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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 banken 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

Vi sparte 950 GWh energi i 2020
Gjenvinning av vrakbiler sparer energi tilsvarende strømforbruket
til alle togene i Norge - to ganger!*
138 203 bilvrak ble material- og energigjenvunnet i Autoretur-nettverket i 2020.
Gjenvinningen gjør oss til en av Norges største leverandører av nytt,
gjenvunnet råmateriale inn i sirkulærøkonomien.
138 203 bilvrak kom inn til våre biloppstillingsplasser i 2020.
184 583 tonn kasserte biler ble altså til noe nytt.
Over 7 000 tonn gikk direkte til ombruk og 177 462 tonn gikk
til ren materialgjenvinning. Det vil si at gjenvinningsgraden for en
hel bil var 97,6 prosent i 2020. Ganske utrolig at bare 2,4 prosent
av bilen blir til overs!

Når de nye produktene, laget av gjenvunnede bilvrak kasseres på
nytt, går de nok en gang inn i kretsløpet og blir til nye ting - igjen
- et nesten evig kretsløp. I 2020 ble 87,8 prosent av materialene i
norske vrakbiler gjenvunnet (inkludert ombruk og materialgjenvinning). Autoretur er derfor en av de største leverandørene
av resirkulerte råvarer i Norge og en viktig del av sirkulærøkonomien.

En liten fraksjon av materialene fra norske vrakbiler går til energigjenvinning. Energigjenvinnings-prosessene sørger for å spare
Gjenvinning av bil - bra for deg, bra for kloden og bra for alle som
inn store mengder energi. I 2020 tilsvarte denne energibesparingen er opptatt av et bærekraftig samfunn.
i Autoreturnettverket 950 GWh - dobbelt så mye energi som alle
Norges elektriske tog bruker per år - på det omtrent 2 500 km
lange elektriﬁserte jernbanenettet!
Andre materialer fra de kasserte vrakbilene, går videre til å bli helt
andre ting som kumlokk og annet støpegods, til husisolasjon, til
hagemøbler i plast, til stekepanner og kokekar, til kleshengere,
stoler og handlevogner, til sykkelstativ i Trondheim og Bergen.

autoretur.no
Kilder: Autoretur Miljørapport 2021, Autoretur Årsrapport 2021, banenor.no,
autoretur.no, Bilretur AS, Bilgjenvinning, Norsk Gjenvinning Metall.

*Norske togs strømforbruk per år er cirka 500 GWh. Autoreturs energibesparelse er henholdsvis elektrisitet og varme.
Hvor mye av hver avhenger av energimiksen ved produksjonen av råvarene. Men for å beregne energibesparelsen har
det ikke noen betydning hvilken energiform som spares. Dette har imidlertid betydning for CO2-besparelsen, og er
følgelig tatt hensyn til i beregningen av sparte CO2-utslipp. https://www.banenor.no

AUTORETUR
Bilbransjens eget returselskap

- en av Norges største råvareleverandører
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Leder

Det
glade
vanvidd
Da Erik Dammann karakteriserte den globale
brukbare kontormøbler til en verdi av minst
skjevfordelingen av ressurser og det norske og
100 millioner kroner i året, bruker 12 milliar
den vestlige verdens overforbruk i sin åpnings
der årlig på elektronisk utstyr, og Forsvaret
kaster 250 tonn tekstiler årlig.
tale – da Framtiden i våre hender ble stiftet for
Det finnes lyspunkter. Regjeringen signalise
snart femti år siden – brukte han begrepet
«Det glade vanvidd».
rer et oppgjør med sløsesamfunnet i den nye
Siden den gangen har mye blitt verre. Det
regjeringsplattformen. Flere av Framtiden i
norske overforbruket, både i private hus
våre henders krav blir nevnt som virkemidler
for å begrense sløsingen. De to regje
holdninger, privat næringsliv og i offent
lig sektor, er godt skjøvet under det
ringspartiene er enige om å foreslå en
politiske teppet og i liten grad gjen
ny lov som skal begrense matkastingen,
LES MER
det skal bli mer lønnsomt å reparere,
stand for kritikk og politisk debatt.
side 14
offentlig sektors innkjøp skal bli mer
Professor Anders Breidlid ved Oslo
bærekraftig. De nye regjeringskame
Met som er intervjuet i denne utgaven
av magasinet, mener vi må «begynne å
ratene lover også at de skal utvikle tiltak
snakke med utestemme om det som trolig
som skal føre til at mindre blir kastet og at mer
skal gjenvinnes og gjenbrukes.
er den mest fortrengte og underkommuniserte
Dette er lovende takter fra den nye regjerin
av alle store saker i den norske politiske
debatten.» Vi er hjertens enig.
gen. Det samme er løftene om at Norge skal bli
Det norske forbruket er på et historisk re
ledende internasjonalt på å utvikle en sirkulær
økonomi. Nå trenger vi en konkret plan med
kordhøyt nivå. Ikke bare det. Vi ligger på top
konkrete tiltak som viser hvordan dette skal
pen av den internasjonale forbruksstatistikken
skje. Den finnes foreløpig ikke.
på mange områder. Vi er verdensmestere i
Det viktigste som en begynnelse, er at
sløsing.
politikerne og de politiske partiene inkluderer
Her er noen eksempler: Vi kjøper møbler og
overforbruk og sløsing med private og offentlig
interiør for 20,2 milliarder årlig, kvitter oss med
ressurser som et stort klima- og miljøproblem
over 180 tonn klær hver dag, og vi har trolig
på den realpolitiske agendaen sin.
mer enn 10 millioner mobiltelefoner liggende
Hvis alle i verden hadde hatt det samme
ubrukt i skuffen hjemme.
forbruket som oss, ville vi trengt mer enn tre
Også offentlige virksomheter deltar i sløsin
jordkloder. Vi har bare en.
gen. Offentlig sektor kaster over 7.000 tonn

«Vi er verdensmestere i sløsing.»
Tekst
Arne Storrønningen
Redaktør
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Velkommen
som bolig
lånskunde
hos oss!

Vi har konkurransedyktige
betingelser – ikke bare til
miljøboliger, men også på
vanlige boliglån.
Bruk din verdibaserte bank
– vi hjelper deg gjerne!
www.cultura.no/lan

Våre kunder gjør verden
litt bedre

FORTSATT
Klimakonferansen Cop26

«KODE
8
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Klimatoppmøtet i Glasgow
resulterte i noen viktige
framskritt, men fortsatt
er vi på vei mot en katastrofal
oppvarming av planeten.

Greta Thunberg (bildet) og de unge klimaak
tivistene ble beskyldt for å skape politiker
forakt under klimatoppmøtet i Skotland. Den
internasjonalt kjente klimaprofessoren Kevin
Anderson hevdet imidlertid på twitter at de
unge aktivistenes krav og virkelighetsforstå
else lå langt nærmere det som klimaviten
skapen mener er nødvendig for å stanse den
globale oppvarmingen, enn målene og virke
midlene som verdenslederne på innsiden av
konferanselokalene klarte å vedta.
Vi skal alle være veldig glade for at vi har
Greta og andre unge klimaaktivister. Ingen
andre gir større håp, mener den norske kli
maeksperten Svein Tveitdal.
Når Boris Johnson som vert for konferan
sen tok privatfly fra Glasgow for å nå en pri
vat middag bidrar han godt selv til å tegne et
bilde av topp-politikere i utakt med sin egen
tid og de store klimautfordringene i verden,
mener Tveitdal.

RØD»

- Lytt til de unge klimaaktivistene
og ledende klimaforskere, mener
tidligere FN-direktør, cop-veteran
og klimaekspert Svein Tveitdal, som
nylig har kommet hjem fra verdensorganisasjonens årlige toppkonferanse i Skotland. Her er noen av hans
kommentarer og konklusjoner etter
toppmøtet i Glasgow.

Små skritt
COP26 endte med noen skritt i riktig
retning, noe som fortjener honnør.
Men det løste ikke klimakrisen.
Behovet for omfattende tiltak for å
unngå katastrofale klimaendringer er
større noen gang før, mener den norske klima- og miljøveteranen.

Elefanten i rommet

Tekst
Arne Storrønningen
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Det er flere elementer i det som nå
kalles Glasgow-pakten som er nytt og
utgjør et framskritt i det internasjonale klimadiplomatiet. For det første
refereres til kull og fossil energi
eksplisitt i selve avtaleteksten. Dette
har aldri skjedd før. Dette har vært
elefanten i rommet i over tjuefem
år, ifølge Tveitdal. Fossillobbyen har
brukt all sin innflytelse til å holde
ideen om kutt i fossile energikilder
utenfor klimaavtalene som har blitt
vedtatt opp igjennom årene, mener
han.
Verdens nesten tohundre nasjoner
stilte seg bak et mål om å fase ned
kull som energi-kilde. Det opprinnelige forslaget om fase ut kull ble
i siste sekund moderert av store
kullnasjoner som India og Kina.
Tveitdal mener det også er positivt at
sluttdokumentet peker på at det som
kalles ikke-effektive subsidier av olje
og fossil energi skal bort.
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Klimakonferansen Cop26

Foto: Andrew Parson/ No 10 Downing Street

Ordet «ikke-effektive» subsidier åpner mange muligheter for smutthull,
og det må selvfølgelig jobbes videre
med dette.

Den britiske
tv-legenden og
naturvennen
David
Attenborough
kom med sterke
advarsler til
delegatene på
Cop26. Her
fra åpning
seremonien.

Subsidiert undergang

Den britiske
statsministeren
Boris Johnson
på vei inn til
den kongelige
mottakelsen
på Kelvingrove
museet, sammen
med Kenyas
president Uhuru
Kenyatta.

Foto: Flickr CC Simon Dawson/ No 10 Downing Street

Den amerikanske
presidenten
Joe Biden i
samtale med
statsministeren
for de
palestinske
myndighetene,
Mohammad
Shtayyeh under
en kongelig
mottakelse
på Cop26 i
Glasgow.

Foto: Flickr CC Karwai Tang/ UK Government

Støtteordningene bak fossilindustriene er gigantiske og hinsides enhver
fornuft. Ifølge det internasjonale
energibyrået beløp subsidiene seg i
2020 til 1800 milliarder kroner, eller
100 millioner kroner hvert minutt,
forteller Tveitdal. Vi subsidierer en
mulig framtidig klimakatastrofe
som vil slå beina under verden slik vi
kjenner den gjennom flere tusen år,
sier han.
At Cop-lyskasterne nå rettes mot
den fossile energien er viktig, men
fokuset er så langt alt for svakt.
Kull, olje og gass, som er årsaken til
klimaendringene, er for eksempel
ikke nevnt i Parisavtalen. Å begrense
produksjon av fossile brensler har til
nå vært tabu i forhandlingene, ifølge
Tveitdal.
Derfor er avtaleteksten fra Glasgow
viktig. Selv om intensjonen om å
redusere fossil energibruk i første omgang, bare dreier seg om kull og ikke
forplikter noen av landene konkret,
åpner det opp for muligheter for mer
effektiv fossil utfasing, tror Tveitdal.

