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Festen etter pesten

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

Har du lyst til å jobbe for rettferdighet og
miljø sommeren 2022?
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 2022 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 90 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?
Send kortfattet CV til linn.helen@framtiden.no
Har du spørsmål om stillingen?
Kontakt markedssjef Andreas Loe (988 98 669, andreas@framtiden.no)
eller prosjektleder Linn Solberg (406 44 704, linn.helen@framtiden.no).
Søknadsfrist: snarest

Innhold

Magasinet Framtiden i våre hender
(Tidligere Folkevett) utgis av miljø
organisasjonen Framtiden i våre hender.
Organisasjonen Framtiden i våre
hender arbeider for etisk forsvarlig og
miljøvennlig forbruk, og en rettferdig
fordeling av jordas ressurser.

Levetidsmerking
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Klær fra
verstingland
samlet står for større klimagassutslipp enn alle
Klærne du finner i norske butikkhyller kommer
verden fly og skip til sammen. Den internasjo
i stor grad fra land som scorer lavest på faglige
rettigheter og sikkerhet for arbeiderne. Det viser
nale klesbransjen og produsenter av sko står for
en ny rapport fra Framtiden i våre hender.
8 prosent av verdens CO2-utslipp, fordelt på 6,7
I Kina, Bangladesh og Malaysia, de tre asia
prosent for klesproduksjonen og 1,3 prosent for
produksjon av sko.
tiske landene som eksporterer mest klær til
Tall som Framtiden i våre hender har inn
Norge, blir det rapportert om omfattende
hentet viser at syntetiske fibre utgjør mer enn
brudd på arbeidernes rettigheter: Vilkårlige
60 prosent av den internasjonale tekstilproduk
oppsigelser, fagforeningsknusing, arrestasjoner
av fagforeningsledere og svært kritikkverdige
sjonen.
arbeidsforhold er en del av arbeidshverdagen
Beregninger antyder at så mye som 20 til
til fattige arbeidere som syr klær for det norske
30 prosent av all mikroplast i havet er fibre fra
markedet, skriver Carin Leffler i denne utgaven
syntetiske klær, Ifølge tall fra Framtiden i våre
av Framtiden i våre henders medlemsmaga
hender. Bruken av plastbaserte fiber i kles
sinet. Leffler har fulgt den internasjonale
produksjon har doblet de siste 20 årene,
klesindustrien tett i mange år og er norsk
og nå er to av tre nye klær er laget av
LES MER
koordinator av det internasjonale nett
plast
side 8
«Mikrofiber fra syntetiske klær ser
verket Clean Clothes Campaign.
ut til å ha større negativ påvirkning på
Arbeidsforholdene har blitt verre un
miljøet enn annen mikroplast», skriver
der pandemien. I hele 9 av de 10 asiatiske
fagrådgiver i Framtiden i våre hender Siv Elin
landene med størst kleseksport til Norge, blir
Ånestad i en artikkel på Framtiden.no. «De set
rettighetene til tekstilarbeiderne systematisk
brutt, avdekker den nye Rapporten «Kleskjede
ter seg lettere fast inne i fordøyelsesorganene til
fugler og fisker og blokkerer for opptak av føde,
nes verstingland 2021». Rapporten bygger på
som igjen fører til redusert vekst eller død»,
informasjon fra «Global Rights Index 2021» som
ifølge rapporter.
er en rangering av land hvor det er verst å være
Bak det store volumet av klær som rulles ut
arbeider og fagorganisert. Det er International
i butikkene ligger en forretningsmodell hvor
Trade Union Confederation (ITUC) som står bak
sirkularitet, gjenvinning og reparasjon er et frem
rangeringen i rapporten «Kleskjedenes versting
land». ( Se emneknapp rapporter Framtiden.no)
medord.
Virkeligheten rapporten avdekker føyer seg
«Kun en prosent av brukte klær i verden re
dessverre inn i en nærmest endeløs rekke av av
sirkuleres til nye klær. Mangelen på sirkularitet
i klesindustrien gjør at 87 prosent av alle brukte
sløringer og dokumentasjon om farlige og svært
tekstiler globalt går til forbrenning eller havner
kritikkverdige forhold i industrien som lager
på søppeldynger.» (Ånestad, Framtiden.no,
klærne våre. I tillegg til et elendig etisk rulleblad,
«Strengere plastpolitikk for klesbransjen»,
kommer en massiv klima- og miljøpåvirkning.
En FN-rapport fra 2019 viser at klesindustrien
8. februar 2022)

