plassert i tusenvis av selskaper rundt
omkring i verden. Der skal de vokse til den dagen du trenger dem.
Men vet du egentlig om pengene bidrar til noe bra her i verden
eller brukes de for å lyve, undertrykke, utnytte, drepe eller bidra til
ødeleggelse av jordas miljø og klima?
Du må nesten bare stole på at pensjonsselskapet eller banken din passer på.
Men gjør de egentlig det?
I KLP har vi jobbet aktivt med ansvarlige
investeringer lenge. Det høres rart ut
i dag, men i 2001 var vi blant de første
finansaktørene som tok pengene helt
ut av tobakksbransjen, etter innspill
fra helseforetakene som eier oss.

Det er krevende arbeid å gå opp
nye stier, men belønningen er
at vi ser at det nytter. I dag
er det få finansaktører som
investerer i tobakksbransjen,
og en stadig mindre
andel av verdens
befolkning røyker.
Da er det verdt det.

Les mer om hva pensjonspengene driver med i KLP på klp.no.

KLPs eiere er kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og offentlig tilknyttede virksomheter. Vi skal sørge for at pensjonspengene vokser mens deres ansatte jobber, og utbetale
pensjonen fra den dagen de slutter å jobbe og resten av livet. KLP er også Norges ledende
innen indeksfond og forvalter sparepengene til flere tusen privatpersoner og virksomheter.

For dagene som kommer

Har du lyst til å jobbe for rettferdighet og
miljø sommeren 2021?
Liker du å snakke med folk? Brenner du for rettferdighet og vil ha en grønnere framtid?
Da er dette din drømmejobb!
Flere medlemmer gir oss økt påvirkningskraft når vi tar kampen for
solidaritet og miljø! Sommeren 2021 kan du bidra til vårt arbeid
ved å jobbe som verver eller teamleder for oss. Vi skal gjennomføre en nasjonal vervekampanje for å øke vår gjennomslagskraft
mot politikere og næringsliv. Vi ansetter om lag 50 ververe
og teamledere.

Som verver får du pratet med masse forskjellige mennesker.
Du vil bli med i et team med andre unge, engasjerte mennesker.
Dere vil enten jobbe i én av landets storbyer, eller reise sammen
rundt i Norge. Målet er å informere om vårt arbeid på en slik
måte at folk får lyst til å bli medlemmer i Framtiden i våre hender.
Jobben er fulltid over åtte uker og timebetalt.

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

Interessert? Gå inn på framtiden.no/om-oss/ledige-stillinger
Har du spørsmål om stillingen?
Kontakt markedssjef Andreas Loe (988 98 669, andreas@framtiden.no)
eller prosjektleder Ingvild Skøien (466 26 966, ingvild@framtiden.no).
Søknadsfrist: snarest
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Leder

En ekte
miljøhøvding
9. mai i år fyller miljøveteranen Erik Dam
han var den første som greide å omsette den til handling
og politisk bredde.», skriver den tidligere lederen av MDG
mann 90 år. Mer enn de fleste har mannen
og stortingsrepresentant Rasmus Hansson.
som grunnla folkeaksjonen og bevegelsen
Det er umulig å favne Dammanns utrolige liv og hele
Framtiden i våre hender i 1974 preget den
virksomhet i en artikkel. Teksten om han i denne utgaven
norske samfunnsdebatten og miljøkampen
av medlemsmagasinet gir bare noen glimt inn i et liv fylt
i en hel generasjon.
av engasjement og handling. At han for omkring femti år
I tillegg til å grunnlegge Framtiden i våre
siden valgte å forlate en spennende og lysende karriere
hender for snart 47 år siden er Dammann
i reklame- og markedsføring for å starte en ny norsk fol
også opphavsmann til viktige samtidspro
sjekter som Alternativ Framtid (ProSus),
kebevegelse for solidaritet og dyp samfunnsforandring
Forum for Systemdebatt, og i 2009
har hatt stor betydning for norsk miljøkamp og hele
til den internasjonale konferansen
den norske miljøbevegelsen. Dammanns engasje
Krisens Mulighet, om behovet
ment og folkebevegelsen som vokste fram ga ny
LES MER
for en endret økonomisk ver
og viktig kraft til store deler av norsk politikk og
side 22
samfunnsliv.
densorden av hensyn til miljø og
I en kommentar sitert i vår artikkel om Erik
klima.
Dammann i dette magasinet peker pensjonert før
Til sammen har Erik Dammann
utgitt 18 bøker, oversatt til sju språk, om
steamanuensis Jan Johnsen ved OsloMet på den langsik
miljø og økonomi, politikk og forandrings
tige rollen Erik Dammann har spilt gjennom sitt lange liv
i arbeidet for solidaritet og en mer rettferdig verden. Han
strategier, om livfilosofi ,og om vitenskap
sier:
og verdensbilder. Flere av dem har blitt
«Det er ingen tvil om at Framtiden i våre hender og den
bestselgere.
politiske oppvåkningen som fulgte i kjølvannet av den nye
I forordet til nyutgivelsen av «Fremti
folkebevegelsen, har satt varige spor hos meg og mange
den i våre hender» i 2017 skriver Rasmus
andre i min generasjon. Erik Dammann, bøkene han skrev
Hansson at dette er «en av få bøker i norsk
og bevegelsen han skapte har satt dype avtrykk i det nor
historie som spontant og alene har skapt
en hel folkebevegelse og drevet et nytt tan
ske samfunnet, hvor omfattende vil vi kanskje først forstå
i et lengre tidsperspektiv.»
kesett inn i politikk og samfunnsliv.» «Erik
Det er kloke ord det ikke er vanskelig å slutte seg til.
Dammann var ikke den første som pekte på
Jeg har mange i ryggen når jeg ønsker Erik Dammann til
nødvendigheten av å gjøre verden mer rett
lykke med 90-årsdagen 9. mai.
ferdig og ta vare på jordas ressurser, men

«Dammanns engasjement og
folkebevegelsen som vokste fram ga ny
og viktig kraft til store deler av norsk
politikk og samfunnsliv.»
Framtiden i våre hender

Tekst
Arne Storrønningen
Redaktør

Norske banker på kollisjonskurs med Parisavtalen

Nå er
det
NOK

En ny rapport viser at norske
og skandinaviske banker fem
år etter Paris-avtalen, fortsetter
å pøse gigantbeløp inn i den
internasjonale fossilindustrien.

«Dette er
nedslående tall
for alle som
at Skandinavia
skal være best
i klassen i den
nødvendige
omstillingen vekk
fra fossil energi.»

Nedslående tall
Rapporten viser at de tre bankene
med størst investeringer i fossilindustrien er, i synkende rekkefølge,
Nordea, DNB og Danske bank. DNB
utmerker seg også negativt ved å
være undersøkelsens største kreditor
til fossilindustrien. Dette er nedslående tall for alle som ønsker og tror
at Skandinavia skal være best i klas-

sen i den nødvendige omstillingen
vekk fra fossil energi.
Policyvurderingen viser at alle
bankene anerkjenner sitt ansvar for
å adressere klimakrisen, men ingen
av de undersøkte bankene har fullt
ut ekskludert finansiering av fossilindustrien. I rapporten har policyvurderingen en maksskår på 200 prosent.
Samtlige banker oppnår en svært lav
score. Av maksimalt 200 poeng er
det Sparebank1 SR-bank som oppnår
undersøkelsens neste høyeste score
med bare 25 poeng. Tallene for øvrige
banker på det norske markedet er 16
poeng til Danske Bank, 13,5 for Nordea
og 12,5 poeng for DNB.

Har ikke endret praksis

Tekst
Embla Husby
Jørgensen

Trenger klimajustering
Framtiden i våre hender mener at
bankene må klimajustere sine porteføljer. Norge har forpliktet seg til å nå
målene i Parisavtalen om å begrense
global oppvarming til under to grader. Da trenger vi også en finanssektor som trekker i samme retning og
investerer i tråd med klimamålene.
Det betyr at de justerer sine utlånsog investeringsporteføljer slik at de
er i overenstemmelse med maksgrensen for utslipp.
Det er utviklet en rekke verktøy
investorer kan ta i bruk for å sørge for
at investeringsporteføljen er tilpasset
klimamålene. Også norske investorer
må anerkjenne finansinstitusjonenes
avgjørende rolle i den grønne omstillingen.

DNB: Olje og gass viktig i
mange år framover

ønsker og tror

DNB, SR-bank, Danske bank og
Nordea har, på tross av sine klimaforpliktelser, fortsatt med å låne ut
hundretalls millioner kroner til fossil
energi de siste fem årene. Noen av
selskapene norske banker finansierer
driver kontroversiell aktivitet som
kullutvinning og oljeleting i Arktis.
Rapporten Banking on thin ice er
skrevet av Profundo og Banktrack.
Framtiden i våre hender og Etisk
bankguide er medutgivere av rapporten, sammen med Fair Finance
Guide Sverige, Oxfam og Mellemfolkeligt samvirke i Danmark. Du finner
rapporten på Framtiden.no

Vi trenger mindre store ord og
prat om klima og mer forpliktende
initiativer og krav som faktisk kutter
utslipp. Det er positivt at bankene
anerkjenner at de har et ansvar for å
begrense klimakrisa, men det er foruroligende at denne erkjennelsen ikke
gjenspeiles i finansering og retningslinjer, sier Bakken Riise.

Finansbransjen har et ansvar og en
egeninteresse i å hindre klimakrisen.
Det er forstemmende at bankene har
forpliktet seg til justering i tråd med
Parisavtalen uten at det ser ut til å
ha hatt de store konsekvensene for
praksis, mener leder i Framtiden i
våre hender Anja Bakken Riise.

Framtiden i våre hender 01/2021

I en epost til avisa Vårt Land som
nylig omtalte rapporten svarer DNB
«at banken har en utlånsportefølje
som «speiler norsk økonomi, hvor
olje og gass fortsatt er en sentral del
av næringen».
– Men vi jobber aktivt for, og ser
stort potensiale og nye markeder
for norske selskaper i energiomstillingen, sier Anne Margrethe Platou,
rådgiver innen samfunnsansvar og
næringspolitikk i DNB.
DNB opplyser at banken vil gå
nøye gjennom rapporten. DNB
mener at rapporten overser nyanser
innen olje og gass, og ikke fanger opp
selskaper som er i en overgang fra
fossile kilder til fornybar energi.
– Vi forventer høy vekst innenfor
fornybar energi, men verden vil trenge
olje og gass i energimiksen i mange år
fremover - selv i lavutslippsscenarier
hvor vi oppfyller målene i Paris-avtalen. Da er det viktig at olje og gass
utvinnes med så høye ESG-standarder
og så lavt karbonavtrykk som mulig,
sier Platou i DNB til Vårt Land.
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Korona-profitørene

En
katastrofe
i slowmotion

Tekst
Carin Leffler
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Foto: UN Women/Fahad Abdullah Kaizer

Carin Leffler er Framtiden i våre henders
ekspert på den globale tekstilindustrien
og norsk koordinator
i det internasjonale
nettverket Clean
Clothes Campaign.
Hun har fulgt utviklingen i global klesproduksjon på nært hold
de siste 15 årene.