Større kriseforståelse
Han mener også det er et godt signal
at de 196 landene bak konferansen
sa seg enige om å samles til et nytt
toppmøte med nye justeringer og
klimamål i Egypt allerede neste år.
Normalt foregår slike justeringer
hvert femte år. At dette står på
agendaen allerede i 2022 indikerer en
større kriseforståelse blant politiske
toppledere enn tidligere, mener den
norske klimaveteranen.

«Den internasjonale fossilindustrien
blir subsidiert med 100 millioner
kroner i minuttet.»

En post-fossil verden
Et annet positivt utfall av konferansen er initiativet til Danmark og
Costa Rica om å danne en allianse av
land som ønsker å begrense bruk av
olje – og gass og som ønsker en sluttdato for utvinning og leting, forteller
klimaveteranen.
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Gjennom «Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) som nå
består av 10 stater inkludert Sverige og Grønland ønsker
landene som inngår i denne alliansen å gjøre fossil utfasing konkret og forpliktende.
"Vi håper at i dag vil markere begynnelsen på slutten
for olje og gass," sa Danmarks klima- og energiminister
Dan Jørgensen på pressekonferansen i forbindelse med
lanseringen. Alliansen representerer så langt bare 0,8 %
av verdens oljeproduksjon, men har viktig symbolsk interesse og flere medlemmer er på vei inn, ifølge Tveitdal.

Verdens skoger
Svein Tveitdal vil også fremheve at mer enn 100 land
inkludert Brasil som tilsammen forvalter rundt 85 prosent
av verdens skoger, lovet å stoppe avskogingen innen
2030. Skeptikere peker på at lignende avtaler tidligere
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ikke har lykkes, og at Norges satsing
blant annet er kritisert av riksrevisjonen for mangelfulle resultater.

Dagens planer
og klimaløfter
er ikke en gang
i nærheten av
å kunne løse
klimakrisen.
Det bekymrer
den norske
klimaeksperten
og Copveteranen Svein
Tveitdal.

Et grovt tillitsbrudd
Verdens rike land forpliktet seg til å
vurdere å doble klimastøtten til verdens fattige land innen 2025. Allerede
på klimamøtet i København i 2009
lovet verdens rike land å overføre 100
milliarder dollar i året i klimahjelp
til fattige land, sier den tidligere
FN-direkatøren. Dette målet er
ennå ikke oppfylt og oppfattes som
et grovt tillitsbrudd fra u-landene.
Uten en opptrapping her vil det være
vanskelig å få med u-landene på å nå
klimamålene, tror Svein Tveitdal

Kampen mot smutthull
Norges nye klima- og miljøminister
Espen Barth Eide klarte hovedoppgaven sin på møtet som var å få enighet
om en avtale om global kvotehandel. Det gjenstår å se hvilken effekt
dette vil få på globale utslipp, og om
tidligere smutthull virkelig er borte,
mener den norske klimaeksperten.

Titusenvis av
klimaaktivister
dominerte
gatebildet i
Glasgow under
klimatoppmøtet.
Den kjente
amerikanske
kommentatoren
Thomas L.
Friedman mente i
New York Times,
at for første gang
var de voksne
delegatene på
innsiden av
konferanse
lokalene mer
redd for barna
som protesterte
på utsiden,
enn de var for
hverandre og
pressen.

som til nå har forspranget. Tveitdal
er usikker på om 1.5 grader er et mål
det nå er mulig å nå. Vi har nesten
brukt opp hele karbonbudsjettet for å
stanse oppvarmingen på 1,5 grader og
omfang og kostnader for å nå målet
nærmer seg det uoverstigelige, sier
han.

Oppskrift på klimakatastrofe
For å nå målet om å begrense den
globale oppvarmingen til 1.5 grader
celsius må klimagassutslippene halveres på åtte år. Ingen av dagens planer

Viktige konferanser
Selv om klimakonferansene har
pågått i over 25 år og så langt ikke har
fått til utslippskutt som er i nærheten av å være tilstrekkelige til å løse
klimakrisen, er det allikevel viktig å
støtte opp om det som foregår her,
ifølge Tveitdal. Uten konferansene
ville situasjonen vært enda verre.
Toppmøtene har lagt et avtalerammeverk og skapt en dialog som er helt
nødvendig den dagen flertallet av de
store utslippsnasjonene bestemmer
seg for å gå «all in», sier han.

Foto: Flickr CC Francis McKee

Det store gapet
Det som bekymrer Tveitdal er allikevel det store gapet mellom det som
klimaforskningen mener er nødvendig av kutt og det som verdens land
så langt har klart å stable på beina av
forpliktelser og mål. Han mener det
er positivt at Glasgow-pakten slår
fast av 1.5 graders-målet fortsatt står
ved lag. Men det vi bli et krevende og
vanskelig kappløp med en klimakrise
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er i nærheten av å gi en halvering av
utslipp, ifølge Svein Tveitdal. Planene
om framtidige utslipp verdens land
har levert til FNs klimakonvensjon, vil
øke den globale gjennomsnittstemperaturen med hele opp mot 3 grader
ifølge FNs miljøprogram. Det er en
oppskrift på en klimakatastrofe ifølge
den norske klimaeksperten.

Norsk olje- og gass trass
13 av 15 oljeproduserende land inklusive Norge, planlegger å øke oljeproduksjonen fram mot 2030 ifølge
FN, sier Tveitdal. I talen sin i plenum
nevnte ikke statsminister Støre med
et ord at Norge egenrådig og hardnakket går imot råd fra FN og Det Internasjonale Energibyrået (IEA) om å
skrinlegge leting etter nye fossile ressurser og fase ut produksjon i løpet av
kort tid. Utrolig nok har den norske
regjeringen helt konkrete planer om
å fortsette leting etter olje- og gass
lenge etter at verden i henhold til nye
mål skal være klimanøytrale i 2050
sier den norske klimaeksperten.
Støre sa ifølge Financial Times at
borestans vil bety slutten på det grønne skiftet. Det blir som om vi måtte
produsere mer alkohol og heroin for å
få råd til et rusfritt skifte, for å sitere
Tore Linne’ Eriksen, humrer Svein
Tveitdal.
For å lykkes i kampen mot den
globale oppvarmingen, må produksjon av fossil energi trappes ned raskt
og produksjon av fornybar energi
trappes opp tilsvarende. Dette må få
hovedfokus fram til neste klimatoppmøte. Hvis ikke vil målet om stanse
oppvarmingen på 1,5 grader ligge
enda lenger i det fjerne i Egypt om et
år, mener Svein Tveitdal.
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Grønn hverdag

Foto Flickr CC Shannon Kringen

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
For god til å kastes

Har du fortsatt ikke prøvd
appen To Good To Go?
Med den kan du for en
rimelig sum redde mat
som ellers ville blitt kastet,
fra restauranter, kafeer,
dagligvarebutikker, bakerier
og hoteller. Med tjenesten
reduserer du matsvinn ved
å kjøpe forundringsposer
med mat.

Kutt energiforbruk for varmt vann
Romoppvarming og varmt vann er det vi bruker mest energi på i norske hjem. En del av
forbruket går bort i varmetap grunnet dårlig isolerte varmtvannsberedere og vannrør. Kjenner
du varmen utvendig på tanken er det varmetap. Isolering av varmtvannstank og varmtvannsrør,
spesielt hvis det er lange uisolerte rørstrekk, kan redusere energiforbruket betraktelig, i følge
SIINTEF Byggforsk. Man kan selv etterisolere, men husk å bruk varmebestandig isolasjon for å
unngå fare for brann. Må du bytte varmtvannstank - vurder om den kan kobles til solfanger så
du kan varme opp vann med solenergi.

Bruker du fortsatt
engangskulepenner av
plast? Vurder å skaff deg en
god gjenbrukbar fyllepenn.
Selve blekket kjøpes i små
flasker og fylles inn i et
kammer i pennen. Gode
å skrive med og kan også
være en fin julegave til den
skriveglade.

Leie verktøy

Trenger du en tepperenser
til julerengjøringen, en
spikerpistol eller en
multistige? Da trenger du
ikke kjøpe. Hos Clas Ohlson
kan du nemlig leie verktøy
og andre produkter du
ikke bruker så ofte. Bra
for lommeboken og sparer
miljøet.
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Redesign
av genser
Har du en sliten genser
du ikke bruker? Den
kan lett forvandles til
noe annet nyttig. Med
saks, nål og tråd kan
du lage pulsvanter,
leggvarmere, et lite
teppe til hunden eller
katten, putetrekk,
mobilbeskytter eller
PC-mappe. Med litt
papp og fôr i mappen
får du en litt mer
beskyttelse.
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Fyllepenn
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Pussing av kobber
og messing !
Du trenger verken bruke miljøskadelige midler
eller mye tid og krefter for å få kobber og messing
blankt til jul. Bland 10 liter varmt vann med 1 pakke
sitronsyre og 1 teskje oppvaskmiddel i en vaskekum.
Halver dosen og beholder hvis du har mindre ting.
Legg det du skal pusse i blandingen et kort øyeblikk.
Sitronsyren fjerner raskt belegget, så følg med. Skyll
godt med vann for å stoppe den kjemiske reaksjonen.
Resultatet blir blankt og holder lenge. Sitronsyre får
du kjøpt i din dagligvareforretning.

Lysforurensning
Stadig mer lys står på om natten. Mange hyttefelt, privatboliger,
næringsbygg, motorveier og sportsarena har lys på hele året, eller hele
natten. Dette er ikke bare unødvendig energibruk og sløsing av energi.
Lysforurensning forstyrrer den naturlige døgnrytmen, både for mennesker
og dyr. Stjernehimmelen blir borte og en NINA-rapport fra 2015 bekrefter
at en rekke arter blir negativt påvirket av kunstig belysning om natten.
Noe som kan gi dominoeffekt til andre arter. Alle kommuner og bedrifter
bør ha en lysplan. Men som enkeltmennesker kan vi erstatte utelys med
sensorstyrt lamper eller pærer. som slår seg på ved bevegelse. På lampene
kan man ofte justere hvor mange meter fra lampen det skal gjelde.