«I ly av pandemien har regjeringer og
arbeidsgivere begrenset rettighetene
til millioner av fattige tekstilarbeidere,
hovedsakelig unge jenter, og påført de
en enda vanskeligere hverdag.»
Framtiden i våre hender

Tekst
Arne Storrønningen
Redaktør

Levetidsmerking

Derfor trenger vi

levetidsmerking
Foto: Harald Groven

For å stanse sløsingen
av ting, trenger vi
levetidsmerking
slik at vi kan kjøpe
de produktene som
faktisk varer.
Nordmenn er verdensmestere i sløsing. Vi eier i snitt 359 klesplagg hver,
og hvert femte av disse plaggene henger helt urørt i skapet. Vi kjøper oss ny
smarttelefon omtrent annethvert år.
Gjennom livet vil en gjennomsnittlig
nordmann ha kjøpt seg hele 65 anorakker, 14 TV-apparater og over fem
tonn møbler.
Dette forbruket har et enormt
klima- og naturavtrykk. Nordmenn
forbruker over 44 tonn materialer
hver årlig. Det er faktisk et av de høyeste forbruksnivåene i verden. Dette
overforbruket av ting og ressurser er
langt fra bærekraftig.
Hvis vi skal redusere overforbruket
og sløsingen, trenger vi som forbrukere bedre informasjon om det vi
kjøper. Vi trenger en merkeordning
som sier noe om forventet levetid på
produktene.

Ikke lett å vite hva man
bør kjøpe
Vårt enorme forbruk av varer henger
selvfølgelig tett sammen med at vi er et
rikt land. Samtidig har det skjedd noe
med kvaliteten på tingene vi kjøper.
Hvor ofte har du for eksempel opplevd at den fine, nye genseren din gikk
opp i sømmene etter bare et par vask?
At mobilladeren etter noen måneder
bare sluttet å respondere? Eller at
vaskemaskina du kjøpte i fjor sluttet å
virke, og at produsenten mener det er
billigere å kjøpe en helt ny maskin enn
å reparere den gamle?

«Nordmenn er
verdensmestere i

At mange produkter blir ødelagte
etter kort tid, bidrar til mye overforbruk. Det kan hjelpe å se etter kvalitetsprodukter til en litt høyere pris,
men heller ikke i de høyeste priskategoriene er man garantert lang levetid.
Det er ikke enkelt å vite hva man skal
kjøpe dersom man ønsker at noe skal
vare lenge.

sløsing.»

Uavhengig tredjepart merker
forventet levetid
Levetidsmerking betyr at en uavhengig tredjepart har merket hvor lang
forventet levetid et produkt har, slik
at man i butikken enkelt kan velge
bedre produkter som varer lengre.
Merkeordningen bør også gi
informasjon om hvor enkelt det er å
reparere produktet – og utvide reklamasjonsfristene.
Levetidsmerking vil gi kvalitetsvarer et stort konkurransefortrinn, og

vil for eksempel få kleskjedene til å
konkurrere om å lage de mest holdbare klærne, ikke om å holde prisen
lavest mulig.
Det vil også gjøre det lettere for
oss å ta sjansen på å kjøpe dyrere
kvalitetsprodukter, om vi vet at de vil
vare lengre. Slik blir våre rettigheter
som forbrukere styrket, og produsentene får insentiver til å lage bedre
produkter.

Vedtatt i Frankrike

Kommentar
Ingrid Kleiva Møller
Fagrådgiver i
Framtiden i våre
hender.