Framtiden i våre hender

Jobbløse og pengelense: Millioner
av arbeidere i de landene som produserer mesteparten av klær til det
norske markedet - Kina, Bangladesh,
Malaysia, India og Tyrkia – har enten
stått uten arbeid deler av året, vært
nødt til å kutte antall arbeidstimer
per uke eller har mistet jobben sin.
Grunnene er flere: færre ordre som
en følge av mindre shopping i EU
og USA, nedstenginger av fabrikker
som en følge av lokal eller nasjonal
smittespredning og/eller redusert betalingsvillighet fra kleskjedenes side.
En undersøkelse publisert sist høst
viser at 65 prosent av leverandørene
oppga at kleskjedene hadde krevd
mer i avslag enn året før. Mer enn
halvparten hadde sett seg nødt til å
akseptere deler av ordrene til under
produksjonspris – av frykt for å miste
kunder – og i mange fabrikker har

M

Folk i kø
for å motta
nødhjelpspakker
i Shahjahanpurdistriktet i Dhaka,
Bangadesh.

ens kollapsen av fabrikkomplekset Rana Plaza i
Bangladesh knuste 1134
tekstilarbeidere til døde i løpet av
få sekunder er pandemien en slow
motion-tragedie som knuser drømmer og tar levebrødet fra utallige
arbeidere.
Aldri har kleskjedenes avhengighet
av en tekstilsektor med billig og systematisk utnyttet arbeidskraft vært
mer synlig enn i de siste 12 månedene. Aldri har arbeidernes allerede
utsatte posisjon, hvor mange lever
fra hånd til munn, vært mer blottlagt.
Sjelden har de hatt mer å tape hvis de
forsvarer sine rettigheter.
I begynnelsen av krisen var det
mest enkeltskjebner som ble omtalt
i mediene: Ungjenta med familie i
landsbyen som så vidt overlever på
hennes magre inntekt, og som plutselig så mister jobben. Familiefaren
som må gå hjem 30 mil, til fots, for at
han som jobbløs ikke overlever i den
totalt nedstengte storbyen. Syersker,
alle over 45 år, som til tross for mangeårig innsats ikke får sin kontrakt
fornyet, mens yngre kollegaer får
beholde jobben.
Etter hvert ble det satt i gang større, mer systematiske kartlegginger av
krisens konsekvenser for arbeiderne
som viser en dyster utvikling:

Foto: UN Women/Fahad Abdullah Kaizer

Mange av de internasjonale
kleskjedene snur ryggen til
koronarammede tekstilarbeidere.
Koronakrisen har blitt et skalkeskjul
for ny og grov utnyttelse av de som
syr klærne våre.

En tekstil
arbeider på
arbeidsplassen
sin (RMG) i
Dhaka som
er gjenåpnet
under korona
pandemien.
De ansatte her
bruker munnbind
og har avstand
mellom arbeidsplassene.

«Mens nordmenn var opptatt
av smittefri julegaveshopping
ble 20 000 sri lankesiske
tekstilarbeidere satt i karantene,
uten tilgang til mat eller andre
livsviktige forsyninger.»

Framtiden i våre hender 01/2021
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Korona-profitørene

Foto: UN Women/Fahad Abdullah Kaizer

Fagforeningsknusing øker:
Fagforeningsaktive er mer utsatte
enn noen gang. I Kambodsja, hvor
arbeidsgiversiden har presset hardt
på for lønnskutt, har fagforeningsledere og aktivister blitt sagt opp eller
arrestert for å stå på kravene. En
undersøkelse har sett nærmere på
fagbevegelsens rammebetingelser
under pandemien. En av hovedfunnene er at fabrikkeiere hyppig bruker
korona-situasjonen som skalkeskjul
for å ramme fagforeningsaktive.
Enten kan dette skje i form av målrettede oppsigelser hvor fagforeningsmedlemmer må forlate jobbene sine
først, under påskudd at det ikke er
arbeid nok til dem. En annen måte er
å samle ordrene til ikke-organiserte
fabrikker, mens de med fagforeninger blir lagt ned. Dermed forsvinner
også den lokale fagforeningen.
Arbeidere går syke på jobb: Frykt
for arbeidsløshet, truende fattigdom
og trangboddhet er hyppige årsaker
til hvorfor smitten sprer seg. En fersk
undersøkelse viser at 80 prosent av
arbeiderne i mai sist år sa de var redd
for å miste jobben sin hvis de meldte
ifra at de var syke, mens tallet i
desember hadde steget til 94 prosent.
Sist oktober ble flere arbeidere ved
tekstilfabrikken Brandix smittet av
korona. I løpet av noen få uke hadde
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Foto: UN Women/Fahad Abdullah Kaizer

altså arbeiderne mistet jobbene sine.
I de fleste land har myndighetene
betalt ut noe arbeidsledighetsstøtte,
men grovt regnet bare halvparten av
minstelønna, i utgangspunktet en sultelønn. 1,4 millioner tekstilarbeidere
i Bangladesh, tilsvarende 42 prosent
ansatte i sektoren, hadde i desember
fortsatt ikke fått den støtten de har
krav på.

«88 prosent av
arbeiderne rapporterte
Sultana Jannat
Shikha, 35, arbeider
som senior frivillig ved
Bidyanando Foundation
i Dhaka. Hun har
arbeidet i fronlinjen
som hjelpearbeider
siden utbruddet av
pandemien. Denne
krisen har gitt meg
en mulighet til å tjene
landet mitt, sier hun til
fototeamet.

Framtiden i våre hender

at redusert inntekt
gjorde at mengden mat
konsumert hver dag i
husholdningen måtte
reduseres.»

Mye vil ha mer
2020 har vært det vanskeligste året for
tekstilarbeidere noensinne. Muligheter
og håp om en bedre framtid for familien,
inntekt og mulighet for en bedre jobb etter
hvert – alt ble snudd på hodet i løpet av et
par måneder. Og slik er det fortsatt.
Noen kleskjeder har gått konkurs eller
vært nødt til å si opp deler av staben i
butikker og kontorer verden over. Likevel,
mange selskaper har klart seg helskinnet
gjennom krisen, men lar overskuddet gå til
dem som har mest fra før. Mens arbeidere
i Bangladesh og Pakistan ber til Allah om
at de skal få en midlertidig jobb eller at
utestående lønn endelig skal betales,
snurrer hjulene i Zaras morselskap Inditex
og sportsgiganten Nike raskt nok til å
sikre aksjeutdelinger verdt millioner og
milliarder dollar.

desh, Kambodsja, Etiopia og Haiti,
som helt eller delvis mistet jobb og
dermed inntekt, avdekker en dramatisk forverring av deres ernæringssituasjon. 88 prosent av arbeiderne
rapporterte at redusert inntekt gjorde
at mengden mat konsumert hver dag
i husholdningen måtte reduseres.
En burmesisk arbeider satte ord på
situasjonen mange deler: «Når vi
kjøper man for en uke, må den rekke
i to uker». Blant arbeiderne med
barn rapporterte 80 prosent at de ble
tvunget til å hoppe over måltider eller
redusere mengden eller kvaliteten på
maten de spiste for å kunne prioritere
barnas behov.

Nesten like paradoksalt er det at Zara og
Bestseller (eier av Vero Moda, Jack&Jones
m.fl.) ved slutten av 2020 hadde fått
henholdsvis ca 6 millioner og 11,5 millioner
kroner i koronastøtte fra den norske stat,
midler finansiert via skatteseddelen. I
skrivende stund har Amancio Ortega,
Zaras hovedeier, en formue på svimlende
550 milliarder kroner. Bestsellers eier,
dansken Anders Holch Povlsen er god for
82 milliarder kroner.

Disse viktige og krevende kartleggingene av pandemiens nådeløse
konsekvenser gir ammunisjon til alle
de som jobber for en tekstilsektor
som både kan og må se radikalt annerledes ut enn dagens system.

Foto: UN Women/Fahad Abdullah Kaizer

1000 av de rundt 1400 arbeiderne
testet positivt.
Smitten spredte seg som ild i tørt
gress til andre fabrikker i området,
sannsynligvis via de trange brakkene
hvor tusenvis arbeidere deler bitte
små rom og dårlige sanitærforhold.
Derfra var det kort vei til spredning
videre ut i samfunnet. Mens nordmenn var opptatt av smittefri julegaveshopping ble 20 000 sri lankesiske
tekstilarbeidere satt i karantene, uten
tilgang til mat eller andre livsviktige
forsyninger. Det ble også rapportert
om at hæren hadde tvunget rundt
500 arbeidere, på få minutters varsel,
til en avsidesliggende karanteneleir
hvor de ble stuet sammen i skitne
lokaler og uten mat eller medisinsk
tilsyn.
Kutt i matrasjoner: Intervjuer med
400 tekstilarbeidere fra Bangla-

Seksuell utnyttelse: FN-organet
International Labour Organisation

(ILO) fastslår i et notat at koronakrisen fører til kamp om jobbene og at
kvinner er særlig utsatt for seksuelle
overgrep og trakassering når mulighetene for annet arbeid blir borte.
Svekkede fagforeninger, færre kontroller i regi av kleskjedene og andre
mulige veier for å gjøre sin stemme
hørt, gjør at mange kvinnelige
arbeidere blir tvunget til å akseptere
holdninger og atferd som de hadde
hatt større muligheter å søke seg vekk
fra hvis jobbmulighetene var bedre.

Hjelpearbeidere i
en lokal
oppsøkende
hjelpetjeneste
leverer matvarer
til en kvinne
i Madartek/
Bashabo i Dhaka,
Bangladesh.
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Grønn hverdag

Foto Roger Nilsson

Tekst
Nini Hæggernes
Nini jobber frilans
med miljørådgivning. Hun grunnla
miljømagasinet
Mojo og er fast
bidragsyter i flere
aviser og magasiner.
Fra oktober 2020
er hun nestleder i
styret til Framtiden
i våre hender.

tips
Spis skvallerkålen

Skvallerkål er en ivrig
ugressplante som fjernes
best med rotfjerning og
tildekning. Men unge blader
er rik på mineraler og
vitaminer, med høyt innhold
av C-vitamin og jern. De
unge skuddene kan brukes
i omelett, salater eller som
urtete.

Blått Flagg og blått hav
Miljøerklæring for fritidsbåteiere Blått Flagg er et globalt miljømerke for strender, marinaer og
bærekraftige aktivitetsbåter, i over 46 land. De har ikke miljømerking for fritidsbåter, men de
har en egen ordning med egenerklæring, som forplikter båteiere til å følge tolv miljøvennlige
krav. Egenerklæringen gir deg et lite Blått Flagg til fritidsbåten, som et synlig bevis på at du
tar miljøhensyn. Den er også en påminnelse om å bruke miljøvennlige produkter til vedlikehold
og drift, melde inn forurensning og miljøskader, å ikke kaste søppel på sjøen og vise hensyn til
plante- og dyreliv. blattflagg.fee.no

Teknisk spagetti

Med tekniske duppeditter
følger ledninger og ladere
som lett blir uoversiktlig.
Med tomme toalettruller får
du lett orden og oversikt.
Fold en ledning inn i hver og
skriv på rullen hva det er.
Legg de i en skoeske eller
skuffe for god oversikt.

Plant trær

Trær er viktige for opptak
av karbondioksid og rensing
av luften, og er et helt
økosystem i seg selv, som
kan inneholde noen hundre
arter av fugler, insekter,
moser, lav og sopp. De
bidrar også til å senke
temperaturen i luften og kan
drikke 1000 liter vann om
dagen.
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Bo mindre
– lev mer
Skal du bygge nytt eller flytte?
Å bo mindre gjør det også lettere
å leve mer miljøvennlig. Små
boliger bruker mindre energi,
krever mindre byggematerialer og
opptar mindre areal der boligen
er bygget. Mindre bolig betyr også
mindre plass som betyr mindre tid
på rydding og vedlikehold, og man
må tenke nøye over hva man drar i
hus av ting. Å bo mindre kan også
bety å spare mye penger, kunne
jobbe mindre og få mer tid til
overs til viktigere ting enn et stort
sted å bo.

Framtiden i våre hender

Foto Snorre Tønset

Dovettregler
Vi må vise mer dovett, sier Hold Norge
Rent. For fortsatt er der mange som
bruker toalettet som avfallsbøtte.
Selv om avløpsvannet blir fraktet bort
og renset før det slippes ut i naturen,
fanges ikke alt opp i renseanleggene.
Flom og voldsomt regnvær resulterer i
overvann, som fører avløpsvannet med
q-tips, rensekluter og hygieneartikler,
ubehandlet ut av anleggene rett til
fjord og hav. Det er kun bæsj, tiss
og toalettpapir som skal i do. Ha en
avfallsbøtte på badet så det er lettere
å kaste det forsvarlig. Matrester og fett
skal heller ikke i do, da det kan samle
rotter.

Soya i dyrefôr bidrar til rasering
av regnskog

Foto Jørgen Schyberg/Flickr CC.

Produksjon av soya har eksplodert de siste tiårene, på grunn av
økt etterspørsel etter kjøtt og fisk. Litt over 75 prosent av verdens
soyaproduksjon går nemlig til dyre- og fiskefôr. Nesten alt kommersielt
produsert storfe-, svin- og kyllingkjøtt er fôret opp med soya. I tillegg er
soya en hovedingrediens i laksefôr. Soyaprodukter som soyaolje og -melk
utgjør ikke samme trusselen for regnskogen, ifølge Regnskogfondet, da
det ofte kommer fra andre steder. Soyaproduksjon i Sør-Amerika fører til
avskoging, klimagassutslipp, blodige konflikter og tap av uerstattelige arter.
Vi forbrukere kan spise mindre kjøtt og oppdrettslaks, og kreve soyafri
dyrefôr av produsenter og leverandører.