Foto m_takahashi

Sminkefjerner
Du trenger ikke renseservietter, som ofte inneholder miljøskadelige,
hormonforstyrrende eller allergifremkallende stoffer, for å rense huden.
Med en fuktig vaskeklut og noen dråper kokosolje, mandelolje eller
matolje, fjerner du lett sminke fra øyne og ansikt. Planteoljer renser,
tilfører fukt, og næring, er milde og naturlige mot huden. Tørk forsiktig
av overflødig olje med vaskekluten, så olje ikke legger seg i øynene.
Oppbevar litt olje i en liten pumpeflaske på badet for enkel tilgang.
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"Munnsår
heles fortere
hvis du
smører på litt
antibakteriell
honning om
natten."
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Utestemme
Foto
Erik M Sundt

Tekst
Arne Storrønningen
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mot
sløsing
Framtiden i våre hender

Minibio
Anders Breidlid er en norsk
filolog, sakprosaforfatter og
samfunnsforsker. Han er
professor i internasjonal
utdanning og utvikling ved
Oslomet og professor 2 ved
Hawassa universiteter i Etiopia.
Breidlid har omfattende bakgrunn fra undervisningsarbeid
fra universiteter iblant annet
Sør-Sudan, Sør-Afrika, Zambia
og Etiopia.
Han beskriver oppholdet som
undervisningskoordinator for
Kirkens Nødhjelp i Sudan
(nåværende Sør-Sudan) fra
1983 til 1985 som en viktig del
av sin egen solidaritetsoppvåkning. Etter han kom tilbake
til Norge etablerte han umiddelbart u-landstudiet ved tidligere Sagene Lærerhøyskole,
som ble et av de mest populære og mest søkte studier i
høyere norsk utdanning.
Under årets valgkamp har han
engasjert seg sterkt for å rette
søkelyset mot overforbruket,
vekstøkonomien og ressurssløsing som han mener er en
av hoved-driverne bak klimaog naturtapskrisen.
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Vi trenger et nytt historisk oppgjør med
vekstøkonomien, det norske overforbruket og
den ekstreme sløsementaliteten i landet vårt,
mener professor Anders Breidlid: Vi må begynne
å snakke med utestemme om det som trolig er
den mest fortrengte og underkommuniserte av
alle store saker i den norske politiske debatten.

Under og etter årets valgkamp skrev
utdannings- og bistandsveteranen professor Anders Breidlid fra
Oslo Met, flere store kritiske artikler
om det han karakteriserte som de
grønne partienes taushet om norsk
overforbruk som et grunnleggende
samfunnsproblem. Vi har utfordret
han til å utdype denne kritikken i
Framtiden i våre henders medlemsmagasin. Les et redigert utdrag av
samtalen her.
Fivh: Du peker i flere artikler på at
de grønne partiene i Norge overser
miljøelefanten i rommet, vekstøkonomien, det store norske overforbruket og sløsingen med ressurser. Kan
du utdype dette litt mer?
Anders Breidlid: Ja, konsumet
og overforbruket må kraftig ned i
Norge og den rike del av verden.
Hvorfor? Fordi overforbruket og vår
levestandard i Norge og i Vesten er
en direkte årsak til klimakrisa. Vi kan
ikke lenger skyve dette under teppet.
Det er vårt moralske ansvar å rette et
sterkt og kritisk søkelys på vår fossile
og selvsentrerte måte å leve på, ikke
minst av hensyn til verdens hundrevis av millioner av lut fattige og vår
egen anstendighet.
De såkalte grønne klimapartiene sviktet i valgkampen om dette
viktige, men sensitive temaet.
Det er historisk uansvarlig. Slik
som Erik Dammann allerede for nesten 50 år siden, utfordret oss personlig og som samfunn til anstendighet

16

og medmenneskelighet, må vi igjen
reise denne saken som jeg tror er mer
enn moden for å løftes inn i norsk
politikk og samfunnsdebatt igjen.
Det er pedagogisk enkelt å snakke om
stans i oljeleting, men veldig problematisk i en norsk, velfødd befolkning å snakke om at levestandarden
må ned. Selvsagt må svake grupper
vernes, men det store flertallet av folk
i Norge lever mye, mye over evne.  
Det er helt uansvarlig å ikke snakke høyt om det, og jeg tror jeg faktisk
var den eneste som skrev om dette i
to kronikker før valget. Mailboksen
min var full av tilbakemeldinger
fra vanlige folk som var enige, men
ingen politikere fra de såkalte grønne
partiene svarte, og kun en klimaforsker ga sin tilslutning pr mail. Det
er nemlig verdt å merke seg at selv
klimaekspertene snakket og snakker
nesten utelukkende om klimagass
utslipp, men ikke om forbrukskutt.
Heller ikke i de grønne partienes
partiprogrammer snakkes det noe
særlig om overforbruk. SV stiller få

«Overforbruket og vår
levestandard i Norge og
i Vesten er en direkte årsak
til klimakrisen.»
Framtiden i våre hender

spørsmål ved vekstideologien og er
teknologioptimister i likhet med de
andre såkalte grønne partiene. Selv
om teknologien vil kunne hjelpe oss
til mindre utslipp, er teknologien
ikke, som Dag O. Hessen skriver i
boken Verden på Vippepunktet, hele
løsningen.  
MDGs program er litt bedre og
nevner at vårt konsum tilsvarer tre
jordkloder, men er veldig lite spesifikk
med hensyn til hva som skal gjøres.
Fivh: Du spør om det er strategiske
hensyn som gjør at spørsmålet om
forbruk tones sterkt ned i den norske
realpolitikken. Er det slik og hvordan
vil du begrunne dette?
Anders Breidlid: Jeg mener det
er strategiske hensyn. I en meningsmåling fra Respons Analyse nylig
sier 54 prosent av de spurte at de er
enige med regjeringens politikk om å
fortsette å lete etter olje og gass.  
Etter en av kronikkene under valgkampen, skrev en til meg og hevdet at
han/hun hadde spurt en sentral SVpolitiker om hvorfor ikke den problematiske forbruksveksten var på den
politiske agendaen. Nei, det er umulig, var svaret. Det vil bety medlemsflukt. Heller ikke MDG betonet dette
i valgkampen, men oppnådde likevel
et dårlig valgresultat. MDG tenker
nok nå kanskje at hadde de kjørt på
forbruksreduksjon, så ville partiet ha
tapt enda mer. Jeg er imidlertid ikke
sikker. Mange grønne velgere ser nok
igjennom hulheten i en miljøargumentasjon som ikke snakker sant om
elefanten i rommet.  
Fivh: Ser vi over tid framvekst
av en selvsentrert norsk politikk i
forhold til store internasjonale utfordringer som klima og fattigdomsbekjempelse. Befinner vi oss i en egen
boble uten tilstrekkelig forståelse og
interesse for de store utfordringene i

Det er på tide å
heise spørsmålet
om overforbruk
og troen på
vekstøkonomien og
det problematiske
med såkalt grønn
vekst inn i norsk
realpolitikk.
Hvorfor har
det som er en
av de viktigste
drivkreftene
bak klima- og
naturtapkrisen
blitt et tabu i
norsk politikk,
spør professor
Anders Breidlid
i dette intervjuet
med magasinet
Framtiden i våre
hender.
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land i det som ofte defineres som
«sør»? Erik Dammann pekte jo på
dette og tok et kraftig oppgjør med
dette på allerede på 70-tallet.  
Anders Breidlid: Det er ingen tvil
om at vår klimapolitikk er selvsentrert, nasjonalistisk og eurosentrisk.
Vi bryr oss ikke om at miljøødeleggelsene er og blir verst i det globale
Sør. Riktignok er vi blant de bedre
landene på bistand, også miljøbistanden trappes opp, men det er bare en
promille av oljeformuen vår, og det
merkes ikke på den vanlige nordmann i det hele tatt. 85 prosent av
verdens befolkning lever på mindre
enn 30$ dagen, og hver tiende person
lever på mindre enn 1.90 $ dagen. 45
prosent av alle barn som dør globalt
er relatert til underernæring.  
Fivh: Henger vi fortsatt igjen i en
gammel virkelighetsforståelse.  
Anders Breidlid: Nei, vi henger
ikke igjen i en gammel virkelighetsforståelse. Alle oppegående mennesker vet dette, og ikke minst venstresida med solidaritet og utjevning av
forskjellene som program burde ta
dette på største alvor.  
Hvordan kan de politiske partiene
i Norge føre en valgkamp hvor denne
situasjonen nesten ikke berøres med
et ord?
Professor Per Thomas Andersen
har bl. a analysert en landsmøtetale
av Jonas Gahr Støre fra 2015 der Støre
beskriver Norge som en privilegert
nasjon, men det er ikke tegn til
skyldfølelse, skam eller selvkritiske
refleksjoner fordi vi har det så mye
bedre enn andre i verden. Privilegiene fremstilles ikke som noe vi har
tilegnet oss på bekostning av andre.
Men vi lever i et internasjonalt samfunn, og til en viss grad i et kosmopolitisk samfunn, men det finnes neppe
reelt en kosmopolitisk empati blant
norske politikere, heller ikke langt
ute på venstresida.»
Fivh: Du har engasjert deg sterkt
i utdanning og har etablert flere
sentrale miljø- og utviklingsstudier
både her i Norge, men også i flere
store afrikanske land som Sør-Sudan
og Etiopia. Er utdanning en nøkkel til
fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling?
Anders Breidlid: Jeg har vært
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helt klar på at uten utdanning ingen
utvikling. Vi vet at Afrika har store
utdanningsproblemer der i gjennomsnittet knapt 60 prosent av
befolkningen kan lese og skrive enkle
tekster. Det er en stor utfordring både
når det gjelder å løse fattigdomskrisa og miljøkrisa, og det er også
et stort problem at så mange ikke er
skrive- og lesekyndige når det gjelder
å utfordre korrupte og maktglade
politikere og regimer.
Skolekrisa i Afrika sør for Sahara
skyldes bl.a. manglende undervisning på morsmålet og at undervisningen i liten grad tar hensyn til
stedegen kunnskap (indigenous
knowledges) og epistemologi. Dermed blir elevene umotiverte. En radikal omlegging av undervisningen er
derfor nødvendig i mange land i det
globale Sør for å sikre en bærekraftig
utvikling.
Fivh: Du har hevdet at mye av
utdanningen i mange fattige land
foregår på vestlige premisser? Blir
studenter og andre «trenet» til å se
utviklingen i sine land i et kolonialt
perspektiv?
Anders Breidlid: Ja, dette har
jeg som nevnt vært spesielt opptatt
av i bøker og også i kronikker i den
hjemlige debatten om utdannings-

Fra venstre
instituttleder Johnny
Aasen, Høgskolen i
Oslo, Anders Breidlid
og til høyre Professor
Salah Elamin,
Ahfad University for
Women, Omdurman,
Khartoum, Sudan.
Bildet er tatt i
Khartoum i desember
2012 i forbindelse
med et avslutnings
seminar og graduation
seremoni for master
studenter fra Sudan,
Sør-Sudan, Zambia,
Sør-Afrika og Norge.

«Det er ingen tvil om at vår
klimapolitikk er selvsentrert,
nasjonalistisk og eurosentrisk.»
bistand. Grunnen til at mye utdanningsbistand ikke lykkes er nettopp
at den overfører en hjemlig, vestlig
utdanningsmodell på landene i Sør.
Ofte har undervisningen foregått på
et kolonialt språk, og selv innholdet
har vært lite fokusert på forholdene
i de spesielle landene. Ikke rart elevene har følt seg fremmedgjort selv
om det er i ferd med å endre seg.
Når jeg underviser Masterstudenter i Afrika er det en viktig oppgave å
avlære denne koloniale kunnskapen,
som den kenyanske forfatteren Ngugi
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wa Thiongo’o skriver, decolonize the
Mind. Det paradoksale er at det ofte
er de afrikanske professorene som
har fått utdanningen i Vesten som er
minst opptatt av avkoloniseringsdebatten i akademia, men det begynner
å endre seg, ikke minst i Sør-Afrika.
Fivh: I en overskrift i Vårt Land
til en av dine artikler nylig, benyttes
begrepet «Norsk umoral» om norsk
overforbruk. Er det en oversett moralsk dimensjon knyttet til dette?  
Anders Breidlid: Jeg har vært
forsiktig med å bruke begrepet moral

Foto: Tom Gustavsen
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her, men lurer på om det kanskje er
nødvendig likevel. Spørsmålet er jo
hvorfor ikke partiene og velgerne tar
klimaspørsmålene på alvor når FN
er krystallklare på at vi nærmer oss
ikke en klimakrise, men en klimakatastrofe.  
Det er klart at de fleste nordmenn
ikke ønsker å miste sine privilegier,
ikke ønsker å gå ned i levestandard, men leve som før eller enda
bedre, trass katastrofesignalene. Da
er det kanskje på tide å snakke om
personlig ansvar og moral.