Framtiden i våre hender 01/2022

I Frankrike har de vedtatt å arbeide
for en levetidsmerking av produkter,
og EU vurderer å innføre liknende
tiltak. Norske SIFO-forskere mener
også at levetidsmerking vil redusere
forbruket vårt.
Levetidsmerking er bare ett av flere
tiltak som må til for at vi skal sløse
mindre.
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Sløsesamfunnet

«Døde
hvite
menns
klær»
Hvordan havner brukte klær i ørkenen i Chile?
Bare en brøkdel av klærne du leverer
i innsamlingsboksen selges på nytt
i Norge. Men hvordan havner de
som ulovlig avfall på uregulerte og
ulovlige søppeldynger i fattige land?
Enorme hauger av brukte klær blir
dumpet som avfall i Atacama-ørkenen i Chile. Men ørkenen i Chile er
bare ett av mange endepunkter for
brukte klær fra rike land. I vannkanten utenfor Accra, hovedstaden i
Ghana, ligger et annet fjell av brukte
klær, omtalt som «døde hvite menns
klær». 15 millioner plagg brukte klær
ankommer Ghana hver uke, for å
selges på det lokale markedet eller
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eksporteres videre til nabolandene.
Opp til 40 prosent av klærne havner
rett på dynga i utkanten av markedet.
Men hvordan havner brukte klær
på stranda i Ghana eller i ørkenen i
Chile i utgangspunktet?

Innsamling i Norge.

Midtøsten, Afrika og Asia
Neste stoppested er land i Midtøsten,
Afrika og Asia. I enkelte tilfeller blir
klærne sortert på nytt i Asia, og reeksportert derfra. Ødelagte tekstiler
blir sortert ut og eksportert til India
eller Pakistan for resirkulering.

Reisen starter når vi putter en pose
brukte klær i innsamlingsboksen i Norge. Kun 1-2% av de innsamlede klærne
blir solgt i Norge. Hele 97 prosent av
klærne vi putter i innsamlingsboksen
til UFF eller Fretex blir eksportert.

Endestasjonen på dynga

Øst-Europa

Utfordrer lokale
klesproduksjon

Første stoppested er ulike land i
Øst-Europa, hvor de klærne sorteres.
De beste klærne selges i Øst-Europa,
resten gjøres klar til mer reising.

Framtiden i våre hender

Klær som ikke blir solgt, eller kan
brukes til gjenvinning havner til slutt
i uregulerte eller ulovlige søppeldeponier. Noe av dette kan havne blant
annet i Chile og Ghana.

Over hele verden har det sprunget
fram et stort marked for brukte klær.
Framtiden i våre hender besøkte for

Foto: Juan Vilata / Alamy Stock

enten solgt som filler, eller brennes
som farlig avfall. Likevel er det bare
omtrent halvparten av tekstilene vi
kjøper som til slutt går i innsamlingsboksene, omtrent halvparten går
fortsatt rett i søpla.
I Norge kjøper vi 80.000 tonn tekstiler i året, som tilsvarer 15 kg per person. Klær sto for 77 prosent av tekstilene, resten var sengetøy, tepper,
gardiner etc. I 2018 ble det samlet
inn 31.700 tonn tekstiler til resirkulering og gjenvinning. Med andre ord
går svært mye av brukte tekstiler til
vanlig forbrenningsavfall, noe som
bekreftes av såkalte plukkanalyser
hos avfallsselskapene. Kleskjedene
kaster også mye. De leverte i 2018 inn
600 tonn klær de ikke fikk solgt til
innsamlerne. Her antas det at det er
store mørketall, fordi selskapene ikke
har plikt til å registrere og være åpne
om sine overskuddslager

Dette foreslår
Framtiden i våre hender:

En ung
gutt vasser
i brukte
klær som
har havnet
på avveie i
Senegal.