Foto Andrei Zverev/ Flickr/CC

Lavt lufttrykk i dekk
gir mer utslipp
Hver syvende bil har feil lufttrykk i dekkene. Da øker drivstoffforbruket og
eksosutslipp, hos elbiler øker energiforbruk og rekkevidden reduseres, og
dekk slites raskere. På moderne dekk kan det være vanskelig å se om et
de har lavt trykk. Eksperter anbefaler derfor å sjekke lufttrykket en gang
i måneden.
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En nordmann
kaster i snitt
hele 23 kilo
tekstiler i
året!
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Dette bildet ble tatt
ved brygga Cridani.
Her losses fisken som
ble fanget om natten
av båtene. Under
lossingen gir båteierne
vanligvis noen bøtter
eller spann fulle
av ansjos til folk
med begrensede
økonomiske midler.

Tekst
Veera Mo

Tekst
Elin Espmark Wibe

Research journalist
Magali Estrada
Astiquipan

Foto
Janet Abigail Díaz
Moncada
Et norsk-peruansk
researchprosjekt i
regi av Framtiden
i våre hender
avdekker hvordan
fisken det fanges
mest av i verden,
kjøpes opp av den
mektige fiskemelog fôrindustrien,
samtidig som sult og
underernæring er på
kraftig frammarsj.

14

Framtiden i våre hender

Superfisk
blir fôr,
ikke
mat

Historien om fisken du ikke visste at du spiste

Fiskearten det fiskes
mest av i verden
er en næringsbombe,
men den blir til fiske- og
dyrefôr, istedet for å havne
på tallerkenen til korona- og
kriserammede fattige.

Fem timer til sjøs utenfor kysten av
Peru glir trebåten María Maximiliana
over bølgene. Mørket omfavner de
åtte mennene som utgjør mannskapet. De driver med småskala fiske,
og har begitt seg ut på havet under
ledelsen til kaptein Joaquín Cruz
Navarro (52) på jakt etter en liten,
verdifull fisk.
Gårsdagens utflukt endte med
tomme garn. Men i dag har de hellet
med seg. Fiskerne har funnet en stim
med ansjoveta, en type ansjos. En
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fisk du antageligvis har spist uten å
ha visst det selv.

Verdenskjent, men anonym
Ansjoveta er den mest fiskede arten i
verden. Men du har nok ikke hørt om
den. Den serveres ikke på pizza eller
som juleansjos. I motsetning til sin
fetter i Middelhavet, går nesten all
ansjoveta til å fôre opp oppdrettsfisk
og husdyr rundt om i verden.
Oppdrettslaksen på middagstallerkenen din har sannsynligvis spist
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peruansk ansjoveta. Omega-3 tablettene du tar hver morgen kan også
inneholde olje fra den næringsrike
fisken.

Svimlende mengder fisk
Norge importerte om lag 73 000
tonn fiskemel og fiskeolje fra Peru i
2019. Brorparten gikk til fôrproduksjon, mens omtrent én-tredjedel
er fiskeolje som antageligvis går til
omega-3 kapsler. Ifølge biologen
Julio González Fernandez, dekan ved
det nasjonale universitetet Agraria La
Molina og tidligere visefiskeriminiser, krever det omtrent 4kg fisk for å
produsere 1kg fiskemel. Det betyr at
importen fra Peru i 2019 i realiteten
krevde om lag 294 500 tonn fisk.

En delikatesse
Omtrent 98 prosent av ansjovetaen
presses og kvernes til fiskemel og
-olje. Men noe av fisken blir til menneskemat.
På den familiedrevne restauranten La Curva, i nærheten av havna i
Chimbote, forbereder eier Jhovana
Díaz dagens retter til sultne gjester.
– Ceviche og chilcano er etterspurte retter her, forteller Díaz. Ansjoveta
er stjernen i begge rettene.
– En velforberedt og fersk ansjoveta er det beste du kan spise, mener
Patricia Majluf Chiok. Hun er biolog,
tidligere visefiskeriminister og
nestleder for organisasjonen Oceana
i Peru. Chiok mener at ansjoveta er
blant det mest næringsrike som finnes i verden, og har jobbet hardt for
at fisken skal prioriteres til menneskemat.

Full av næring
Ansjoveta, med sine 19 gram protein
per 100 gram fisk, er en næringsbombe. Den er rik på flere vitaminer
og viktige mineraler som kalsium,
fosfor og jern.
Ernæringsfysiologen Lilia Guzmán
Palma ved sykehuset La Caleta i
Chimbote forteller dessuten at ansjoveta er svært allsidig.
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Dette bildet ble
tatt i fabrikken
til et selskap
som bearbeider
ansjoveta. Denne
dagen var det
115 personer på
jobb, de fleste
kvinner kjent som
“fileteras” eller
“conserveras”. De
jobber raskt, fordi
lønnen deres er
basert på hvor mye
fisk de renser.

– Den kan brukes som kosttilskudd
for barn eller inngå i skolemat, men
også i tradisjonelle peruanske retter,
forteller hun.
Likevel spises det ikke mye ansjoveta i Peru. På tross av at feilernæring
og fattigdom allerede var et problem
før covid-19 pandemien inntraff.

Et sterkt behov
En femtedel av befolkningen i Peru
lever i fattigdom. 13,1 prosent av barn
under fem år er kronisk feilernærte.
Tallet er mer enn dobbelt så høyt i
noen regioner.
Peru er svært hardt rammet av
covid-19 pandemien, –Og sannsynligheten for at disse tallene forverres er
stor. I en slik situasjon vil næringsrik
og billig mat, som ansjoveta, kunne
spille en viktig rolle. Allikevel er ikke
fisken tilgjengelig for de som trenger
den mest.
– De selger den ikke i alle markeder, og folk vet heller ikke alltid hvordan den skal tilberedes. Hermetisert
ansjoveta er i tillegg veldig dyrt,
forteller ernæringsfysiolog Palma.

Framtiden i våre hender

Fisken som i dag presses til olje og
sendes ut av landet, kunne vært med
på å redusere ernæringsproblemer og
øke selvforsyningen, mener flere vi
har snakket med i Peru.
– Hvis matvarer som ansjoveta ble
gitt i områder med høy underernæring, som i fjellet, ville det være svært
gunstig, sier biolog Fernandez.

Doblet etterspørsel
Likevel ser det ut til at pandemien endrer folks forhold til den lille fisken.
Selgeren Armando Purizaca García
har viet hele livet sitt til å selge fisk.
Hver eneste morgen står han på fiskemarkedet i Chimbote og selger fersk
fisk i grålysningen til lokale kunder.
– Før valgte folk heller andre arter,
men nå kjøper de mer ansjoveta. Forbruket av fisken har doblet seg i løpet
av pandemien, forteller García.
Kundene anser fisken som sunn,
mener han. Samtidig som det er en
fisk mange har råd til.
Én kilo ansjoveta koster vanligvis
1 peruansk sol, omtrent 2 kroner og
50 øre. Prisen gjør det mulig for selv

En næringsbombe

Ansjoveta, med sine 19
gram protein per 100 gram
fisk, er en næringsbombe.
Den er rik på flere vitaminer
og viktige mineraler som
kalsium, fosfor og jern.
Ernæringsfysiologen Lilia
Guzmán Palma ved syke
huset La Caleta i Chimbote
forteller dessuten at ansjo
veta er svært allsidig.
– Den kan brukes som
kosttilskudd for barn eller
inngå i skolemat, men også
i tradisjonelle peruanske
retter.

«Prisen gjør det mulig for selv ekstremt fattige
familier å skaffe seg fisken. Den bør prioriteres
til menneskemat og ikke dyrefôr.»

Fiskemarkedet La
Perla, det største
forsyningssenteret
for grossister i
Chimbote.

ekstremt fattige familier å skaffe seg
fisken.
Tross dette er det kun to boder
som selger ansjoveta på det største
fiskemarkedet i havnebyen. Og hermetikkvarer med fisk fra Peru skal du
lete lenge etter i de lokale butikkene.
Hvorfor er det slik?

En mektig industri
Fiskemelindustrien er en sentral del
av peruansk økonomi, som i stor grad
belager seg på eksport.
– Industrien ser på ansjoveta som
en ressurs som først og fremst skal
brukes til fiskemel og fiskeolje, forteller biolog og tidligere visefiskeriminister Chiok.
Selv er hun del av \organisasjonen
Oceana som jobber for at fisken skal
bli prioritert til menneskemat heller
enn fôr, og forteller om en industri
som er mektig og opprettholder sine
egne interesser.
– Industrien påstår at det ikke er
hensiktsmessig med ansjoveta til
menneskemat, sier hun. – Selv om
forvaltningen av fisket vårt hadde av
høyeste kvalitet, hadde ernæring i
Peru forblitt neglisjert fordi eksportinteressene er så store. Det er det
som er lukrativt.

Småskala-fiskere taper
Storindustrien av fiske i Peru går

Det beste
du kan spise

En velforberedt og fersk
ansjoveta er det beste du
kan spise, mener Patricia
Majluf Chiok. Hun er biolog,
tidligere visefiskeriminister og
nestleder for organisasjonen
Oceana i Peru. Chiok mener
at ansjoveta er blant det
mest næringsrike som finnes
i verden, og har jobbet hardt
for at fisken skal prioriteres
til menneskemat.

Framtiden i våre hender 01/2021
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Et varsku til
fôrindustrien

Jhovana Díaz
en av eierne
av familie
restauranten
La Curva
som serverer
tradisjonelle
retter med
peruansk ansjos
som er etterspurt
av mange av
gjestene.

Situasjonen i Peru bør være en opp
vekker for en oppdrettsnæring med
store vekstambisjoner, sier leder i
Framtiden i våre hender, Anja Bak
ken Riise i en kommentar.
Fôrindustrien globalt vokser, og leg
ger sammen med klimaendringene
stort press på knappe ressurser.
Industrien er nødt til å erstatte
sårbare råvarer med bærekraftige
alternativer. Oppdrettsnæringa be
slaglegger ressurser som kan bidra
til bedre matsikkerhet i fattige land.
Dette kan ikke fortsette.
De har et ansvar for å ta sirkulær
økonomi på alvor og tenke råvarer
på en smartere og mer langsiktig
måte. -Å verne om retten til mat
og sikre rettferdig fordeling av
ressurser blir stadig viktigere i en
verden som ikke bare står midt i en
klima- og naturkrise, men også en
pandemi, sier lederen i Framtiden i
våre hender.

«Norge importerte
om lag 73 000 tonn
fiskemel og fiskeolje

på bekostning av småskala fiskere,
som fisker til menneskemat. Wilmer
López Lauri er leder for en organisasjon som promoterer fiske til direkte
konsum i regionen. Han beskylder
den peruanske staten for å ha skapt
forhold som lammer hermetikksektoren og diskriminerer mot småskala
fiske.
Fiskebåtene til småskala fiske
er i dårlig stand, og får lite støtte
fra myndighetene til forbedringer.
Forholdene legger først og fremst til
rette for eksportrettet industrifiske til
mel og olje.
– Vi peruanere er de store taperne,
mener Lauri. Det er Sociedad Nacional Pesquera organisasjonen for
industrifiske som drar nytte av den
nåværende bruken av ansjoveta.
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Han får støtte fra fagforeningslederen Antonio Modesto Menzón Mendoza. Han har jobbet som fisker siden
1976, og representerer småskala
fiskere i regionen.
– Myndighetene gir oss ikke de fasilitetene vi trenger. Situasjonen vår
er kaotisk, fordi det ikke finnes noe
arbeid, forteller Mendoza.
Småskala fiske har blitt spesielt
sterkt rammet av pandemien, da flere
av hermetikk-fabrikkene de selger
til har vært stengt, og det ikke har
vært mulig for dem å dra ut på havet i
lange perioder.
Patricia Maljuf Chiok gir dem også
støtte.
– Det er en veldig dårlig situasjon
for fiskerne. Ingen tar seg av dem.
Småskala fiskere blir forsømt og får

Framtiden i våre hender

fra Peru i 2019.»