Anders Breidlid
utenfor Upper
Nile University,
Malakal,
Sør-Sudan i 2008
der han underviste
Masterstudenter
fra Sør-Sudan i
regi av Norwegian
Cooperation
Programme
for Capacity
Building in Sudan
(NUCOOP).

Bla om og se hva som
ligger bak nyheten
økologisk Bakemjølk.
Prøv vår nye økologiske Bakemjølk som gir
ekstra saftig og luftig bakst. Den er laget med
Rørosmeieriets unike tettekultur og kjernemelk
fra produksjonen av Røros Smør.
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Ifølge en kommentar fra Olav Elgvin
 i Klassekampen nylig, vokser de
bevegelser som snakker om folks liv,
som våger å snakke om moral, ofte
mer og får mer innflytelse enn de
som ikke gjør det. Men politikerne tør
ikke gjøre det fordi de da blir stemplet som moralister som er et fyord i
norsk sammenheng, Men det er nødvendig å si at Norges levestandard
har overskredet jorda tålegrense, at
vi er hedonister, at vårt levesett er
umoralsk når en ser på verdens nød
og hvordan Norge og andre rike land
forringer livet på jorda hver eneste
dag.
Fivh: Har vi blitt grådige og mistet
solidaritet og raushet som følge av
den store rikdommen som Norge
har fått gjennom 50 år med nesten
kontinuerlig vekst i vår oljebaserte
overflod?
Anders Breidlid: Ja, vi er grådige,
og både Det nye Testamentet og
andre advarer mot grådighet. Jeg er
selvfølgelig påvirket av det kristne
forvalteransvaret. Men er det noen
politikere som tør å si at nok er nok?
Nei. Kanskje må det en folkebevegelse til som snakker sant om elefanten
i rommet. Det har jo Framtiden i våre
hender snakket om i mange år, men
det har ikke hjulpet i vesentlig grad.  
Jeg mener at arbeidet til Framtiden
i Våre Hender er viktig, men det ser
ikke ut til at det hjelper før også politikerne snakker sant om situasjonen
og sier at vi kan ikke ha mer økonomisk vekst, men mindre, og at vår
levestandard er veien mot katastrofe.
Problemet er at også klimaforskerne
som jeg nevnte fokuserer nesten
utelukkende på bruk av olje og gass,
men nesten ikke på konsumkutt.
Grunnen til at de fleste klimaforskerne ikke snakker kraftfullt om
konsumkutt er antageligvis fordi de
vet at de vil miste momentum i den
politiske debatten fordi politikerne
ikke vil høre på det øret.  
Fivh: Etter stiftelsen av Framtiden
våre hender fikk bevegelsen internasjonal oppmerksomhet for sin nye
folkeaksjon som krevde et oppgjør
med ekstreme skjevfordelingen av
ressurser og global fattigdom. Storavisen New York Times spurte om Norge
ville bli det første landet i verden som
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frivillig ga avkall på økonomisk vekst
for å hjelpe fattige land. Slik gikk det
ikke, vi ble en oljenasjon med et av
verdens største offentlig eide pensjonsfond, og statistikken peker oss ut
som verdens sløsekonger.  
Hva gikk galt? Er det noen knekkpunkt eller stor veiskiller hvor vi i
ettertid ser at vi rotet oss bort?  
Breidlid: Knekkpunktet er vel
oppdagelsen av oljen og at vi fortsatte
å danse rundt gullkalven fordi vi
kunne drikke oss utørste på oljen. Selv
om Norge har vært flinke til å ivareta
oljeformuen har den på ingen måte
bidratt til en mer rettferdig verden,
snarere tvert imot. Vi har lagt stadig
sterkere vekt på økonomisk vekst for
enhver pris.  Fordi vi har hatt oljen har
vi kunnet fortsette på dette sporet.
Vi har glemt eller har villet glemme
hvilke vanvittige ødeleggelser som et
slikt forbruk fører med seg.  
Fivh: Vi har levd med en vekstøkonomi i over et århundre, men store
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globale problemer som miljø-ødeleggelser, naturtap og klimakrise har
heller økt enn avtatt. Hva må til?
Anders Breidlid: Kampen mot
klimaendringene betinger store
strukturelle endringer av økonomien,
noe som innebærer en ny økonomisk
verdensordning med blant annet en
sirkulær økonomi og mindre forbruk,
både i Norge og i resten av den rike
verden, og en langt sterkere solidaritet med landene i det globale Sør.
Primært må selvsagt klimaspørsmålene løses på et overordnet politisk
nivå både nasjonalt og globalt.
Her har det privilegerte Norge en
spesiell forpliktelse til å starte arbeidet med disse meget omfattende
spørsmålene om hvilke radikale
endringer utover teknologiske nyvinninger som må foretas for å forhindre
klima- katastrofen.  
Det er tydelig at Norge med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen
ikke tar det ansvaret som er nød-

Foto: Marius Rua / Øyvind Haug / Kurt Näslund

«Det er ikke å ta for hardt i å
snakke om en miljøkolonialisme
som er like utarmende for
de fleste land i det globale
sør som kolonialismen og
imperialismen var.»

Hva er det
statsminister
Jonas Gahr
Støre vet som
klimaforskerne
og FN ikke
vet, siden han
mener fortsatt
utvinning og
leting etter norsk
olje- og gass
er avgjørende
for det grønne
skiftet, spør
professor Anders
Breidlid.

vendig når han fortsetter med olje
og gassproduksjon -og leting, for å
hjelpe, som han sier, med det grønne
skriftet.
Hva er det Støre vet som ikke klimaforskerne og FN vet?
På klimatoppmøtet i Glasgow fikk
Norge en verstingpris etter å ha blitt
kåret til «dagens fossil» av Climate Action Network (CAN), verdens
største sivilsamfunns-nettverk.
Prisen går til landene som «gjør mest
for å bidra minst» under klimaforhandlingene.
Den norske arrogansen og selvgodheten viser seg når miljøministeren sa
at han på ingen måte føler seg truffet.
Det var knyttet store forventninger
til Glasgowtoppmøtet i begynnelsen
av november, men det var det ingen
grunn til. Alle løfter om nedgang
i utslipp via forskjellige tekniske
løsninger kan bare hjelpe et stykke på
vei. Det er primært de rike landenes
og de voksende økonomienes i India
og Kinas sitt ansvar. En ser at talsmenn fra de fattige landene anklager
oss for klimakatastrofen, men ingen
bryr seg.
Det er ikke å ta for hardt i å snakke
om en miljøkolonialisme som er like
utarmende for de fleste land i det
globale sør som kolonialismen og
imperialismen var. De unge miljøaktivistene viser vei, men jeg tror de
må skjerpe budskapet og snakke om
elefanten i rommet og at ungdommen
selv også må være villige til å utfordre regjeringene i det rike nord på
forbrukskutt som vil bety lavere levestandard hos den unge generasjonen i
det rike nord. Spørsmålet er hvor
langt solidariteten strekker seg.

Se hvordan de forskjellige produktene blir til

Hør om historien og fremgangsmåten

Bli med på aktiviteter

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
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Åpenhetsloven

ET VIKTIG
GJENNOMBRUDD
FOR ÅPENHET
OG ANSVARLIGHET
Etter seks år med politiske prosesser
og støtte fra alle partier unntatt
Fremskrittspartiet, ble åpenhetsloven
vedtatt i juni i Stortinget. Den trer i
kraft sommeren 2022 og er et stort og
viktig gjennombrudd i arbeidet for å
større innsyn i arbeidsforholdene i de
internasjonale leverandørkjedene.
8800 selskaper dekkes av den nye
loven. De må nå vise omverdenen og
forbrukerne hvordan de håndterer
brudd på menneskerettigheter, sikkerhet på arbeidsplassene og andre
viktige forhold knyttet til produksjonen av mange av varene vi kjøper
og bruker i hverdagen. Loven blir et
viktig verktøy for å bedre de kritikkverdige og ofte farlige arbeidsforholdene bak framstillingen av mange av
hverdagsproduktene våre.
Det ligger et langsiktig og viktig
politisk bakgrunnsarbeid bak loven.
Det viser at frivillige organisasjoner
som Framtiden i våre hender med
sitt mangeårige fokus på globale
gigantbransjer som mote, tekstil og
elektronikk, kan være en viktig driver
bak framskritt og forbedringer av
arbeidsforhold og arbeiderrettigheter
i produsentland i sør.

Bratt læringskurve
Framtiden i våre hender begynte å
støtte tekstilarbeidernes kamp for
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grunnleggende arbeiderrettigheter
gjennom det globale nettverket Clean
Clothes Campaign i 2007. Læringskurven var bratt. Den ene konfliktsaken og tragedien etter den andre ved
fabrikker som produserer for kjente
merker, tikket inn på mail.
Det var IKEAs leverandør Menderes
i Tyrkia som målrettet sa opp en lang
rekke arbeidere fra samme familie
fordi to av dem hadde klaget inn det
de mente vare en urettmessig degradering av deres arbeidsoppgaver.
Kommentar
Carin Leffler
Fagrådgiver
Framtiden i våre
hender og norsk
koordinator av
Clean Clothes
Campaign.

Passive selskaper
I en annen sak døde 21 arbeidere
og 50 ble skadet da produksjonslokalene til en av H&Ms leverandør i
Bangladesh, Garib&Garib, begynte å
brenne. I Thailand mistet 22 fagorganiserte arbeidere som jobbet for
selskapet Mölnlycke Health Care
jobbene sine fordi de angivelig deltok
i det selskapet mente var en «ulovlig
streik». Når vi engasjerte oss i saken
svarte Mölnlyckes advokat med dår-
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lig skjulte trusler om at vi burde ligge
unna saken.
Slike saker var regelen, ikke unntaket og slik fortsatte det, år etter år.
Nye graverende saker i Kambodsja,
India og Pakistan ble føyet til listen.
Selv etter at fakta ble presentert for
kleskjedene - gjennom blant annet
brev, møter og rapporter fra arbeidere – mobiliserte aldri selskapene
tilstrekkelig for rette på forholdene
eller å dele den informasjonen som
trengtes for å finne en løsning. Det
måtte alltid en uredd fagforening til
for å oppnå gjennomslag, ofte godt
støttet gjennom solidaritetsaksjoner
på internasjonalt nivå.