• En miljøavgift på klær
• Momsfritak på reparasjon av klær
• Levetidsmerking av klær med 5
års garanti.
• En produsentansvarsordning på klær som
gir selskapene plikt til å registrere og redu
sere mengden overskuddsvarer de ender
opp med, og til å bidra med å redusere Nor
ges eksport av brukte klær til utlandet
• Skatte- og avgiftssystemet må endres slik at
det lønner seg for selskaper å donere klær
de ikke får solgt til bruktbutikker, i stedet
for å skrive dem av på skatten og kaste dem
i restavfallet.
• Les mer om klær på vår temaside på
Framtiden.no

Tekst
Av Sigurd Jorde

Hvordan kan problemet løses?

Mettet marked og
økende avfallsproblemer
Det internasjonale markedet for
brukte klær er i ferd med å bli mettet.
I Øst-Europa er det ikke lenger like
stor interesse for brukte klær, så mer
sendes videre. I land som Ghana og
Chile får de langt mer klær enn de
trenger, ofte også av en kvalitet ingen

ønsker å kjøpe. Dermed havner de på
dynga.
Verken Ghana eller Chile har avfallshåndtering som kan brenne eller
gjøre nytte av enorme mengder usorterte tekstiler. Dermed får vi berg av
brukte klær, som i Atacama-ørkenen.

Hva skal du gjøre med
klærne du ønsker å kaste?
Etter å ha lest alle problemene brukte
klær kan skape er det være lett å miste troen på hvorfor en skal levere inn
klærne sine. Det er allikevel viktig å
fortsette å levere inn klær til innsamling, og ikke kaste det i restsøpla.

Tekstilavfall i Norge
Bare 3 prosent av de innsamlede
klærne blir brukt på nytt i Norge. Av
dette blir rundt halvparten – 1,7 prosent av alle innsamlede klær – solgt
på nytt som brukte klær. Resten blir

Kilder til saken finnes på
www.framtiden.no
Bildene av
vestlige
moteklær i
Atacamaørkenen
i Chile har
sjokkert mange.

«Moderne klær inneholder i økende grad
syntetiske fibre, i realiteten plast, som
brytes ned over svært lang tid når de
dumpes på avfallshaugen.»
Framtiden i våre hender 01/2022

Foto: Martin Bernetti, AFP/NTP.

noen år siden et av disse markedene i
Uganda. Klesmarkedene gir arbeidsplasser og billige klær, men slår
samtidig beina under ethvert ønske
om egen lokal klesproduksjon som
kunne sysselsatt mange.

Årsakene til at klærne være havner
i Atacama-ørkenen er sammensatt.
Enkelte organisasjoner får inntekt
fra innsamling og eksport, og har
skapt et marked for brukte tekstiler
i Sør. Kommunene har på sin side
behov for å bli kvitt tekstilavfall.
Men markedet er også overmettet,
oversvømmes av dårlige klær som
ikke kan selges, og økonomien i dette
systemet er ikke god nok til forsvarlig
håndtering av klærne.
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Foto Tiffany Lei

Grønn hverdag

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
Kjører du for å komme
på treningssenter? Prøv
bilfri hjemmetrening. Lag
ditt eget treningsprogram,
avtal trening eller gåtur
med en nabo, gå eller
sykle til arbeidsplassen,
eller gjør fysiske gjøremål
i hverdagen til daglige
treningsøkter.

Bokashikompost av matavfall
Uansett hvor flink du er til å ikke kaste mat, vil det alltid bli noe matavfall. Bokashi er en japansk
metode som forvandler matavfall til næringsrik jord. Med en bøtte, gjerne med tappekran,
matavfall og bokashistrø lager du enkelt din egen kjøkkenkompost til plantene dine. På noen
få uker omdannes kjøttrester, grønnsaker og kaffegrut til næringsrik jord. Det dannes også
gjødselvæske som blandet med 100 deler vann kan brukes som næring til planter både ute og
inne. Bokashistrø er hvetekli som er innsatt med effektive mikroorganismer, som hjelper maten
å bryte hurtigere ned.

Vrakpant for
fritidsbåter

Ved innlevering av gamle
fritidsbåter til godkjent
avfallsmottak, kan du
med Miljødirektoratets
vrakpantordning få utbetalt
kr.1000,- per vrak. Maks
skroglengde er 15 meter.
Seilbrett, kano, gummibåt
med skrog og kajakk inngår
også i tilskuddsordningen.