En mektig eksportindustri

Fiskemelindustrien er en sentral del av
peruansk økonomi, som i stor grad belager seg
på eksport.
– Industrien ser på ansjoveta som en ressurs
som først og fremst skal brukes til fiskemel og
fiskeolje, forteller biolog og tidligere visefiske
riminister Patricia Majluf Chiok. Selv er hun del
av organisasjonen Oceana som jobber for at
fisken skal bli prioritert til menneskemat heller
enn fôr, og forteller om en industri som er mek
tig og opprettholder sine egne interesser.

ikke sosial støtte, sier hun. De har
ingen form for sikkerhet eller livsforsikring, heller ikke utstyr for å gå
trygt ut på sjøen.

Anklager om diskriminering
Fagforeningsleder Mendoza forteller
at myndighetene sanksjonerer småskala fiskere i mye større grad enn
industrifisket for å fiske yngel.
I 2020 ble en rekke fiskemelselskaper anklaget av gravejournalistene i
Ojo Público for å fiske store andeler
yngel. Det sanksjoneres ikke, selv om
det kan gå sterkt utover ansjovetabestanden. Norskeide Austral S.A.,
datterselskapet til Austevoll, er blant
selskapene som ble anklaget.
I en epost til Ojo publico sier det
norskeide selskapet at de «ikke
fisker yngel med vilje, fordi det vil
innebære å møte den overordnede
maksgrensen for anchovetafiske raskere, noe som vil medføre stenging
av fiskesesongen.»
Mens industrifisket kun selv rapporterer om at de har fanget yngel
og betaler bøter, blir småskala fiske
sjekket av myndighetene til stadighet, sier Mendoza. Han mener det
også burde gjelde industrifisket, og
sier det er uholdbart at fiske av yngel
i praksis er tillatt for storindustrien.
– Hvis arten fiskes før den når voksenstørrelse og de ikke teller yngel
som hekter seg på garnene, er det
“brød for i dag, men sult for morgendagen”. Det er et utryddelsesdekret,
mener Mendoza.

Sårbart økosystem
Måten ansjoveta forvaltes på går ikke
bare utover den lille næringsrike fisken, men også resten av økosystemet.
Fisken er viktig mat for mange arter:
alt fra større fisk som bonito til akkar,
sjøfugler og marine pattedyr som
sjøløver spiser ansjoveta.
Fisken beveger seg i store stimer,
og er en nøkkelart som spiller en helt
sentral rolle i økosystemet. Men per
i dag forvaltes ikke ansjoveta fra et
økosystemperspektiv, forteller biolog
Patricia Majluf Chiok.
– Alle artene som er avhengige av
ansjoveta blir berørt, og blir mindre
motstandsdyktige mot miljøendringer som El Niño og La Niña, som det
blir mer av med klimaendringene,
sier hun.

«Det kreves
omtrent 4kg fisk
for å produsere 1kg
fiskemel.»

Forurenset bukt
Chimbote var lenge kjent som byen
som stinker. Bukten i Chimbote
ble sterkt forurenset, blant annet
på grunn av tidligere ukontrollerte
utslipp av fiskeslam i bukta. Det er
bearbeidingen av ansjoveta til fiskemel og fiskeolje som forurenset både
bukt og luft.
Lokale chimbotanos sa at byen
stinker “fordi det finnes penger”,
altså at stanken fra fiskemelfabrikkene ikke betydde så mye, fordi det
ga inntekter.
Men konsekvensene er ikke til å
kimse av. Ifølge en undersøkelse fra
journalistorganisasjonen Danwatch
fra 2020, er havbunnen i Chimbote
dekket av et tre meter tykt lag med
slam. Lukten fra fabrikkene sprer seg
dessuten i lufta og flere Danwatch
har intervjuet hevder at utslippene
fra industrien fører til helsekonsekvenser for lokalbefolkningen.
Det er fortsatt problemer med
håndheving og opprettholdelse av
miljølover hos industrien, og ulovlig
aktivitet forekommer urovekkende
ofte langs kysten.

Fisk blir fôr, ikke mat
Den lille fisken er en enorm ressurs
– både for mennesker og økosystem.
Og den vil bli stadig viktigere i møte
med en klima-, natur- og helsekrise.
Norsk oppdrettslaks har gjort seg
avhengig av ressurser med stort potensiale for å bidra til bedre ernæring
der det sårt trengs. Fisk som betyr
mye for småskala fiskere og økosystem.
Det er på tide at vi tar på alvor
spørsmålet om hvilke ressurser som
skal være del av framtidens fôr.
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Vår fotograf
møtte Marta (65)
på brygga. Hver
dag reiser Marta
til havna, og får
fisk i gave av
fiskerene. I likhet
med mange andre
med begrensede
ressurser har hun
funnet muligheter
i den lille fisken.
Hun tilbereder
den og selger
mat til arbeidere
i industrisonen
utenfor brygga.
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Vårt
skjulte
klimafotavtrykk

Det virkelige klimaregnskapet

Nesten halvparten av
utslippene fra nordmenns
forbruk skjer i andre land
enn Norge. Det er skjult og
finnes ikke i Norges offisielle
klimastatistikk.

Vi importerer svært mange av de
tingene vi trenger i hverdagen.
Derfor har vi et skjult klimaavtrykk
– fra varer og tjenester vi importerer
fra andre land, og fra reisene vi gjør
utenfor Norges grenser. Disse skjulte
utslippene utgjør nesten halvparten
av klimafotavtrykket vårt. For å finne
ut av hvor store disse utslippene er,
har Framtiden i våre hender laget et
forbruksbasert klimaregnskap.
I Sverige har myndighetene bestemt at de skal ha offentlig statistikk på svenskenes forbruksbaserte
utslipp. På den måten kan de følge
med på hvordan utslippene utvikler
seg. I tillegg blir det tydelig hvordan
myndighetene kan gjøre det enklere
folk for i hverdagen å velge klimavennlig.
Framtiden i våre hender ønsker en
slik statistikk også i Norge. Derfor har
Asplan Viak laget et norsk forbruksbasert klimaregnskap for oss.
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Klimafotavtrykket vårt

munale tjenester som barnehager,
skole og utdanning, helsetjenester,
forsvar og politi, veier og infrastruktur, og mer.
De siste to tredjedelene, det vil si 7,1
tonn, kommer fra vårt private forbruk.

Utslippene fra nordmenns forbruk i 2017 var 58,2 millioner tonn
CO2-ekvivalenter. Det er mer enn
utslippene i den offisielle klimastatistikken, som samme år var på 52,5
millioner tonn CO2-ekvivalenter.
Hver nordmann har dermed et
forbruksbasert klimafotavtrykk på
11,1 tonn CO2-ekvivalenter. Av disse
11,1 tonnene skjedde 42 prosent av
utslippene i utlandet. Det betyr at det
kommer fra varer eller tjenester som
er produsert i andre land eller fra
reiser i utlandet.
Hvor kommer så disse 11,1 tonnene
våre fra? Hvilke aktiviteter er det som
gir disse utslippene?

Privat forbruk
Det private forbruket vårt er delt opp
i mat, transport, bolig og energi, og
forbruksvarer og tjenester.

Transport er utslippsverstingen

Offentlig forbruk
Omtrent en tredjedel (36 prosent)
av klimafotavtrykket skjer i offentlig
sektor og som følge av investeringer.
Altså utslippene fra statlige og kom-
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Tekst
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Det er innen transport vi slipper ut
mest. Det er utslipp fra bilbruk, kjøp
av bil og andre kjøretøy, flyreiser, kollektivreiser, andre transporttjenester
samt feriereiser og pakketurisme.
Transport utgjør 39 prosent av vårt
private forbruk.
Å eie og bruke egen bil eller andre
egne transportmidler, bidrar alene
til 24 prosent av våre private utslipp.
Hovedgrunnen til dette er forbruk av

Kina er et viktig
land for produsjon
av mange varer til
norske forbrukere.
Her varer klare til å
skipes til Europa.
Foto Thomas Hawk/Flickr/CC

drivstoff, så å kutte ned på bilbruken
eller å bruke elbil, vil kutte utslippene
dine en del.
Men å eie egne kjøretøy utgjør i seg
selv faktisk 4 prosent av de private
utslippene.
Transportutslippene våre inneholder også kollektivreiser og flyreiser,
samt en blanding av dette i kategorien feriereiser. Fra andre kilder vet
vi at det er flyreisene som har størst
betydning for størrelsen på dette
klimafotavtrykket. Fly, feriereiser og
kollektivtransport utgjør til sammen
16 prosent av de private utslippene
våre.

Mat vi spiser
Mat er den nest største delen av de
private utslippene våre (24 prosent).
Denne statistikken sier ikke hvordan
man kan spise mer bærekraftig, men
fra andre kilder vet vi at det har stor
effekt å redusere kjøttforbruket og
matsvinnet.
Statistikken gjør det tydelig at
forbruk av mat utgjør en vesentlig del

«Hver nordmann har et
forbruksbasert klimafotavtrykk
på 11,1 tonn CO2-ekvivalenter.
Av disse 11,1 tonnene skjedde
42 prosent av utslippene i
utlandet.»

Et viktig verktøy

Framtiden i våre hender mener at et for
bruksbasert klimaregnskap er et viktig
verktøy for å utvide debatten om klimapo
litikken og ressursforbruket i Norge, sier
leder i organisasjonen Anja Bakken Riise i
en kommentar.
Et åpent og tilgjengelig regnskap kan bedre
involvere befolkningen i den offentlige
debatten om klimapolitikken, og vil bidra
til en raskere nasjonal omstilling, mener
lederen i Framtiden i våre hender.
All den tid en så stor del av vårt forbruks
miljøbelastning skjer i andre land, vil et
mer bærekraftig offentlig og privat forbruk
i Norge også ha globale ringvirkninger. Vi
er glade for at regjeringens klimaplan vars
ler at de vurderer å utforme en egen me
todikk for forbruksbasert klimaregnskap,
sier Anja Bakken Riise.
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av klimafotavtrykket vårt, og at det
derfor er spesielt viktig hvilke valg vi
tar i matbutikken.

Bolig og energiforbruk
Utslipp fra selve boligen din, energibruken din, og vedlikehold av boligen, utgjør 12 prosent av de private
utslippene.
Den nest største utslippskilden
når det gjelder boligen din er utslippene fra energibruk. Det handler om
strømforbruk, men også for eksempel
vedfyring, gass og annen fyring.
Den aller største utslippskilden når
det gjelder bolig er likevel utslipp fra
husbygging. I denne analysen ligger
disse utslippene under offentlig
sektor og investeringer, men hvis vi
tar det med i de private utslippene
så ville de øke med 11 prosent eller
0,7 tonn. Legger vi til utslippene som
er innbakt i husleie, vedlikehold og
oppussing får vi et betydelig fotavtrykk fra i hovedsak materialforbruk
til bolig.

Forbruksvarer og tjenester
Under forbruk og tjenester finner vi
utslipp fra klær og sko, møbler og interiør, kjøkkenutstyr og verktøy, elektronikk, fritidsutstyr og helseartikler,
samt tjenester som kultur og idrett,
hotell og finans. I tillegg til dette har
vi en stor bolk med udefinert forbruk.
Dette er forbruk som ingen har
oppgitt at de har, kanskje fordi de har
glemt det eller fordi de ikke ønsker å
fortelle noen om det, men som likevel blir synliggjort i statistikken.
Med stor sannsynlighet er utslippene høyere enn det denne analysen viser, da den legger til grunn
europeisk produksjonsutslipp på
forbruksvarer. Det er sannsynlig at
til eksempel asiatisk produksjon gir
høyere utslipp.

Hvor kommer utslippene fra?
Forbruksbasert klimaregnskap viser
i hvor stor grad vi er med å påvirke
utslipp over hele verden.
Eksempler på land og områder
hvor vi legger igjen store utslipp er
Kina, Sverige, Tyskland, USA, Midtøsten og Sør-Afrika. 46 prosent av
utslippene våre kommer fra EU og 38
prosent fra Asia, men vi legger igjen
utslipp i alle verdensdeler.
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Tekst
Arne Storrønningen

Erik Dammann har inspirert
hundretusener til å drømme
om en bedre verden. 9. mai
i år fyller den norske
miljøhøvdingen som
grunnla Framtiden
i våre hender 90 år.
Magasinredaktør Arne
Storrønningen gir deg et
glimt inn i Dammanns
spennende og innholdsrike
forfatterskap og sterke
miljøengasjement.