Voksende krav fra forbrukere
Etter hvert skjedde det noe blant
norske forbrukere: De fikk opp øyene
for kritikkverdige arbeidsforhold – og
de reagerte.
Det var særlig to hendelser som
kom til å spille en avgjørende rolle
for folks bevissthet om skyggesidene

«Loven blir et viktig
verktøy for å bedre de
kritikkverdige og ofte farlige
arbeidsforholdene bak
framstillingen av mange av
hverdagsproduktene våre.»

folk mens klesaktørene som var kunder ved fabrikken, med et par unntak,
snudde ofrene ryggen.
Den andre øyeåpneren var Aftenpostens web-serie «Sweatshop-dødsbillig mote» som Framtiden i våre
hender bidro sterkt til. Seerne fikk
følge tre norske ungdommer som dro
til Kambodsja for å oppleve klesproduksjonen fra innsiden. Serien ble en
seersuksess og vant prisen Gullruten
(TV2) for beste reality, noe som førte
til enda mer oppmerksomhet rundt
arbeidsvilkår i tekstilindustrien.

Engasjerte politikere

Foto: Flickr CC Aaron Santos/ ILO

bak klærne: Den ene var kollapsen av
Rana Plaza i Dhaka, Bangladesh, hvor
1134 tekstilarbeidere mistet livet når
bygningen de jobbet i raste sammen
som et korthus. Media brakte den
grufulle hendelsen inn i TV-stua til

Parallelt med en mer årvåken opinion, som krevde svar og mer åpenhet om arbeidsforholdene bak klær
og andre forbruksvarer, fikk vi i 2016
engasjert politikerne, i første hånd
KrF, MDG og Sp om et forslag om
en lov for etikkinformasjon. Tanken
var en lov som ville gjøre det mulig
for forbrukere og organisasjoner å
henvende seg til selskaper og kreve
informasjon om hvor og under hvilke
forhold en vare er produsert.
Denne rettigheten fantes ikke fra
før av. Frustrasjonen over å ikke få
vite mer om produktenes bakgrunn
og mulighetene for å kunne velge
mer etisk, og dermed legge press på
selskapene avspeilet seg i politikernes engasjement. Etter seks år med
politiske prosesser og støtte fra alle
partier unntatt Fremskrittspartiet,
ble åpenhetsloven vedtatt i Stortinget
sist sommer.

Næringslivet støtter større
ansvarlighet
2019 startet er håndfull organisasjoner, deriblant Framtiden i våre
hender, Koalisjonen for ansvarlig næringsliv (KAN). Koalisjonens ønsket å
stå sammen i en felles oppfordring til
regjering og storting om en lov som
sikrer menneskerettigheter i selskapenes leverandørkjeder. Det unike
med denne koalisjonen, som ble lansert året etter, var at næringslivet selv
tok til orde for en lovregulering for
bedre arbeidsforhold i produksjonen.
Selskaper slik som Varner Gruppen
og Hydro samarbeidet med sivilsamfunnsorganisasjoner og fagbevegelsen
om større ansvarlighet og åpenhet.
Det lot seg merke i politiske miljøer.

Etikkarbeidet over i ny fase

En ung
tekstilarbeider
i Jordan i
køysenga på
sovesalen hvor
hun bor med
eiendelene sine
rundt seg.

Foto: Flickr CC Marcel Crozet/ILO
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Når Åpenhetsloven trer i kraft 1.
juli neste år går arbeidet for å sikre
menneskerettigheter i leverandørkjeder verden over inn i en ny fase:
Frivillighet erstattes av forpliktelse,
mangelfull informasjon av større
åpenhet. Selskapene som omfattes
av loven må fra neste sommer svare
på spørsmål om arbeidsforholdene
knyttet til varer produsert i deres
leverandørkjede.
De må undersøke risikoen for
menneskerettighetsbrudd i produksjonen, være åpne om hva de finner
og rette opp kritikkverdige forhold,
hvis slike oppdages. Fagforeningsknusing, urettmessige oppsigelser,
mangel på skikkelige rømningsveier
ved fabrikker - alt skal kartlegges,
forebygges og møtes med tiltak.
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Åpenhetsloven

Foto Flickr CC Chhor Sokunthea/ Worldbank

nalister og allmenheten for øvrig, kan
fra juli neste år forvente og forlange
informative svar fra næringslivet på
spørsmål om hva et selskap gjør for å
forhindre kritikkverdige arbeidsforhold. Og like viktig: Hvis arbeidere er
blitt utsatt for urett, hvilket skjer hver
dag i mange bedrifter sin leverandørkjede, sier loven at virksomhetene
skal utføre aktsomhetsvurderinger
og oppfølging som blant annet består
i å "... sørge for eller samarbeide om
gjenoppretting og erstatning der dette
er påkrevd."

Kan forvente svar og “action”

Tekstilarbeidere
i Kambodsja på
vei til jobb.

Åpenhetsloven gir håp
Den nye loven åpner for nye mulig
heter for bevisstgjøring og påvirkning.
Endringene vil i første omgang gjøre
seg gjeldende i selskaper som gjør
lite eller intet for å fremme gode arbeidsforhold blant sine leverandører.
De er ofte de samme som ikke svarer
på henvendelser eller som svarer så

Tilbakemeldinger slik som “vi kan
ikke gjøre noe med det”, “vi vet ikke”
eller manglende svar fra selskapene
vil i løpet av 2022 bli historie, hvis
åpenhetsloven blir respektert. Fag
bevegelsen og frivillige organisasjoner
som oss, men også forbrukere, jour-

Juletips

T a deg eit deile
g fotbad
med Optima pr
odukt

Optima pH4

tek vare på huda di!

• gjer at huda tåler hyppig vask utan å tørke ut
• inneheld mjukgjerande ingrediensar
Kombiner pH 4 Hudvask pluss med
pH 4 Hudpleie pluss/Hudbalsam
for best effekt. Påfør etter vask
eller ved behov.
Utan parfyme. Låg pH.
Optima Produkter AS
5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10
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Lokalprodusert
i Hardanger

Scan for
meir
produktinfo

www.optima-ph.no
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ordknapt som mulig for å slippe flere
henvendelser og avsløre sin uvitenhet.
Nå må de respondere på forespørsler fra forbrukere og andre – gi et svar
innen tre uker - og i tillegg årlig gi
den etikkinformasjonen som loven
krever. Det vil kreve at selskapene
jobber langt mer proaktivt og systematisk enn i dag.
De mer enn 8800 selskapene som
dekkes av åpenhetsloven, må faktisk
vite om hva som foregår i egen produksjon og kunne vise for omverden
hvordan de håndterer brudd på
menneskerettigheter. Det forplikter
til kartlegging og handling. Hvis en
fabrikk kollapser, eller det oppstår en
dødsbrann har ikke selskapet gjort
tilstrekkelig gode aktsomhetsvurderinger eller oppfølgingsarbeid.
Dette må bli en lov som sikrer rettighetene til de som trenger det mest.
Vi er mange som er utålmodige med
å ta Åpenhetsloven i bruk.

Ny bok

Klimaregnskapets
time

Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender har i et halvt
år overvåket sitt eget forbruk og ført et detaljert klimaregnskap.
Det ble det en tankevekkende og spennende bok av.

Foto: Christian Olstad

Forfatteren ønsket å finne ut i hvilken
grad det var mulig å leve et godt
bærekraftig liv innenfor 2,5 tonn, som
Parisavtalen fastslår er den kvoten
vi må tilpasse oss innen 2030 hvis vi
oppvarmingen på kloden ikke skal
passere 1,5 grader.
Utgangspunktet hennes var et årlig
karbonfotavtrykk på litt i overkant av
11, 1 tonn som er det norske gjennomsnittet.
I løpet av omkring et halvt år klarte
hun å redusere sine egne karbonavtrykk med omkring 45 prosent og
havnet på et klimaavtrykk på rundt
6 tonn CO2.
Anja Bakken Riise mener dette
viser at vi kan gjøre mye som enkeltpersoner for å leve mer bærekraftig.
Men vi kommer ikke i mål alene og
som enkeltindivider. Hun mener vi
også er helt avhengig av at politikerne kommer på banen og tilrettelegger for at vi skal kunne leve bærekraftig innenfor kvoten på 2,5 tonn
utslipp per år per person. De siste 40

årene har det samlede norske forbruket blitt mer enn tredoblet. Det
er et tall som bekymrer Framtiden i
våre hender-lederen. Dersom vi skal
lykkes mener Anja Bakken Riise at
klimakampen må føres i fellesskap
og den må ledes av modige og handlekraftige politikere. Der er vi ikke i
dag. «Det går for sakte og hittil har
ikke endringene vært dyptpløyende
nok» skriver forfatteren i boka.
Derfor ønsker Anja Bakken
Riise at overforbruk og sløsing med
ressurser må inn på den politiske
dagsorden og bli en sentral del av
klimakampen. Hun har et ekte
håp om at klima- og miljøkampen
skal lykkes. «For min egen del har
jeg håp. En tynn glipe av håp. Jeg
snakker ikke om et naivt håp hvor
man lukker øynene og håper på det
beste. Mitt håp kommer av at jeg
ser miljøengasjementet til uendelig mange mennesker, hver eneste
dag.» forteller hun i bokas avslutningskapittel.

Ps. Ønsker du å ta tak i ditt eget
forbruk og se hva du kan oppnå av
forbedringer i egen hverdag er Anja
Bakken Riises bok en god veileder og
den kan godt brukes som et oppslagsverk med hundrevis av konkrete råd
og tips innenfor viktige områder om
mat, transport, bolig, klær og ferie.

Snekkergrenda

Vi bygger Norges grønneste nabolag! Vil du bli med?
Ved Tomter togstasjon, 26-28 min fra Oslo S
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www.nabofellesskap.no
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grønn hverdag

Julen er en fin tid med
mye kos for mange av
oss, men den har også
blitt mer stressende med
et høyt forbruk. Her
er noen tips til en mer
miljøvennlig jul, med
lavere forbruk og mer tid.

GRØNNE, GLITRENDE
JULETRE

Foto: wayhomestudio

Norske naturlige kortreiste gran og furu
er best. Da spesielt de du hugger selv
i nærområdet, da de krever mindre
transport. Velg gjerne svartelistet
edelgran eller sitkagran - de truer
allikevel norsk natur. Husk å spør
grunneier om lov til å hugge tre. Ønsker
du et kunstig tre må du ta vare på det
i mange år før det blir gunstigere enn
et naturlig tre. Et kunstig juletre av
plastikk frigir mikroplast, så velg et tre
av kvalitet så det ikke drysser mye og
gjerne i et annet materiale enn plastikk.