Regnskogfrie
treprodukter

Bruk av tropisk tømmer er
en av de største årsakene
til at verdens regnskoger
forsvinner. FSC-sertifisert
tømmer er heller ikke
sikkert nok, ifølge
Regnskogfondet. Spør
betjeningen etter produkter
uten tropisk tre som teak,
akasie og merbau.
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Insektvennlig
hage
Insektbestanden er kraftig
redusert, blant annet på grunn
av tap av leveområder, intensivt
landbruk, bruk av gjødsling
og sprøytemidler. Insekter er
viktige nyttedyr og matkilde
for mange andre dyr, mens
insekter som humler, bier, biller
og sommerfugler er viktige
pollinatorer for blomstrende
planter og matplanter. Dropp
sprøytemidlene i hagen og lag
et insekthotell av ubehandlet
materialer. Lag en ramme
av gamle planker og fyll
den med kongler og andre
naturmaterialer, som insekter
kan legge egg og gjemme seg i.

Framtiden i våre hender

Foto Tiffany Lei

Kortreist trening

Foto Bo Eide

Energikrevende
flaskevann

Foto Water Bottled

I 2021 drakk vi over 93 millioner liter flaskevann i
Norge, selv om vi har noe av verdens beste drikkevann
i kranen. Produksjon av flaskevann krever mye energi
og transport, og skaper søppel. I tillegg kreves det
mye mer vann enn det flasken inneholder, for å
produsere flaskevann. En rapport fra nå Norsus viser
at én liter flaskevann krever 1500 ganger mer energi
å produsere enn én liter springvann, og slipper ut 80
ganger mer CO2. I tillegg går det med 2 liter råolje
for å produsere 1 kg vanlig plast. Noen typer plast
lekker også skadelige stoffer ut i vannet. Veg heller en
gjenbrukbar drikkeflaske av aluminium eller glass og
ta med deg kranvann når du skal ut.

Bli med på vårrydding

Foto Hanna Balloo

Før fuglene kommer, arrangerer Hold Norge Rent en nasjonal ryddedugnad
i mars. Frivillige, kommuner og andre oppfordres til å rydde avfall langs
elver, strender, stier og i byer – og der det ellers trengs en opprydding. På
ryddenorge.no kan du finne eller opprette en ryddeaksjon, registrere funn
og hvor det er behov for rydding.

Gjenvinning av malingsspann
I 2017 brukte vi 23 millioner liter maling i Norge. Rester av maling, lim og
lakk inneholder miljøskadelige stoffer og er derfor klassifisert som farlig
avfall. Spann og tuber med rester skal leveres inn på en gjenvinningsstasjon
ved farlig avfall. Tomme og tørre malingsspann i metall er ikke farlig
avfall, men skal også leveres på en gjenvinningsstasjon - ikke kastes
med metallemballasje. Tomme og drypptørre malingsspann i plast kan
du kaste sammen med plastemballasjen. Da vil de bli gjenvunnet til nye
plastprodukter.

Framtiden i våre hender 01/2022

Lag en
supereffektiv
peeling til
ansiktet med
litt vann og
natron.
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Profil

Reparatørene
kommer!
Aktivist, skribent og MDG-politiker Marte
Rostvåg Ulltveit-Moe fra Kristiansand skriver
bok og blogger om Norges kanskje mest ukjente
og usynlige næring: Reparatørene.

Foto Lilli Storrønningen

Marte Rostvåg
Ulltveit-Moe,
Kristiansand
skriver bok
om norske
reparatører.
Interessen for
reparasjon er
på frammarsj
over hele
landet, ifølge
aktivisten fra
sørlandsbyen.
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«En sirkulær økonomi
kan neppe vedtas fiks
ferdig, men den kan
bygges steg for steg.»