Som ung journalist tidlig på 80-tallet
fikk jeg i oppdrag av avisen jeg jobbet
i å lage et stort profilintervju med
miljøforkjemperen Erik Dammann.
Jeg skulle møtte den kjente aktivisten og mannen bak Framtiden i våre
hender til lunsj og en intervjusamtale
et sted i Oslo sentrum.
Mer erfarne kolleger anbefalte at
jeg var nøye med å velge et nøkternt og vegetarisk spisested, «for
sikkerhets skyld», som de sa. Det
var viktig å ha en god ramme rundt
intervjusamtalen og omgivelser
miljømannen ville være fornøyd og
fortrolig med, var noe av tanken bak
det omhyggelige valget av spisested.
Her burde mannen bak en stor norsk
folkebevegelse for miljø og solidaritet, finne seg godt til rette.
Intervjuet ble langt og interessant,
men valget av den rustikke vegetarkafeen som møtested var egentlig
ikke nødvendig. Dammann var ikke
vegetarianer og hadde ikke noe imot
kjøtt og fisk på tallerkenen eller god
vin i glasset. Ikke en intervjusamtale
på en «vanlig» restaurant heller. Heller tvert imot.

«Bevegelsen han
skapte har satt dype
avtrykk i det norske
samfunnet.»
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Mannen og mytene
Bildet fra 70- tallet av Erik Dammann og bevegelsen han skapte, som
litt triste livsstils-puritanere er først
og fremst medieskapt, og feil. Den
har vært seiglivet og kanskje noe av
prisen for å utfordre forbrukersamfunnet og det Dammann karakteriserte som «det glade vanvidd» i sin
åpningstale i Nadderudhallen i 1974.
Myten om økologisk askese oppsto
gradvis som endel av angrepene
mot den nye kraftfulle bevegelsen
som nok fikk mer vind i seilene enn
mange likte. Framtiden i våre hender
rullet inn i den norske samfunnsdebatten som noe annerledes og
banebrytende men også for mange
noe provoserende og truende.
Dammann selv ble hyllet som
en viktig foregangsmann for en
ny solidaritetstenkning, men ble
samtidig utsatt for en flom av rykter
og skittkasting. To eksempler: Etter
at familien hadde vært på skitur til
Skjennungstua i Nordmarka kunne
en leser i Aftenposten melde at han
hadde observert familien Dammann på serveringsstedet og kunne
avsløre at barna hadde fått hvert sitt
wienerbrød! Da en skrubbsulten Erik
Dammann på et annet tidspunkt
kjøpte en pølse som han hadde med
seg inn på toget på vei hjem etter et
foredrag og en lang arbeidsdag, ble
han lagt merke til av en mann som
var medlem av sentralstyret i en stor
norsk organisasjon. På et styremøte
seinere hadde mannen fortalt om den
pølsespisende miljøguruen og stilt
spørsmål om organisasjonen burde
fortsette samarbeidet med en politisk
bevegelse hvor lederen til de grader
brøt med egne ideer om ressursbruk
og ernæring.
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Massivt mediefokus
Fokuset på Dammann og familien
hans var massivt. Da Dagbladet
inviterte leserne til å kåre syttitallets
norske navn var Dammann nummer to, såvidt slått på målstreken av
løper-dronningen Grete Waitz. Gjennom flere tiår var han en av Norges
mest profilerte miljøforkjempere.
«Men endel misforsto budskapet
om global rettferdig fordeling og
kritikk av den meningsløse forskjellen mellom den rike og fattige land
som et forsøk på å skru klokka nesten
tilbake til fattigsamfunnet», har
Dammann forklart i ettertid. Andre
oppfattet interessen for den nye
bevegelsen som truende i forhold
til sine egne politiske strategier og
makt, og forvirrende fordi nyskapningen Framtiden i våre hender – verken
ønsket å bli en ny organisasjon eller
å plassere seg langs den tradisjonelle
venstre-høyre-aksen i datidens politiske landskap.

«Fokuset på
Dammann og
familien hans var
massivt.»

Angrepet på nyskaperne
Neppe noe var mer feil enn å framstille den livsglade og sanselige Erik
Dammann som en alvorlig dommedagsforkynner. Personangrepene
mot han, som tiltok i styrke utover
70-tallet ligner mye på angrep som
har blitt rettet mot andre nyskapere i
den internasjonale miljøbevegelsen
opp gjennom årene.
Den amerikanske forfatteren og vitenskapskvinnen Rachel Carson som
av mange regnes som den moderne
miljøbevegelsens mor ble på 60-tallet utsatt for langvarige personangrep
og svertekampanjer fra sprøytemiddel-industrien og landbruksorganisasjonene som hun utfordret.
I nyere tid har Greta Thunberg
blitt utsatt for mye av det samme.
Professor og internasjonalt ledende
klimaforsker Michael E. Mann ved
Penn State University beskriver i sin
helt nye bok «Den nye klimakrigen»,
fossilindustriens metoder for angrep,
som han selv har kjent på kroppen
i flere tiår. Her hjemme har MDGpolitikeren Lan Marie Nguyen Berg
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blitt en av skyteskivene i den norske
klimakrigen.
Det er forbausende likhetstrekk
mellom disse forsøkene på latterliggjøring og «killing of influence» som
mange av nytenkerne i miljøbevegelsen har blitt utsatt for, selv om de har
skjedd over et tidsspenn på mer enn
60 år. Erik Dammann og familien
hans og mange av de tidligere aktivistene i Framtiden i våre hender fikk
sin dose.
Trygve Bull i bevegelsens råd
advarte i sin tale under Framtiden
i våre henders stiftelse i 1974: «Vi
må være forberedt på å komme i et
direkte kampforhold, men bare til
mennesker som vil sette snevre egen-
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interesser foran hensynet til menneskehetens skjebne (...) hvis aksjonen
lykkes, vil alle politiske partier mer
og mer ta farve av dens ideer.»

Familiemannen
I en artikkel om Erik Dammanns liv er
det vanskelig å unngå en beskrivelse
av familiemannen Erik Dammann.
«Selv i de mest arbeidskrevende
periodene da barna var små, la jeg vekt
på eventyrlesning på sengekanten og
kontakt med barna,» forteller han meg
under arbeidet med denne artikkelen.
Han har sjeldent lagt skjul på at
han finner seg atskillig mer til rette
i familielivet enn på den offentlige
scenen og i rampelyset.

Ragnhild Dammann, Erik Dammanns ektefelle og nærmeste støttespiller gjennom mer enn 65 år har
vært helt avgjørende for at han har
kunnet få til det jeg har gjort, understreker han. De to traff hverandre
som unge studenter i Oslo midt på
50-tallet.
«Kjærligheten mellom de to er så
sterk at man trenger solbriller», skrev
journalist Bjørg Hexebert i artikkelen «Et ekte kjærestepar», etter at
hun hadde besøkt Ragnhild og Erik
Dammann på famileferiestedet på
Brønnøya i Asker sommeren 2018.
«For et lykkekast at det nettopp var
Ragnhild som havnet både på Kunstog håndverkskolen og i nabohuset
den gangen,» skriver han i selvbiografien.» Det skulle bli avgjørende
for mye av det som fulgte seinere.

En mannsalder på barrikadene
Få har satt så varige og dype spor i
norsk miljø- og samfunnsdebatt som
mannen som fyller 90 år 9. mai. En
hel generasjon nordmenn kjenner
han fra en mannsalder på barrikadene for en mer rettferdig og økologisk
holdbar verden. I tillegg til å grunnlegge Framtiden i våre hender for
snart 47 år siden er Dammann også
opphavsmann til viktige samtidsprosjekter som Alternativ Framtid
(ProSus), Forum for Systemdebatt, og
i 2009 til den internasjonale konferansen Krisens Mulighet, om behovet
for en endret økonomisk verdensorden av hensyn til miljø og klima. Til
sammen har Erik Dammann utgitt 18
bøker, oversatt til sju språk, om miljø
og økonomi, politikk og forandringsstrategier, om livsfilosofi , og om
vitenskap og verdensbilder. Flere av
dem har blitt bestselgere.

Norsk superkjendis
Hvem er han så mannen som var
norsk superkjendis på 70- og 80-tallet - elsket og beundret, men også
utsatt for beskyldninger og personangrep for sine nye og radikale ideer om
dyp samfunnsforandring og global
rettferdighet
La oss begynne med en tidsreise.
Året er 1974. Bill Gates er fortsatt en

ung student som leker seg med sine
tekniske eksperimenter i garasjen
hjemme. Steve Jobs er en langhåret
sannhetssøkende ung mann på reise
i India. Verden så annerledes ut. I
Norge var Trygve Brattli statsminister, og det norske olje- eventyret så
vidt i gang. Magne Myrmo ble den
siste verdensmester på treski. Den
nokså ukjente Gro Harlem Brundtland blir miljøvernminister, og de
norske myndighetene innfører miljøavgift på plastposer.
På en talestol i Nadderudhallen
i Bærum 25. april samme året står
forfatteren Erik Dammann, en tidligere reklamemann i 40-årene som
har utgitt boka «Fremtiden i våre

«Neppe noe var mer
feil enn å framstille den
livsglade og sanselige Erik
Dammann som en alvorlig
dommedagsforkynner.»

på tvers av alle samfunnstrender.
New York Times spurte om Norge
ville bli det første landet I verden
som frivillige ga avkall på økonomisk
vekst for å hjelpe fattige land.

Big organizing
Det var ikke tilfeldig at 3000 personer møtte opp på Framtiden i våre
henders stiftelsesmøte i Nadderudhallen vårdagen i april for nesten
femti år siden. Erik Dammann hadde
gjort et grundig forarbeid, både
gjennom oppfølgingen av boka som
utkom to år tidligere og et systematisk arbeid med skriftlige invitasjoner
som var bekreftet av over halvparten
av de som møtte fram. Dammann var
reklamemannen som kunne sitt fag
og på mange måter en mester i big
organizing lenge før det ble et begrep.
Dammanns budskap traff det
politiske Norge som en knyttneve.
I en samtale med Erik Dammann,
gjengitt i magasinet Folkevett nr.
6/1992, skriver Fivhs mangeårige
talsperson Steinar Lem: ”med unntak
av skandalebøkene til Mykle og Bjørneboe har vel ingen norsk bok etter
krigen, vakt så sterke reaksjoner som
boka ”Fremtiden i våre hender”. Var
du forberedt på flodbølgen? undret
Lem. – Jeg tror nesten det, er Dammanns svar.

Reklamemannen Dammann
hender.» Den har skapt et kraftig engasjement. «Det var som å tenne en
brann», fortalte forfatteren seinere.
Mer enn 3000 møtte fram til et politisk møte om samfunnsforandring
og internasjonal solidaritet. Det var
en oppslutning som normalt bare var
forbeholdt rockestjerner og verdenskjente artister. Samarbeidspartner
og filosofen Arne Næss trodde han
var på vei til en fotballkamp da han
så folkemengden og bussene foran
idrettshallen.
Et par år senere hadde nesten trettitusen mennesker sluttet seg til folkeaksjonen Fremtiden i våre hender.
En rekke internasjonale medier omtalte den norske bevegelsen som gikk
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Erik Dammanns opprinnelige ønske
som ung mann var å studere psykologi. Drømmen var å bli barnepsykolog.
Året var 1949. «Dette var under behaviorismens glanstid, og mitt ønske
om å forstå gjennom innlevelse var
så fjernt fra tidens trend i faget som
det kunne bli», skriver han i selvbiografien som han førte i pennen for 16
år siden. Resultatet ble at han avbrøt
psykologistudiet og søkte om plass på
arkitektlinjen ved Statens håndverksog kunstindustriskole. Han oppga
reklamelinjen som alternativ og det
var der han kom inn.
«De første årene hadde jeg
ingen problemer med å arbeide i et
reklamebyrå», skriver Dammann.
På 50-tallet fantes det knapt noen
overflod blant folk flest og reklamens
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bidrag til å øke omsetning og vekst
ble oppfattet som positivt av de fleste.
Fra begynnelsen av 1960-årene ble
situasjonen gradvis annerledes. Det
Dammann kaller en «gledesfattig
materialisme», var på frammarsj og
den unge reklamemannen opplevde
at han mer og mer arbeidet mot egen
overbevisning.
I byrået han jobbet hadde han etterhvert fått kundeansvaret for forbrukersamvirket med over 2000 butikker
(nå Coop) og deres fellesorganisasjon
NKL med organisasjonsapparat,
fabrikker og innkjøpskontor. Det var
en kunde som Dammann mer kunne
identifisere seg med. Han får en tegner til å designe S-logoen og gir den
fragmenterte gigantorganisasjonen et
felles kjennetegn og en helt ny mulighet til å framstå under samme flagg.
Ønsket hans om å bidra til å revitalisere samvirkebevegelsens verdigrunnlag og få være med på å skape
en bevegelse mer i pakt med den opprinnelige og mer radikale ideen bak
den internasjonale kooperasjonen
blir imidlertid til Erik Dammanns
store skuffelse brutalt stoppet. Formannen for bevegelsen ideologiske
apparat er rasende over den unge
reklamemannen forsøk på blande seg
inn i det han oppfatter som sitt revir.
«Jeg vil faen ikke ha det, Dammann! Jeg vil faen ikke ha det!» er beskjeden i telefonen. Erik Dammann
blir i jobben i sitt gamle reklamebyrå,
men en gammel tanke om å starte
et eget reklamebyrå spesialisert på
positiv verdimarkedsføring med
non-profit-kunder vil ikke slippe
taket. Han opplever stor støtte og
interesse fra mange enkeltpersoner i
det norske reklamemiljøet og utreder
ideen. Ifølge Erik Dammann forsto
han gradvis at et slikt reklamebyrå,
så banebrytende det enn var, ikke var
nok til å skape den helhetsforståelsen
og den samfunnsforandringen han
mente var nødvendig. Kraftigere lut
måtte til.