Foto Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

GI AV DEG SELV
Tips og tekst
Nini Hæggernes
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Det beste vi kan gi og få er omtanke, og at noen bryr
seg. Ta en telefon til noen som trenger det eller noen
du ikke har snakket med på lenge. Mange sitter alene
i julen. Tenk litt ekstra på dem. Om det er familie, en
nabo eller kanskje noen du ikke kjenner. Inviter dem
til en julemiddag eller juleverksted. Ta dem med
på en tur. Spør om du kan hjelpe med noe. Gi av
deg selv og din tid. Den beste gaven du kan gi.
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TIPS

Hos Røde kors eller
Frivilligsentralen
kan du også melde
deg som frivillig
besøksvenn til
mennesker som
trenger det, eller gi
beskjed om at du
ønsker besøk av en
besøksvenn.

Foto Flickr CC Jeremy Reding
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Foto Flickr CC Marco Verch

RESTEMAT I
DESEMBER

PAKKEKALENDER MED JULEAKTIVITETER

Istedenfor ting, fyll årets julekalender med de juleaktivitetene dere allikevel
skal gjøre. Baking og bygging av pepperkakehus. Juleverksted med gjenbruk
for store og små. Lage julegaver. En tur på ski med bålkos. En tur på fjellet
med varm kakao. Filmkveld med popkorn. Eller la barna rydde i leker og gi
det til noen som trenger det.

Unngå julepapir

Julepapir inneholder så mye
kjemikalier og metaller at
det ikke kan gjenvinne som
papir. Bruk heller alternativer
som ikke bidrar til ekstra
søppel. Avispapir, bladsider
og tapetrester kan gjenbrukes
til innpakning. Stoffposer eller
firkantet stoffbiter kan lages av
stoffrester eller gamle tekstiler
og gjenbrukes år etter år av den
som får gaven.

Gjenbrukte gaver
Foto Flickr CC Like-the-grand-canyon

Vi kaster ekstra mye
mat i julemåneden.
Innfør ukentlige
restedager. Spis
opp mat og rester
som snart går ut på
dato. Spis opp det du
allerede har i skap,
kjøleskap og fryser.
Og vær kreativ.
Mye kan brukes i
supper, gryte- og
panneretter. Ta et søk
i din søkemotor med
de ingrediensene du
har. For eksempel
«Middag spinat». Da
popper det opp ulike
forslag til middager
som inneholder
spinat.

En ting mister ikke sin verdi fordi
den er brukt. Så lenge den er
ren og pent brukt kan det være
en like fin gave å gi eller få. Men
det er ikke så tradisjonelt å gi
brukte gaver. Så inngå avtale
med venner og familie om at dere
gjerne kan gi og få brukte

Gi et medlemsskap

Foto Flickr CC Marco Verch

Et medlemskap i en organisasjon
som ivaretar natur og miljø, er
en fin gave til den som har alt og
er opptatt av et mer bærekraftig
samfunn. Da støtter du opp om
det arbeidet organisasjonen gjør.
Legg gjerne ved litt økologisk
kaffe og sjokolade.

Velg en mer
miljøvennlig jul

GI EN OPPLEVELSE

Bruk forbrukermakten din og
velg det som belaster naturen
og klimaet minst. Se etter
miljømerker som Debio sitt
Ø-merke for økologisk. NAAF
og Svanemerket produkter for
varer som belaster helse og
miljø minst. Kjøp julekaker og
andre matvarer uten palmeolje.
Gå til butikken om du kan. Velg
gjenbruk og forbruk mindre.
Kjøp kortreist hos lokale
produsenter.

En kortreist opplevelse vil glede de fleste og minnet
varer livet ut. Kultur- eller sportsopplevelser. Dyreeller naturopplevelser. Aktive kurs, middager, helse
og overnatting. Mulighetene er mange. Gi noe som
passer til mottakers interesser og bli gjerne selv med på
opplevelsen.

TIPS

Ønskelister til jul

TIPS

Sple
opplev is på en
els
blir for e hvis det
venner dyr t. Spør
e
om de ller familie
vil bli m
ed.
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Foto Xxxxxx

Å vite hva man skal gi eller ønske
seg til jul kan noen ganger være
en utfordring. For å være sikker
på at du gir eller mottar noe du vil
bruke, lag din egen liste med ting
du ønsker deg, og be de du skal gi
gaver om en ønskeliste.

Sjekk om REKO-ringen
finnes i ditt nærmiljø. De
har som regel en egen
gruppe på Facebook
i de kommunene de
er aktive. Her tilbyr
lokale produsenter de
matrelaterte varene de
tilbyr og bestilte varer
hentes på en fast dag.
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Mat for miljø, helse og lommebok

Tekst og foto
Yngve Ekern

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.

Mer
bærekraftig

Han har utgitt
flere bøker, blant
dem «Kjøttfrie
dager». Han er
fast bidragsyter
i magasinet
Framtiden i våre
hender.
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kjøtt
på beinet
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I årskalenderen skal vi selvsagt strekke oss
etter å kunne krysse av mange hverdager
som kjøttfrie, om ikke alle. For stadig flere av
oss kutter kjøttinntaket og spiser heller mer
grønt – av hensyn til miljøet.
Vi er mange, vi som bryr oss om maten vår
og hvor den kommer fra. I rollen som matskribent får jeg stadig spørsmålet «Hva er det
riktig av meg å spise nå?» Gledelig mange vil
justere matinntaket etter hva som er gavnlig
for fellesskapet, landet og kloden.

«Mindre kjøtt, og heller bedre kjøtt.»
Det er mottoet blant mange miljøbevisste
matentusiaster. Altså de som ikke er gått
over til å bli vegetarianere eller rene og ranke
veganere, folk som gjerne kaller seg fleksitarianere.
Mindre spaghetti dynget ned med kjøttdeig
på hverdagene. Men til helgen er det jammen
mange som vil kose seg med en skikkelig
biff, kanskje en indrefilet som er så lett å bare
vippe i stekepannen. Og det er her mange
moderne forbrukere navigerer så feil at de
kommer helt ut av klimakurs.
Hvis sporadiske kjøttetere virkelig mener
noe med å engasjere seg for mer bærekraftige
matvaner bør mottoet være «Mindre kjøtt,
men hele dyret», langt flere deler av dyrene
vi faktisk holder oss med i matproduksjonen.
Når vi først holder oss med dyr, må vi
spise hele skrotten. I dag går alt for mye til
boksmat for bortskjemte kjæledyr, selv det
som egentlig er utmerket og tradisjonsrik
menneskemat. At mye god næring også går i
søpla er noe vi ikke lenger kan leve med.
I flere uker har vi slafset i oss fårikål av
både sau og lam. Nå er det smalahovene som
stiger på den kulinariske norsktoppen. Det
blir mer å ta av framover, for alle miljøvenner
som vil gnage til beinet, så å si.
Det er nok en stund til værballer blir vanlig i tacoen. Kurompe, derimot, også kjent
som oksehale, har heldigvis høy status og er
tilgjengelig nesten over alt. Det er forbilledlig at vi allerede i dag spiser rundt 200 tonn
oksehale.

Foto Yngve Ekern

De som vil ha litt kjøtt å
bite i, bør i det minste velge
seg biter av hele dyret.
Altså hode, skulder, kne
og tå. Det er høysesong
om høsten og i julen.

Oksetunge
er en del av
dyret som er
utmerket for
å trylle fram
velsmakende
matretter.
Se forslag og
oppskrift på
neste side.

Inne i dyrene er lever noe vi gjerne spiser
uten å tenke over det, som leverpostei. Nylig ble jeg tilbudt svinelever fra utegående
gladgris på nettet, og slaktere skaffer det på
få dager.
Posteier og patéer kan på miljøvekta meget
godt passere som «bedre kjøtt» og følges
gjerne av utvalgte viner. Men i dag spiser vi
bare rundt 40 tonn kyllinglever i året, mens
250 tonn blir dyrefôr. Av lammelever er det
10 tonn vi spiser, resten på over 500 tonn går
i bikkja. (Dette er tall som Framtiden i våre
hender har hentet fra slakterigiganten Norturas regnskaper.)
Apropos bikkjemat: Griseører får vi jo kjøpt
nesten over alt, i luksuriøse utsalg for mat
og utstyr til våre beste venner. De elsker jo
å gnage på tørkede griseører. Til opplysning
kan jeg fortelle at jeg som pasjonert matelsker har fått slike ører servert på 3-stjerners
restauranter i utlandet. Det går an.
Skal vi spise bærekraftig, da gjelder det å
«bruke hodet». Altså spise hodet. Og halen.
Og alt mellom der.

«At mye god næring også
går i søpla er noe vi ikke
lenger kan leve med.»
Framtiden i våre hender 03/2021
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Kokt oksetunge finner du i butikkenes påleggshyller,
men det er mye morsommere å lage sin egen lille
festrett der tungen virkelig gleder ganen.
1 oksetunge, gjerne lettsaltet
2-3 purrer
1 sitron
kruspersille, hakket og gjerne
mye gressløk, hakket og gjerne
mye litt malt muskat
salt, pepper
aspicpulver på pose
Til kokevannet, slik du også
kan koke tunger til å spise som
vanlige kjøttstykker, eller som
hjemmelaget pålegg:
1 purre
2 laurbærblad
1/2 løk
1 gulrot
noen pepperkorn

med tungen og hell på vann til
det dekker. La det trekke rundt
kokepunktet, ikke fosskoke, i
drøyt to timer. Mot slutten har
du i de purrene du skal bruke i
selve terrinen.
Løft ut tungen, skjær et lite snitt
foran under tungespisssen og
dra av det knudrete tungeskin
net. La gjerne tungen avkjøles i
kokevannet (som nå er en kraft
du kan sile og bruke til suppe,
eller som grunnlag for en saus).
Ta ut de kortkokte purrene som
skal være med videre.

Foto Yngve Ekern

Foto Yngve Ekern

TUNGE-TERRIN

HALE-RAGU MED
STEKT TORSK
Oksehaleragu er en fantastisk og rustikk rett,
som jeg her serverer med pannestekt torsk, så å si
som «haleheng». En like overraskende som herlig
kombinasjon.
2 kg oksehaler
1 løk
2 gulrøtter
1 purre
2 laurbærblad
4 nellikspiker
1/2 flaske billig rødvin
salt, pepper
litt sitronsaft
…og torsk til steking, da, hvis
du vil.
noen pepperkorn

Skjær tungen i lange skiver og
legg dem i en avlang form lag i
lag med purre, krydder, sitron
saft og urter. Kok aspic etter
anvisning på posen og hell dette
over i passende mengde under
veis. La det kjøles i kjøleskap til
alt er stivnet.

Framtiden i våre hender

Ha halene over i en romslig
kjele. Skrell løken og fest laur
bærbladene til løken med nel
likspikerne som, ja, spiker. Ha
den i kjelen. Hell på rødvin og
vann til det dekker, og tilsett litt
salt og pepper.
La det småkoke i rundt to timer,
til kjøttet løsner fra bena. Plukk
kjøttet av halene og la kokevan
net koke videre. La det putre til
buljongen tykner enda mer, da
med biter av gulrot og purre til
de blir møre, før kjøttes has oppi
igjen. Smak til med mer salt,
pepper og sitronsaft.



Tunge kan du lett bestille
i betjente kjøttdisker.
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TIPS

Men lag
gjerne denne
haleraguen alene,
med poteter
og masse
grønnsaker.