Familieeventyret
Her må vi spole film– bakover: Midt
i reklamekarrieren bestemmer
Erik Dammann og kona Ragnhild
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Dammann seg for å bryte ut av
hverdagsrutinene og legge ut på et
stort familieeventyr sammen med
de fire barna. Å gjøre en «saltomortale» og rundkast i hverdagen med
visse mellomrom er et prinsipp som
ekteparet mener sikrer mot å gro fast
i grå repeterende kjedsomhet. De har
bestemt seg for reisemål. I det fjerne
glimter de sydhavet og øygruppen
Samoa med sine landsbyer og kritthvite strender. Familien Dammann
vet lite om hva som venter på den
andre siden av kloden. Sju måneder
som fullverdige medlemmer av den
lille landsbyen Manase på øya Savaii
gir Dammann innsyn i en unik og
mange tusen år gammel deling- og
omsorgskultur. Umiddelbart etter
reisen skriver han først boken «Med
fire barn i Palmehytte» om familiens
opplevelser på øya.
Hjemme i Norge etter oppholdet
har han fått en ny interesse for verdenshistorien og den globale og ekstreme skjevfordelingen av ressurser
og rikdom. Han leser forfattere som
Basil Davidsons og Meyer-Heiselberg
om det gamle Afrika og de afrikanske
høykulturene før europeernes ankomst og andre forfattere som skriver
om det samme fra andre steder på
kloden. Dammann beskriver det nesten som en åpenbaring når brikkene
plutselig faller på plass og han ser
for seg hva han kan gjøre videre for å
dele sin nye erkjennelse og behovet
for rettferdig fordeling.
«Jeg husker ennå hvor begeistret
jeg ble da jeg plutselig visste hva jeg
måtte gjøre; jeg skulle skrive en bok
om det dramatiske helhetsbildet jeg
hadde sett. Og når boka var skrevet,
ville jeg bruke den for å samle og
motivere mennesker til å spre disse
tankene videre. Og jeg ville starte
med et kjempemøte som skulle fremtvinge interesse for saken!»
Det ble en suksess hinsides det Erik
Dammann kunne forestille seg. Han
traff tidsånden. Dammann var lite interessert i å bygge en ny organisasjon.
Han og medarbeiderne ønsket først og
fremst å skape en ny folkebevegelse.
De ville mobilisere flest mulig til dyp
samfunnsforandring.
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«Dammann beskriver
det nesten som en åpenbaring
når brikkene plutselig faller
på plass.»

Det sier noe om flodbølgen av engasjement som boka skapte at Dammann opplevde at de mest engasjerte
brøt inn i en barnedåp i familien for
å diskutere innholdet, mens andre
ringte ham klokka to om natta for
å gi støtte til ideene om rettferdig
fordeling.

«Jeg ble rasende»
Det var først og fremst bekymringen
for verdens fattige og den nesten
ufattelige kløften mellom befolkningsgrupper i verden som bekymret
Erik Dammann og folkene rundt han
på 70-tallet. I en artikkel i forbindelse med Framtiden i våre henders
40 års-jubileum skriver han blant
annet dette:
«Jeg husker ennå hvordan det
føltes da jeg leste Georg Borgstrøms
bøker og det gikk opp for meg at 82
000 småbarn døde av sult og mangler hver dag. Åttito tusen lidende,
døende småunger. Barn som mine
egne. Hver eneste dag! Det var en

viten som ikke var til å holde ut. Jeg
klarte ikke å akseptere det. Og jeg ble
rasende, på meg selv og alle andre i
den rike verden.»
På mange måter har kjernen i Erik
Dammanns budskap vært det samme
gjennom de nesten 50 årene han har
deltatt i norsk samfunnsdebatt gjennom bøker, foredrag, intervjuer og
hundrevis av artikler. Slik oppsummerer han selv selve essensen sitt
livs-lange engasjement i etterordet
til nyutgivelsen av boka Fremtiden i
våre hender:
«Hvis vi som allerede lever i overflod skal ha ytterligere rikdomsvekst
som mål, vil vi ikke bare ta livsgrunnlaget fra verdens fattigste, vi vil også
ødelegge den planeten som skal
livnære oss alle. Og til syvende og sist
vil vi også ødelegge oss selv, vår livsglede og vår medmenneskelighet»

Drømmen som kraft
«Hva tenker jeg nå om det livet jeg
har levd og beskrevet» spør han i
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avslutningen av den firehundre lange
sider selvbiografien og fortellingen
om sitt eget liv fra 2004. Har det hatt
noen hensikt? Jeg tror jeg må svare at
jeg heller vil bedømmes etter det jeg
har igangsatt og prøvd enn det jeg har
fått til. Mine mål har ofte vært større
enn hva jeg klarte å gjennomføre. Det
viktigste for meg har kanskje hele
tiden vært nettopp drømmen – bildet
av det jeg har trodd på og arbeidet
mot. Det har overskygget skuffelser
og nederlag. Det har gitt meg kraft,
og det har gitt mening og retning i
tilværelsen, kanskje også til flere enn
meg selv. Og fremdeles får jeg kraft
fra drømmen om de mulighetene jeg
ser foran oss. Drømmen om det gode
liv – for oss alle.»
Vent, stopp litt, det kommer mer.
Det var vakkert, men litt beskjedent,
var det ikke?
Jeg lar sluttreplikken gå til en av
mine læremestere i journalistikk og
kommunikasjon, pensjonert førsteamanuensis fra OsloMet, Jan Johnsen,
som var tilstede under stiftelsesmøte
i Nadderudhallen som ung mann på
30 år da Framtiden i våre hender ble
stiftet i 1974. Han har forsket og skrevet bøker om massemedier og miljø
og i hele sitt liv interessert seg for
folkebevegelser og samfunnspåvirkning. Han sier i et intervju i magasinet Folkevett:
«Det er ingen tvil om at Framtiden i våre hender og den politiske
oppvåkningen som fulgte i kjølvannet
av den nye folkebevegelsen, har satt
varige spor hos meg og mange andre
i min generasjon. Erik Dammann,
bøkene han skrev og bevegelsen han
skapte har satt dype avtrykk i det
norske samfunnet, hvor omfattende
vil vi kanskje først forstå i et lengre
tidsperspektiv.»
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Tekst og foto
Yngve Ekern
Den profilerte
matskribenten
Yngve Ekern
guider oss på
veien til mer
bærekraftig mat
i hverdagen.
Yngve har i en
årrekke stått i
spissen for den
nye folkebevegelsen som bryr
seg om maten
vår og hvor den
kommer fra.
Han har utgitt
flere bøker, blant
dem «Kjøttfrie
dager». Han er
fast bidragsyter
i magasinet
Framtiden i våre
hender i 2020.
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Liv i leiren
Det er noen usedvanlig gode grunner til at de
urgamle terracotta-pottene slår det meste av
rustfritt stål og teflon.
Gjenbrukt er usedvanlig velbrukt når
det gjelder de gamle leirgrytene. I
dem lager maten seg selv.
Klart vi går inn for shoppestopp,
også for kjøkkenutstyr. Sløve kniver
kan slipes, og særlig sløvt er det jo å
la være å bruke redskaper vi allerede
har.
Men - du har kanskje ikke en slik
leirgryte, også kjent som Rømertopf
og Shlemmertopf, i din eie? Neppe
noe problem, for da har du nesten
garantert en eldre slektning med en
slik på lur et sted.
Verdens eldste kjøkkenredskap
gjemmer seg innerst i kjøkkenskap
og nede i kjellerboder, glemt av de
fleste. Det er kanskje drøyt å bruke
ordet flyktninge-leire, men det er i
alle fall på tide å ta dem frem og få litt
liv i leiren!
La oss åpne vår hjertedør - og særlig stekeovnsdør. Det er noen usedvanlig gode grunner til at de urgamle
terracotta-pottene slår det meste av
rustfritt stål og teflon.
·	I denne passer maten seg selv. Du
skal bare legge i råvarer og sette
den i ovnen.
·	Maten blir aldri tørr, for selve
gryten avgir fuktighet.
·	Alt skal oppi samtidig. Grønnsaker, kjøtt og fisk, alt går.
·	Du får en kjempegod kraft/saus
oppi gryten, uten å løfte en finger.
·	Dessuten: Når du setter denne
foran gjester har dere alltid noe å
snakke om rundt bordet!
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«Bruk av leire er også en form for
jordbruk,» kan verten fortelle. «Vi
bruker naturressurser av leire, som
det jo ikke kan vokse mat i. Men vi
tilbereder altså maten i den.»
Del gjerne dette også: Det eldste
av klodens kokekar er også det mest
trendy man kan sette inn i en stekeovn nå. Med denne leirgryten vuggende på nederste rille i den vanlige
ovnen din, forvandles den nemlig til
en dampovn, som noen kjøkkenentusiaster ellers betaler mange tusen for.
«Ja, den likner et fossil fra en million år tilbake, et øgle-egg fra Jurassic
Park,» kan du medgi. «Den er tidløs,
og samtidig like tidsriktig som en mikrobølgeovn - bare mye, mye kulere.»
Blant folk i aldersgruppen som
med liv og lyst kastet seg på nye mattrender på 1970-tallet er det mange
som husker leirgrytenes popularitet.
Ikke minst ble det verdsatt at selv
folk uten peiling på matlaging kunne
stelle i stand til lørdagskos. Siden
gryten skal bløtlegges får den settes
i ovn, avgir den damp som blir den
fineste buljong, og det trekker heller
ikke ned at her er det unødvendig
med fett i maten.
Jeg sjekket akkurat markedet på
den ledende nettsiden for brukthandel, der ligger det mange ubrukte
klenodier til salgs for under 200-lappen. Vi tar et tak for bærekraft når vi
ellers foretar en utgraving i kjellerboder og kjøkkenskap. Kanskje finner vi
en skatt lurende bak et fondue-sett?

På
historiens
glohaug
Det begynte for nær sagt uminnelige tider
siden, at pelskedde mennesker formet fat og
potter av leire for å tilberede mat over glør.
Storhetstiden for terracotta-potta var
riktignok i romertiden, men arkeologer har
gravd fram poteskår som dateres til før såkalt
neolittisk tid, altså mer enn 15 000 år tilbake i
tidsregningen.
Skikkelige forseggjorte potter med lokk er det
funnet asiatiske spor av som menes å være fra
runt 7000 før Kristus. Da snakker vi om yngre
steinalder, før både jernalderen og bronsealderen,
Her hjemme hadde pottemakerne en gullalder i den såkalte folkevandringstiden. Fra
rundt år 400 e. Kr. viser funn at det eksisterte
flere dyktige håndverksmiljøer i landet vårt,
særlig på Sørlandet og Vestlandet. På midten
av 500-tallet virker det som om produksjonen
stanset opp, uten at arkeologer har funnet ut
grunnen til det.
Leirgryten som vises her er imidlertid av
langt yngre opphav. Det var først i 1967 at det
tyske firmaet Rømertopf gjenlanserte suksessen, og de opplyser at de alene nå har solgt
langt over 20 millioner eksemplarer av praktverket.

«Det eldste av klodens kokekar
er også det mest trendy man
kan sette inn i en stekeovn nå.»

Leirens
reglement
Det finnes 10 regler for korrekt bruk av
leirgryte.
1. Potta må stå i ovnen i minst to timer,
ofte tre.
2. Hele gryta, med lokk må bløtlegges
i kaldt vann i minst en halvtime før
bruk. Da tar den til seg vann.
3. Gryta skal alltid settes inn i kald
ovn, for så å varmes opp i ro og mak.
Hurtig temperaturskift kan føre til at
den sprekker.
4. Bruk litt mer salt enn du ellers gjør i
gryter.
5. Vask gryta med varmt vann
umiddelbart etter middagen. Den
skal ikke i oppvaskmaskin.
6. Har du gravd fram en gryte som har
gjemt seg i årevis, må den ha minst to
timer i vann før bruk. Det gjelder også
gryter rett fra butikk.
7. Litt misfarging er bare et tegn på
at gryta trives i bruk. Men er den
skikkelig løen kan du skrubbe den
med litt eddik i vannet.
8. Et ordentlig gammelt og muggent
beist må behandles med soda.
9. Gryta skal oppbevares med lokket
opp-ned, sli at den ikke er tett.
10. Noen mener det er best med en
egen gryte til kjøtt, en til fisk og en til
grønnsaker. Det er overdrevent, men
det er fint å ha en egen til brød.
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Gryte-grønt
Grønnsaker beholder sine vidunderlige aromaer når vi lager
dem som her, og ikke koker dem eller baker dem i vanlig fat.
• 3 gulrøtter, i biter
• 2 pastinakkrøtter, i biter
• 2 løk, i båter
• 1 fennikel, i skiver
• 1 purre, i biter
• 1 paprika, i biter
• noen små tomater (mot slutten)
• 2 dl grønnsakkraft, eller vann
• litt frisk bladpersille
• litt tørkede krydderurter, for eksempel provencekrydder

Skjær opp alt det grønne og legg det i utvan
net gryte med kraft eller vann, og sett på
lokket.
Dytt stasen inn i kald ovn og skru den så på
i underkant av 200 grader.
Beregn en drøy time, før du legger i toma
ter og lar den få en knapp halvtime til, da
eventuelt uten lokk.

Gryte-brød
Uten elting, uten klining. Men dette favorittbrødet skal i første
omgang heves natten over.
• ½ l lunkent vann
• 5 g gjær
• 10 g salt
• ½ dl havremel
• 1 ½ dl sammalt hvete
• 8 dl siktet hvetemel
Ha fingerlunkent vann i leirgryten og
løs opp gjæren i det. Rør inn saltet og
melet, litt etter litt, til en tykk grøt.
La potta stå (gjerne under senga,
det er koselig!) natten over.

Hell over på godt melet benk og ”fold”
deigen sammen et par ganger med hen
dene, ikke arbeid mye med den. Hell
over i et annet fat, gjerne et med omtrent
samme form som leirgryten. Etterhev dei
gen på et lunt sted i rundt 2 timer.
Vask potta og bløt den og lokket en drøy
halvtime i varmt vann, tørk av. Legg brød
deigen forsiktig oppi. Ha på lokket og sett
i ovn på 250 grader i 20 minutter. Ta av
lokket, stek videre på 220 grader i rundt en
halvtime.

Gryte-svin
Knoker og annet kjøtt mange ellers ikke bruker, blir en super hot-pot.

Legg leirgryten i bløt. Ha i knoken,
30
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med rikelig salt og pepper, litt mindre salt
dersom knoken allerede er saltet. Skjær alle
grønnsakene i passende biter og ha dem oppi,
sammen med tomatene, vinen og laurbær
bladene.
Sett gryten inn i kald ovn og skru den på
150 grader. La den stå i minst tre timer. Du
kan godt ta av lokket og skru opp varmen litt
mot slutten. Ta ut knoken og skjær kjøttet av
benet, det skal nesten falle fra av seg selv.
Server med poteter, ris eller bare grovbrød.
Bland sammen sitronskall og persille og
dryss det over.



• 1 svineknoke, gjerne lettsaltet
• 1 boks flådde tomater
• 2 dl hvitvin, eller vann
• 2 gulrøtter
• 1 løk
• 1 fennikel
• 1 sellerirot
• 3 laurbærblad
• salt, pepper
• 1 ss finrevet sitronskall
• 2 ss finhakket persille
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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
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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
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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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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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Bryllup, ﬁrmafest ved sjøen
Let´s bee a little greener

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

- fortides korn er fremtidens mat
www.spesialkorn.no

rådgjevar

birøktar

økobonde

småbrukar bakar gründer osteprodusent
lærar

gartnar

avløysar

matskribent

er noko av det tidlegare elevar jobbar som i dag. Les meir på
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Økologisk hudpleie
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Foto: Fjordmoods Photography

NO-012-014

Prøv Optima pH 4

Bryllup
Firmafest

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

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
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Biod

Tørr hud, kløe og hudplager?

pH4 -gir hud i balanse

www.reinhudpleie.no

sjh.no

A
Stange,

Framtiden i våre hender

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

UBEHANDLET ULL
Nøstebarn har stort utvalg av klær i
Abonnementsordning
myk, økologisk
og ubehandlet ull til
baby,
barn
og voksne.
nettStange,
Hamar,
Gjøvik,Besøk
Lillehammer
butikken eller butikken i Bergen for
Gårdsbutikk
Økomat mer
i dine
hender
informasjon.

Fremtiden er
Biodynamiske grønnsaker,
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
korn, mel, kjøtt
Tlf::74 01 68 11

Tørr hud?
- 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
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- Sprekker, kløe, skrubbsår og

33

Utsyn

Den nye
klimakrigen
Michael E. Mann er en klimakriger, og
en tålmodig en. I sin nyeste bok, «The
New Climate War” (2021) er Mann også
kritisk til deler av klimabevegelsen,
og utfordrer både alarmisme og
individuelle løsninger på klimakrisen.

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

Først og fremst fortsetter den profilerte amerikanske klimaforskeren og
forfatteren sin utrettelige kamp mot
alle inaktivistene – de som gjerne
snakker vakkert om endring, men
som i det stille kjemper for at alt skal
bli som før. Selv om Mann skriver
om amerikanske forhold, er det ikke
så vanskelig å peke på inaktivister i
Norge også.
Mann er klimaforsker, og en av
de mange som mer eller mindre
motvillig er blitt trukket inn i en
skitten krig om klimaforskning. Vi
har flere slike forskere i Norge også,
som tålmodig opplyser, informerer
og imøtegår både seriøse og (mye av
tiden) komplett useriøse kritikere av
hovedstrømmen i klimavitenskapen.
Jeg har alltid beundret denne gjengen, for hvordan de klarer å holde
seg seriøse og argumentere ryddig og
vitenskapelig mot alskens uvitenskapelig vrøvl.

Hockeykølla
Mann var en av opphavsmennene til
«hockeykøllegrafen», som ble kjent
rundt år 2000. Det var første gangen
vi fikk se analyser av temperatur og
CO2-konsentrasjon flere hundre år
tilbake i tid, og Mann og kollegene
fikk dette visualisert på en måte som
gjorde det veldig tydelig at noe rart er
i gjære: En ganske flat graf med små
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variasjoner i hundrevis av år knekker
plutselig oppover kort tid etter starten på Den industrielle revolusjon,
som bladet på en liggende hockeykølle. Det definitive gjennombruddet for
hockeykølla kom i Al Gores dokumentarfilm «En ubehagelig sannhet»
i 2006, der den tidligere visepresidenten gjør et stort nummer ut av å
måtte klatre opp i en liten heis for å
klare å følge bladet på hockeykølla
når den spretter oppover.
Hockeykølla møtte massiv motbør,
men har i bunn og grunn stått på stødig vitenskapelig grunn i møtet med
to tiår med stadig mer sofistikerte
analyseverktøy. Mann har samtidig
gått i krigen for vitenskapen, der
slagmarken flytter seg fra debattspaltene i amerikanske aviser via
diverse rettssaler til Twitter. Denne
krigen er skitne saker. Motparten er
et sammensurium av høyreorienterte
tankesmier og andre organisasjoner,
de aller fleste med tung finansiering
fra amerikansk kull-, olje og gassindustri. De mest notoriske av disse
er Koch-brødrene, som har brukt
milliarder på å undergrave klimavitenskapen gjennom flere tiår.

Klimakrigen endrer seg
I «The New Climate War» argumenterer Mann for at både våpen
og slagmark i klimadebatten endrer
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seg. Selv fossilbransjen argumenterer nå for det meste ikke lenger mot
den grunnleggende konsensusen i
klimavitenskapen, om at brenning av
kull, olje og gass er hovedårsaken til
forstyrrelsene vi ser i klimasystemet.
Denne typen direkte fornektelse er
nå forbeholdt en stadig mer marginalisert gjeng, mens de mer sofistikerte
benytter andre virkemidler.
Det er positivt at det selv i USA er
en stadig mindre gruppe som fornekter klimavitenskapen. Med sjefsfornekteren trygt plassert på en golfbane
i Florida uten tilgang til Twitter er det
ikke utenkelig at det vil være mulig
for president Biden å få gjennomført
sine ambisiøse klimaplaner.
Det negative er at det vil være
mer enn godt nok for fossilbransjen
og deres aksjonærer at tiltak mot
klimaendringer blir forsinket. Det er
derfor Mann kaller dem «inaktivister»; altså en pressgruppe som ikke
egentlig ønsker at noe skal skje, men
som bare vil forsinke og forhindre. I
et dysfunksjonelt politisk system som
USAs har inaktivismen gode vilkår.

En 50 år gammel strategi
En av de viktigste strategiene for
inaktivistene, er individualisering av
ansvar. Denne avledningsstrategien
er minst 50 år gammel, og Mann
sporer dens opprinnelse til «Den gråtende indianer»-kampanjen fra 1971.
Den prisbelønte TV-reklamen som
rullet over amerikanske TV-skjermer (og som selvfølgelig ligger på
Youtube i dag) viser stolte Iron Eyes
Cody padlende i kano på en elv som
viser seg å være stadig mer forsøplet.
“Noen mennesker har en dyp respekt
for dette landets naturlige skjønnet.
Og noen har det ikke. Folk starter
forurensning. Folk kan stoppe den.”
sier bakgrunns-stemmen til dramatisk musikk mens en bilist hiver en
søppelpose på bakken foran føttene
til Iron Eyes, og kameraet zoomer inn
på tåren i øyekroken hans. Avsender
var noe som het «Keep America Beautiful», og budskapet var ikke til å ta
feil av: Folk bør slutte å kaste søppel
i naturen.
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En av de viktigste strategiene for inaktivistene,
er individualisering av ansvar. Denne
avledningsstrategien er minst 50 år gammel,
og Mann sporer dens opprinnelse til «Den
gråtende indianer»-kampanjen fra 1971.

Foto Joe Brusky/Flickr CC

Foto Joshua Yospyn

Kampanjen var finansiert av
amerikanske drikkevaregiganter som
Coca-Cola. Én ting er at de prøvde å
surfe på 60-tallets gryende populærkulturelle trender, der økende
bevissthet om urett mot amerikanske urfolk var et sentralt element. Et
annet poeng er at «indianeren» var
en italiensk-amerikansk skuespiller.
Men det viktigste i denne sammenhengen er at dette var en politisk
strategi for å unngå at politikere i
USA innførte panteordninger på drikkebokser og -flasker. På denne tiden
verserte det en mengde politiske initiativer både nasjonalt og på delstatsnivå, for å innføre panteordninger

av den typen vi er kjent med i Norge.
Denne typen ordninger en svært effektiv måte å forhindre forsøpling på.
Men drikkevarebransjen var skeptisk,
og fryktet økte kostnader. For å unngå politiske reguleringer, gjaldt det å
definere forsøpling som et spørsmål
om utelukkende personlig ansvar.
Klimaaksjonister i
Kampanjen var svært vellykket; kun
Milwaukee/USA
vinteren 2014, som
et fåtall amerikanske delstater har
krevde at daværende
pant på drikkevare-emballasje i dag.
president Obama
Ifølge Mann er det en stor fare for
skulle skrinlegge
planene om
at noe liknende skjer i klimapolitikoljerørledningen
ken. Snakkepunktene fra inaktivisteKeystone XL
Pipeline.
ne fokuserer ikke lenger på solflekker
eller andre alternative klimateorier,
men i økende grad på at klimaproblemet handler om vanlige folks livsstil
og valg som forbrukere. Som med all
god propaganda, inneholder dette
også et element av sannhet. Men det
er først og fremst egnet for å avlede
oppmerksomheten vekk fra private
selskaper og industri som både skaper klimakrisen og trenerer et hvert
forsøk på regulering.