Ha dette i en stor kjele sammen

Skjær bort det du finner av syn
lig fett på halebitene. Legg dem
i en langpanne, skvett på litt oli
venolje og brun dem pent i ovn
på 220 grader. Dette går ganske
fort, men vend dem en gang
underveis.

NING

EKER &
I OSLO.

De
De grønne
grønne sider
sider

Din
annonse
her?

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

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

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

Slakteri,
Kjøttfordelig,
Servering
ØKOLOGISK
SLAKTERI

Økologisk bakeverksted

Vikja
AS· STORFE
trenger
KALV
· SAUflere
· LAM medeiere.
· VILLSAU
Er du interessert
-Økologisk
ta kontakt snarest.
kjøtt

Oslo Ӏ Bergen Ӏ Trondheim Ӏ Stavanger

FRÅ GARDAR VED SOGNEFJORDEN

6893 Vik i Sogn
E-post:
post@vikja.no
www.vikja.no
Tlf.Tlf.
47657465
www.vikja.no
47 65
74 65

Finn ditt nærmeste Økologiske
bakeverksted på www.godtbrod.no

Godbrød.indd 1

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

R e i n

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

Mer enn 20 sorter øko-logisk kaffe og esp
koffeinfrie. Stort utvalg av økologisk te.

Mer
20 sorter
og espresso,
Karbon-nøytral
bedrift
sidenøkologisk
2009kaffekaffe
Mer
enn
20enn
sorter
øko-logisk
espresso,
også
Karbon-nøytral
bedrift
siden
2009
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siden
2009utvalgog
ogsåStort
koffeinfrie.
Stort
te.
Kaffebrenneri tilbyr kaffe av hå
koffeinfrie.
utvalg av
økologisk av
te.økologisk Stavanger

standard – fersk, nybrent kaffe på bønner
områder i verden. Vi foredler bønnene gje

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

www.reinhudpleie.no

HANDEL I RIKTIG RETNING

Finn nærmeste utsalgssted på hjemmes

Karbon-nøytral bedrift siden 2009

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

BLI
BLI INSPIRERT
INSPIRERT

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

hud?
Tørr hud?

krubbsår og

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

- Sprekker, kløe, skrubbsår og

På renmat.no er det hundrevis av gode

Tørr hud?
BLI INSPIRERT

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

BLI INSP

På renmat.no er det hu
oppskrifter med re
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De grønne sider

Bryllup, ﬁrmafest ved sjøen

STØRST

PÅ ØKOLOGISK

HONNING

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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R e i n
Økologisk hudpleie

•

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

med kode FIVH21

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

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

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

Tlf/fax: 69837600 / 69837663
korn, mel, kjøtt
Epost: post@holli-molle.no
www.holli-molle.no

Lag din egen
sunne sjokolade av
økologiske og fairtrade
kakaoprodukter.
HANDEL I RIKTIG RETNING

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

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

okosjokolade.no
- med god samvittighet

Tørr hud?

Framtiden i våre hender 03/2021

- Sprekker, kløe, skrubbsår og
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Utsyn

Klimapenger
til alle
Undertegnede, etter
ni flotte år, skal ta
steget videre og jobbe
for en bedre verden
på andre måter enn å
være ansatt i Framtiden
i våre hender. I den
forbindelse tenkte
jeg det kunne være
på sin plass å bruke
spalteplassen på en
porsjon ydmykhet.

Tekst
Christoffer Ringnes
Klyve
Jakter på nye
trender og bevegelser innenfor
internasjonal
miljø– og klimakamp. Han er
utdannet medieviter og nylig
avtroppet nestleder i Framtiden
i våre hender.
Tidligere var han
utenlandssjef i
Utviklingsfondet.
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Jeg vil gjerne si noe om et spørsmål
der jeg nå mener at jeg har tatt feil,
og der jeg håper den nye regjeringen
ikke vil gå i den samme fella.
Deler av ideen er flere tiår gammel:
For å få bedrifter og enkeltmennesker
til å oppføre seg mer miljøvennlig,
er så godt som alle økonomer enige
om at det er lurt å gjøre det dyrere å
skade miljøet.
Målet er ikke at forurenser skal
betale, men at forurenser skal syns
det er så dyrt å forurense, at hen
forurenser mindre. Reise kollektivt i stedet for å kjøre egen bil, for
eksempel. I Norge har miljøavgifter
vært et element i en rekke offentlige
utredninger siden 1990-tallet: Et
miljøavgiftsutvalg (1992), to grønne
skattekommisjoner (1996 og 2015),
et kvoteutvalg (2000), et lavutslippsutvalg (2006), og i en strøm av andre
dokumenter.

Dette har absolutt påvirket både
politikken, gitt høyere priser på en
del ting, og ført til mindre klimagassutslipp og annen forurensing.
Felles for alle er at miljøavgifter er et
sentralt virkemiddel, og CO2-avgiften
er kanskje viktigst. Både den forrige
og den nye regjeringen planlegger å
øke denne til ca 2000 kr/tonn innen
2030, nesten en tredobling sammenliknet med forslaget i statsbudsjett
for 2022.
For å si det litt enkelt, har det vært
en «rød» og en «blå» tilnærming til
disse avgiftene. Venstresiden i politikken ønsker å bruke inntekter fra
miljøavgiftene til gode formål over
statsbudsjettet. Gjerne miljøtiltak,
men de har stort sett lyttet til økonomenes råd om å unngå øremerking.
Høyresiden har vært mer opptatt av
at regnestykket skal gå i null, slik at
det staten tar inn i miljøavgifter, skal
gis tilbake til folk i form av reduksjon
i andre skatter og avgifter. Dette var
også en forutsetning i arbeidet til den
seneste grønne skattekommisjonen,
som ble satt ned av Solberg-regjeringen etter påtrykk fra Venstre.
Likevel har gjennomslaget for
grønne skatter og avgifter vært
begrenset. Hovedgrunnen til det er
politisk. Alle avgifter rammer noen,
og noen avgifter rammer mange.
Drivstoffavgifter, for eksempel.
Du skal – som meg – ha hodet ganske
langt inni den grønne bobla for å ønske
å betale mer i drivstoffavgift, bompenger, flyseteavgift, kjøttavgift og den
slags. Det har derimot vist seg ganske
enkelt å mobilisere mot slike avgifter.

Framtiden i våre hender

Karbonavgift og fordeling
For noen år siden, jeg tipper det var
rundt 2014-15, deltok jeg på et seminar på Stortinget. Den amerikanske
klimaforskeren James Hansen var på
besøk i Norge og skulle snakke om
et nytt forslag han hadde for å løse
klimaproblemet. Jeg har alltid beundret Hansen på avstand, helt siden
han som NASA-forsker var blant de
første til å slå alarm om klimakrisen
allerede på slutten av 1980-tallet.
Men nå ble jeg skuffet. Her opplevde
jeg en litt selvgod amerikaner med
cowboyhatt, som reiste rundt med
en slags universalløsning som i liten
grad er tilpasset nordiske sosialdemokratier.
Kjernen i Hansens forslag er høye
miljøavgifter på alt fossilt. Men i
stedet for at statene disponerer disse
pengene i statsbudsjettet, enten på
«rød» eller «blå» måte, bør pengene
bare deles direkte ut til alle innbyggere. Helst ved at man får en sjekk i
posten, husker jeg han sa. Forslaget
finnes i ulike varianter, men det vanligste er at alle innbyggere over 18 år,
får akkurat samme beløp.
Men bortsett fra det kuriøse med
sjekker, har altså dette systemet noen
fordeler. Mange av de som forurenser
mest, f.eks. ved å fly mye eller kjøre
mye med fossilbil, ville endt opp
med å måtte betale mer. Mens alle
innbyggere ville fått like mye tilbake,
og man derfor får en omfordeling
fra de som forurenser mye til de som
forurenser lite.
Selvfølgelig er det noen innvendinger mot et slikt universelt system, og

Foto Flickr CC Renee Grayson

«Du skal – som meg – ha hodet ganske
langt inni den grønne bobla for å
ønske å betale mer i drivstoffavgift,
bompenger, flyseteavgift, kjøttavgift
og den slags.»

Det kan være
tid for å bruke
mer gulrot i
klimapolitikken,
mener
Christoffer
Ringnes Klyve
som utøver
selvkritikk i
denne utgaven
av spalten
Utsyn.

det vil alltid være enkeltgrupper som
kommer dårlig ut. For eksempel folk
med god nok råd til å ha og kjøre en
eldre bil, men ikke solid nok økonomi
til å kjøpe seg en ny elbil, eller som
ikke bor i by med tilgang til godt
kollektivstystem.
Det finnes også mer prinsippielle
innvendinger. For eksempel at det er
en dårlig idé å dele ut penger til folk.
Argumentet kan da f.eks. være at det
oppmuntrer folk til å jobbe mindre
eller sløse med pengene de får.
Mange vil også mene at de «røde»
eller «blå» metodene for omdisponering gir flere muligheter til å øke
treffsikkerheten til ordningen. Jeg
har også vært enig i flere av disse
innvendingene.
I hovedsak mener jeg Norge har
et ganske velfungerende system for
å kreve inn og disponere skatter og
avgifter, og at den politiske prosessen
og drakampene i hovedsak er sunne
trekk ved et velfungerende demo-

krati. I land som Norge, der folk stort
sett har tillit til at staten forvalter
midler på en OK måte, er det også
mindre grunn til å etablere slike
ordninger, enn i Hansens USA. Jeg
var derfor lunken til dette med å dele
ut pengene direkte til folk. Kanskje
ble jeg også påvirket av det med sjekkene. Eller cowboyhatten.

Å ombestemme seg
Men ideen vil ikke dø. Stadig flere
etablerte økonomer som vet veldig
godt at dette ikke er optimalt effektiv
samfunnsøkonomi, mener at det kan
være lurt likevel.
Mark Carney, tidligere sentralbanksjef både i Canada og Storbritannia, er ett eksempel. I sin
selvbiografiske bok Value(s) tar han
til orde for nettopp denne typen
ordninger som en løsning på noen av
de krevende konfliktene som ligger i
rettferdig omstilling. Det er kanskje
ikke tilfeldig at han er en tilhenger,

Framtiden i våre hender 03/2021

ettersom hans hjemland nå har
innført en nasjonal ordning av denne
typen etter et ganske langvarig og
vellykket eksperiment i provinsen
British Columbia. Der er karbonavgiften relativt populær, og har gitt
gode resultater.
SV og MdG har programfestet
dette i litt ulike varianter, og kaller
det henholdsvis «klimabelønning»
og «grønn folkebonus». Navnene er
ikke tilfeldig valgt, og prøver begge
to å bygge opp et positivt budskap
rundt ordningen, noe som var viktig
i British Columbia. De snakker heller ikke kun om CO2-avgiften, men
også andre miljøavgifter, og diverse
grep for å gjøre ordningen enda mer
rettferdig og tilpasset.
Og etter hver kom altså jeg også
på glid har ombestemt meg. Selv
om jeg fortsatt mener at det strengt
tatt finnes smartere måter å fordele
offentlige midler på, tenker jeg nå det
har noe for seg. For min del handler
dette om det jeg opplever som et
akutt behov for å sikre bred oppslutning om klimapolitikken.
Det har vist seg å være altfor enkelt
å piske opp populistiske strømninger
mot de fleste enkeltavgifter eller
inngrep som kan tenkes å påvirke
enkeltmenneskers hverdag, og altfor
vanskelig å mobilisere for fornuftige
restriksjoner og avgifter.
Derfor tenker jeg det kan være
fornuftig å innføre en ordning som
gir folk noe tilbake. For det er vanskelig å se for seg en løsning på klimaog andre miljøproblemer uten at vi
bruker både pisk og gulrot. Bare styr
unna sjekkene. Og cowboyhatt.
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Stifinner

Livet i min
egen
hule og hage

Hever jeg blikket over pc-skjermen, ser jeg
landskapet jeg kjenner best, min egen rekkehushage.