Individuelt ansvar viktig,
men ikke nok
I sin nye bok «Den
nye klimaakrigen
retter den
amerikanske
klimaprofessoren
Michael E. Mann
søkelyset mot
fossilindustriens nye
grep i krigen mot
klimaforskning og
klimaaktivister.

Samtidig er Mann en tilhenger av at
folk tar personlige valg for å redusere
egne klimautslipp, og dermed viser
at et liv med reduserte klimagassutslipp verken trenger å innebære
fattigdom eller forsakelse. Det han
frykter, er at dette settes opp som en
motsetning mot reguleringer. Dette
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ser vi spor av også i norsk politikk,
både i landbruks- og oljepolitikken.
Klimameldingen regjeringen la fram
i januar 2021 skriver også side opp og
ned om at forbruksendringer er viktig
for å gjøre kostholdet mer bærekraftig, men rører ikke virkemidlene som
bidrar til høyest mulig produksjon av
rødt kjøtt, som er den mest klimafiendtlige maten. Den gjør heller
ikke noe konkret med de virkemidlene staten faktisk kunne brukt til å
påvirke forbruket, mens inaktivistene
i kjøttindustrien og deres politikere
støttespillere raljerer mot urbane
veganere.
Inaktivistene i norsk oljeindustri
bruker først og fremst andre avledningsstrategier. «Klimagassutslippene fra norsk olje- og gassproduksjon
er blant de laveste i verden». «Olje
og gass har avgjørende betydning
for landets økonomi». «verden ...
trenger energi», skriver Norsk Olje
og Gass under overskriften «Norge
som energinasjon er i endring», der
hovedbudskapet er at politikerne
fortsatt må åpne for og stimulere til
høy aktivitet. Og norske politikere
lytter. Derfor kan regjeringen i januar
2021 legge fram både en ganske
ambisiøs klimamelding som skal
redusere klimagassutslipp, samtidig
som den åpner nye områder for leting
etter mer olje og gass som vil øke
klimagassutslippene. Dette er inaktivisme på sitt beste.
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Stifinner

Jeg
Mutters alene blir jeg stående å lytte.
Milliarder sekskantete krystaller
treffer myras skarpe skaresnø, ørene
mine fanger en lav knitring.

hører

Norge

Juli
Store Svuku, Engerdal

Februar
Stålmyra, Nittedal
Skisporet er laget av is, farlig
glatt for meg. Yr dott no har
meldt snø.
Jeg ber: La den komme. Den
kommer. Yrende fnugg kappes
om å lande først.
Mutters alene blir jeg stående
å lytte. Milliarder sekskantete
krystaller treffer myras skarpe
skaresnø, ørene mine fanger en
lav knitring. Knitringen dempes
raskt. «Intet er så stille som snø
som faller snø i ryggen», skriver
Torgeir Rebolledo Pedersen.
Sporet mykner, fra sement til
silke. Jeg sparker fra igjen, med
bedre feste. Før snøfallet meldte
bakskiene klapp, klapp – nå
klabb, klabb. Snart laver snøen
ned. «Intet er så stille», men
perleugla hører den nok.
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Mars
Renåfjellet, Rendalen
I blå skumring og halvmåneskinn
skiglir jeg over en frossen fjellvidde
med en overflod av rom og ro. Få
lyder: Anorakken min blafrer lett,
en ravn roper korrp korrp, og når
jeg stanser, hører jeg summingen
fra mitt eget indre. I sånne stunder,
liten og alene under en høy himmel,
oppstår det en merkelig tilhørighet
i meg.
Mobilen melder: «Nå spiser vi
andre middag snart».
Godt vi har rom som dette, rom
som forsterker lyder, ikke stjeler
dem.
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Tekst
Trond
Wormstrand
Trond Wormstrand
er vår faste natur
skribent og stifinner.
Spalten har vært en
fast og populær del
av Framtiden i våre
henders medlems
magasin i mange år.

Brått en høy, klar stemme rett
bak ryggen min. Jeg snur meg og
ser en hvit syngende fugl.
– Ta deg en tur opp på Store
Svuku, så slipper du unna myggen. Rådet kom fra en mann
med myggnett over hodet, med
hansker nøt han frokostkaffen
utenfor DNT-hytta Svukuriset.
Jeg gjorde så, og etter et par
timers gange med myggklasking
nådde jeg Femundsmarkas høyeste fjell, 1416 meter over havet,
med kringsjå over Femunden og
Rondane.
Snøspurven synger uten stans,
bare tre-fire meter bak meg. Med
sin ødslige klang passer sangen
til omgivelsene, en vidstrakt
blokkmark. Vi sitter begge på
stein, dekorert av gulgrønn
kartlav.
I Sør-Norge hekker den lille
spurven blant stein og snøklatter
i høyfjellet. Den inntar, i likhet
med oss, fjellet ved påsketider.
Jeg bærer spurvemelodien
med meg nedover til myggen
og middagen, og spør meg selv:
Finnes det i norsk natur en så
oppmuntrende lyd som snøspurvens kvitring i snaufjellets
steinørken?

Foto Anders Fagerjord/Flickr CC

Nordsjøen ruller tung og gråblå
innover den gule, buete strandlinjen, Norges lengste sandstrand.
Her er bare hav og sand, ingen
skjærgård, ingen hinder for dønningenes marsj mot land.
Jeg står i grønn badebukse, med
salt på leppene og gåsehud – og
betrakter bølgene. De løfter seg
opp, bryter skummende, stuper
dumpt tordnende, fosser oppover
stranden, risler tilbake.
Nølende vasser jeg uti vannet
for å møte en dønning, blir slått
overende og skylt i høylytt brus
opp på stranden der en dame venter med et håndkle. – Jeg trodde
det var en bunt sjøgress som kom
kastende innover stranden.
Norge har verdens nest lengste
kyst etter Canada. Norge er et
bølgebrak-land.

Foto: Tom Gustavsen

August
Orrestranden, Klepp

Oktober
Østmarka, Lørenskog

«I blå skumring og
halvmåneskinn ski-glir
jeg over en frossen
fjellvidde med en
overflod av rom og ro.»

Storm i kastene. Barskog-havet
bølger i restene av en atlanterhavsorkan. Kvist knekker og flyr over
meg. Tørre stammer gnikker mot
hverandre.
Grantrærne nøytraliserer stormkastene ved hjelp av en serie vaiinger og strekninger, kanskje hundre
bevegelser samtidig. Harry Martinson, Nordens fremste naturskribent, forklarer meg hvordan en
kjempegran arbeider når en storm
får tak i treets veldige rigg av bar (i
essayet «Granar i blåst»).
Norge har mer enn tre milliarder grantrær. Granas storm-stemme preger landet vårt, utenom
Vestlandet.
Hvilken naturlyd er mest norsk?
Bølgebrak? Fallende snø? Barskogsuset?
Stillhetens lyder på fjellvidda?
Kanskje min favoritt – snøspurvens svitå-syvæ-vityta-syvæh?
Har du andre forslag?
PS. Jeg glemte fossedur.

Bla om og se hva som
ligger bak nyheten
Røros Yoghurt Blåbær.
Prøv vår nye økologiske yoghurt med blåbær.
En populær og familievennlig smak. Den er selvfølgelig laget på norsk melk, med ordentlige blåbær.
Naturlig, søt og full av naturens egne smaker.

Sluttreplikken

Sløselandet
I dag er sløsinga innlemmet i det offentlige, i næringslivet, i deg og meg. Som samfunn må
vi verdsette ressursene vi bruker mye høyere enn i dag. Vi trenger et radikalt annerledes syn
på tingene vi omgir oss med, skriver Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.
Foto Terese Samuelsen

P

å starten av året har NRK sendt
en serie de har kalt «Sløsesjokket». I hver episode tas en
kjendis med for å få «sjokk» over
sløsing satt i system i Norge: praktisk
talt nye elbiler som vrakes fordi de
koster mer å reparere enn å kjøpe
en ny. Klær vi sender til Fretex, hvor
hele 90% sendes ut av landet fordi
de ikke lever opp til nordmenns krav.
Offentlige etater som skal flytte,
og kaster møbler for 100 millioner
kroner hvert eneste år.
Å se episodene gjør inntrykk. Den
ekstreme sløsinga er til å bli kvalm
av, når vi får TV-bildene rett i fleisen.
Men når jeg kjenner etter, så er jeg
egentlig ikke så sjokkert. Det slår meg
at det som virkelig er sjokkerende
her, er hvor lite overrasket jeg er. Jeg
har for lengst vent meg til at jeg lever
i et sløseland.
Et land hvor vi skyller ned toalettet
med rent drikkevann. Et land hvor vi
bytter ut telefonen, nesten annethvert år. Et land hvor vi lar være å
sende dyr på beite i skog og mark, for
heller å importere kraftfôr langveisfra. Et land hvor vi kaster nok mat til
å mette mer enn 840.000 mennesker
hvert år. Et land hvor vi i snitt har
359 plagg i skapet, men hvert femte
henger ubrukt.
Det ble litt dystert her, nå. Den
gode nyheten er at vi ikke trenger å
utvikle ny, avansert teknologi for å ta
tak i dette. Vi trenger ikke omfattende investeringsprogrammer med
milliarder på statsbudsjettet hvert
år. Det er egentlig veldig enkelt – vi
trenger bare å ta vare på det vi har. Å
ikke kjøpe så mye nytt.
I disse dager jobber vi i Framtiden
i våre hender for å påvirke innholdet
i regjeringens sirkulærstrategi. En
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«Det slår meg at det som virkelig er sjokkerende her,
er hvor lite overrasket jeg er. Jeg har for lengst vent
meg til at jeg lever i et sløseland.»

Anja
Bakken Riise,
Leder i Framtiden
i våre henderer

sirkulær økonomi handler i praksis
om dette: at vi skal ta minst mulig nye
ressurser ut av jordskorpa, men heller
bruke de ressursene vi har så lenge
som overhodet mulig, og slik skape
minst mulig avfall. En kretsløpsøkonomi.
Interessen for sirkulærøkonomi
øker. Selskaper som Fjong leier ut
klær slik at du slipper å kjøpe ny,
GoGood fikser gamle møbler og leier

Framtiden i våre hender

ut, gjenbrukskjøpesenter etableres og
flere kommuner får «Tingotek», eller
utstyrsbibliotek. Det skjer mye bra.
Men i dag er sløsinga innlemmet i
det offentlige, i næringslivet, i deg og
meg. Som samfunn må vi verdsette
ressursene vi bruker mye høyere enn
i dag. Når det koster så lite, og er så
enkelt, så vil sløsinga fortsette. Å få
en stopp på sløsinga vil kreve modige
politiske grep.

Foto: Marius Rua

Se hvordan de forskjellige produktene blir til

Hør om historien og fremgangsmåten

TLF: 99 79 29 78 / post@vossabia.no / www.vossabia.no

Bli med på aktiviteter

Tørre hender

etter hyppig vask?
Bruk Optima

pH 4 Hudvask

- hudvenleg og pleiande

Førebygger hudplager og
bevarer den gode bakterieflora.
Kombiner med
pH 4 Hudpleie pluss/Hudbalsam
- styrker syrekappa
- påfør etter vask eller ved behov

Utan parfyme. Låg pH.
Scan for
meir
produktinfo

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

www.optima-ph.no

Smak på produktene

Nye opplevelser på Rørosmeieriet.
God mat er en opplevelse på mange måter. Nå kan
du besøke Rørosmeieriet og se, prøve, lytte og smake
hvordan produktene våre blir til i takt med naturen.
Les mer om hva du kan oppleve på rorosmeieriet.no

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