«Maur, bever og mennesker har
en sjenerøs egenskap felles», taster jeg inn på pc-en. Så smeller det
mot vinduet, én meter foran meg.
Et bløtt smell. Fjær henger igjen
på glasset.
Jeg tøfler ut på terrassen og får
øye på en liten, tykkfallen fugl.
Den ligger stille på gulvet. Sittende på huk berører jeg fuglens
røde underside med pekefingeren.
Dompap-hannen åpner øynene.
Jeg lar ham være i fred, men bestemmer meg for å se etter ham.
Hever jeg blikket over pcskjermen, ser jeg landskapet jeg
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kjenner best, min egen rekkehushage. Hagegjerdets rødfarge lyser
i morgendisen. Grått rim og brunt
løv dekorerer plenen. Blåmeis,
kjøttmeis og spettmeis yrer rundt
det nakne epletreet. De sloss om
peanøtter, solsikkefrø og meiseboller.
Hva har maur, bever og mennesker felles? Vi skaper våre egne
økosystemer, vi er økosystemteknikere, leser jeg i boka «Darwin
i byen» av evolusjonsbiologen
Menno Schilthuizen. Mauren lager
tuer, beveren våtmarker, vi mennesker lager byer og boliger. Dermed skaper vi også livsmuligheter
for andre. Et eksempel: I sine tuer
samlever maurene med ti tusen
virvelløse småkryp-arter.
Hvordan går det med dompapen? Den ligger svimeslått, men
kikker opp på meg med svarte
øyne. Mens jeg står der over ham,
deiser plutselig en fugl inn i
ribbeina mine, og setter seg så
på gelenderet ved siden av meg.
Jeg ser det er en dompap-hunn.
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Den tror åpenbart at jeg truer
partneren hennes. Dompap-par
holder sammen livet ut. Hunnen
dominerer hannen, hele året. Det
er sjelden blant fuglene.
Her i huset finnes ingen tosomhet, her finnes et livlig kollektiv,
en rikdom. Kona og jeg skaper
livsmiljøer for et utall arter fra dyreriket, planteriket og soppriket.
Ikke minst for utallige bittesmå
leddyr som opprinnelig levde i
huler og grotter. Ikke alle er like
velkomne. Melmøll i kjøkkenskuffen ble raskt støvsuget ut.
– Trond, du hakke peiling,
ikke engang due og kråke ser du
forskjell på, skjerp deg, ytret en
turvenn en gang. Jeg skaffet meg
kjapt en fuglebok og en CD med
fuglelyder. Øynene mine ble større. Ørene mine skarpere. Verden
ble rikere. Raskt la jeg merke til
flygende fjær med nebb, overalt.
Også hjemme: i lufta, i trærne, i
hekken, på gjerdet, på bakken.
Jeg begynte å notere fuglearter
som lander innenfor gjerde og
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hekk, eller flyr rett over hustaket. I
dag står 41 arter på lista.
«Uten å ville si et eneste vondt
ord om hunder og katter, tillater
jeg meg å henvise til de mange
mindre dyr, kloke og mindre
kloke, som man kan få et personlig
forhold til», skriver filosofen Arne
Næss i artikkelen «Norske dyr».
Han fikk selv et personlig forhold
til blomsterfluene, og kaller dem
«usedvanlig oppmuntrende». Jeg
for min del har fått et usedvanlig
oppmuntrende forhold til fuglene
i hagen. Jeg har blitt kjent med
dem, deres måte å være på. De
tilhører nå min bekjentskapskrets.
Hva ser jeg? Kan det være russiske gjester, gjester fra Taigaen?
Jeg griper kikkerten og får det bekreftet: En flokk sidensvans ribber

blankmispelhekken for svarte bær.
Jeg noterer i dagboka: «Vår fineste
fugl besøkte hagen i dag, klokken
13:20. Cirka tretti individer.»
Tre arter preger gjerne vår biotop om sommeren: Homo sapiens,
rognebærmøll-larver i summerred-eplene – og plengress. Jeg syns
snauklipte gressplener er ensformige, men naboene har det, så da
så. Hvorfor maskinklipper jeg bort
blåkoll, øyentrøst og hvitkløver?
Hvem har bestemt at plengress tar
seg bedre ut enn hvitkløver?
Dompap-hannen har fått luft
under vingene. Jeg skimter hans
røde buk i hekken, få meter fra
vinduet den kolliderte med. Tett
inntil ham sitter sjefen hans, hans
kontante forsvarer.
Jeg henter tre franske sjokoladetrøfler til kaffen. Mennesker
som kjenner en sterk samhørighet
med naturen, kjenner seg litt lykkeligere enn andre, viser lykkeforskningen.

«Mennesker som
kjenner en sterk
samhørighet med
naturen, kjenner
seg litt lykkeligere
enn andre, viser
lykkeforskningen.»

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.
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Sluttreplikken

Jobb nummer én
Hvordan vi lever er faktisk avgjørende for hvorvidt vi klarer å redusere de verste
konsekvensene av klimakrisen og begrense naturødeleggelsen.
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S

om leder av Framtiden i våre
hender får jeg ofte spørsmålet:
Hva kan jeg gjøre?
Det var utgangspunktet, da jeg bestemte meg for å prøve å gå så langt
som det er mulig leve bærekraftig, for
så å skrive en bok om det. Jeg ga meg
selv et karbonbudsjett som jeg skulle
prøve å leve innenfor, og begynte
å måle klimautslippene fra alt jeg
spiste, frokost, lunsj og middag, rødvin, kaffe, alt jeg handlet, alle tog jeg
tok, alle reiser med leide elbiler.
En gjennomsnittlig nordmann
har et karbonavtrykk på 11 tonn CO2
per år. Hvis vi skal klare å begrense
global oppvarming til godt innenfor
1,5 grader, mener forskerne at hver og
en av oss maks kan slippe ut 2,5 tonn
CO2 per år, innen 2030. Utslippene
til nordmenn flest må altså ned med
minst tre fjerdedeler på under ni år.
Interessant nok, virker ikke politikerne å være så opptatt av hva du og
jeg gjør i klimakampen. De snakker
om grønn industri, om å elektrifisere
oljeplattformene, om hydrogen og
havvind. Å kutte klimautslipp er noe
tilsynelatende noen andre skal gjøre,
et annet sted. Men hva med deg og
meg?
Hele 60 prosent av klimautslippene, og mellom 50 og 80 prosent
av verdens materialbruk, fra bruk av
landområder til vannforbruk, kan
spores tilbake til husholdningers
forbruk. Hvordan vi lever er faktisk
avgjørende for hvorvidt vi klarer å
redusere de verste konsekvensene av
klimakrisen og begrense naturødeleggelsen.
Det som ble tydelig for meg mens
jeg målte mine egne klimautslipp i
fjor, var at det stort sett opp til deg
og meg å velge hvorvidt vi vil prøve å
leve i tråd med planetens tålegrenser,
eller om vi vil la være. I dag slipper de
10 % rikeste husholdningene i Norge

«Å kutte klimautslipp er noe tilsynelatende noen andre
skal gjøre, et annet sted. Men hva med deg og meg?»

Anja
Bakken Riise,
Leder i Framtiden
i våre henderer

ut nær dobbelt så mye som det norske
gjennomsnittet, og nær 5 ganger så
mye som de 10 % med lavest inntekt.
Har du penger har du lov, kan det
virke som.
Samtidig kutter klimastreikende
ungdom ned på kjøttforbruk og flyreiser. Det er grovt urettferdig. En ting
er at det er et urimelig stort ansvar å
legge på noen enkeltmennesker. Det
er også en ineffektiv og utilstrekkelig
strategi for å kutte klimautslipp.
Politikerne må slutte å late som
om hvordan vi lever og forbruker
utelukkende er individuelle valg, for
i realiteten er dette høypolitisk: Når
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det er billigere å ta fly enn å ta toget,
når det koster mindre å kjøpe nytt
enn å reparere, eller når kjøtt er billigere enn grønnsaker på butikken - alt
dette handler om politikk.
I sum klarte jeg nesten å halvere
klimautslippene mine. Et godt forsøk,
men ikke tilstrekkelig for å nå Parisavtalens mål. Forstå meg rett - hver og
en av oss kan og bør gjøre en innsats.
Men å bære hele ansvaret for klimakrisens ødeleggelser selv, er nok til å
gjøre enhver syk. Klimaregnskapet er
og blir politisk. Jobb nummer én for
den nye regjeringen er å få klima- og
naturregnskapet til å gå opp.

Har du noen gang tenkt på hva
drikkeflasken din er laget av?
Vi må alle ta grep for å oppnå en mer bærekraftig verden. Vi som industri må produsere
mer miljøvennlig sånn at du som forbruker kan
velge produkter som er bra for planeten. Vi bør
alle velge produkter som varer lenger, og som
kan gjenbrukes eller resirkuleres. Men for å
vite hva som er de rette valgene må du i dag
nærmest være materialingeniør eller ekspert
på livssyklusanalyser.
Det skal være enkelt for deg å velge en drikkeflaske som er bedre for miljøet. Derfor har Hydro
i mange år investert i ny teknologi som reduserer
utslippet i produksjonen av aluminium. Det gjør
at vi kan bruke gamle sykler, brusbokser og
emballasje til å produsere nye produkter. Vi gir
våre kunder det totale fotavtrykket til vårt
aluminium, slik at du kan vite akkurat hva
drikkeflasken din er laget av.

Besøk hydro.com/barekraft for å lære mer.

Du kan stille over

320 0

klima- og miljøkrav til mer enn

400

typer varer og tjenester via

1

enkelt merke.

Det er vanskelig å vite hva som er det mest miljøvennlige valget. For hva er
viktigst? Klima, miljøgifter, biologisk mangfold eller overforbruk av ressurser?
Alt må til i overgangen mot en mer sirkulær økonomi. Svanemerket er en
helhetlig merkeordning som vurderer alle relevante miljøproblemer i livssyklusen.
Bare varer og tjenester som oppfyller alle våre strenge krav til klima, kjemikalier
og bærekraft klarer å bli sertifisert.
Svanemerket
Vanskelig å få. Enkelt å velge.

Nordens offisielle miljømerke