Reparatørene er her!
- Da Miljøpartiet de Grønne foretok
en kartlegging av lokale reparatører
i Kristiansand registrerte vi 67 reparatørbedrifter i kommunen. I tillegg
fant vi 15 «hemmelige» reparatører
og små bedrifter som ikke ønsket å
være med i oversikten vi utarbeidet.
De hadde allerede mer enn nok å
gjøre, ifølge Marte Rostvåg UlltveitMoe.
-I Moss fant FIVH-lokallaget 20
reparasjonsbedrifter, da de gjorde en
kartlegging der, forteller hun. Mange
steder i Norge har lokale fiksefester
blitt populære.
Norges Husflidslag med over 110
års historie i ryggen, 350 husflidslag
og over 20.000 medlemmer har
startet med «fikselaug»: åpne samlinger hvor deltakerne kan lære enkle
håndverksteknikker for blant annet
reparasjon av klær og tekstiler. – Jeg
var med på en samling i Kristiansand
i februar, forteller UIltveit-Moe.
«Det summet av god stemning i rommet, og vi kunne føle den gode dirringen av folk som koste seg og som
samarbeidet om å finne løsninger»,
forteller hun.
Norges Naturvernforbund og
Framtiden i våre hender har også
løftet reparasjon og sirkulærøkonomi
inn i arbeidsprogrammene sine.

Nå går det oppover
Et annet eksempel på en fikse- og
reparasjonskultur i utvikling er
«Restarters». Organisasjonen er en
del av et internasjonalt Restarters-

Marte UlltveitMoe ble
miljøktivist i
barneskolen og
politisk aktiv i
Ungdom mot
atomvåpen som
13-åring. Siden
har det. ballet
på seg. Nå retter
hun blant annet
søkelyset mot den
ukjente reparatørnæringen, som
hun mener er
"førstelinjetjenesten i det
grønne skiftet."

Foto Lilli Storrønningen

- Det er fortsatt mulig å finne
reparatører som kan fikse tingene
våre; møbler, mobiltelefoner, sykler,
vaskemaskiner, klær, sko og mye
annet, sier Kristiansandkvinnen som
har stått på barrikadene for miljø- og
natur siden hun gikk i barneskolen.
Det er en myte at alle lokale reparatører som skreddere, skomakere,
sykkelreparatører og møbelsnekkere
har blitt borte. Interessen for reparasjon og vedlikehold er på frammarsj
i hele landet, mener Ulltveit-Moe.
Eller som hun sier det: «Det bobler i
bolledeigen nå».

nettverk som har vokst ut av der Londonbaserte The Restart Project. Her
i Norge startet virksomheten høsten
2016 med hjelp fra Norway Makers,
Naturvernforbundet, Deichmanske
bibliotek og Institutt for informatikk
ved Universitetet i Oslo. Norske
Restarters ble tildelt Oslos miljøpris i
2017 og ble også nominert til Nordisk
Råds høythengende miljøpris samme
året. Restarters vil «skape en kultur
for reparasjon med fokus på bærekraftig elektronikk» og vil «at det
skal være gøy å reparere», skriver de
på nettstedet sitt.
- Vi er forbi bunnpunktet for reparasjoner og gjenbruk her i landet. Nå
går det oppover, mener aktivisten og
politikeren fra sørlandsbyen.

Ble «aktivist» i barneskolen
Marte Ulltveit-Moe har en lang og
imponerende CV fra et liv i aktiv kamp for natur- og miljø: «Jeg
ble miljøverner da parkvesenet i

Tekst: Arne
Storrønningen

Kristiansand kom for å sprøyte bort
buskaset vi pleide å leke i, med sprøytemidler som mamma sa var giftige
og farlige. Jeg fikk med meg de andre
ungene i gata på å tegne plakater der
det stod «Slutt å sprøyte!» Siden har
det balla på seg,» forteller Kristiansandkvinnen.
Ulltveit-Moe er utdannet biolog
ved Universitetet på Ås. Hun har
vært politisk aktiv siden hun ble
med i Ungdom mot atomvåpen som
13-åring og har hatt et stort antall
tillitsverv, blant annet i Unge Venstre,
Natur og ungdom, og Naturvernforbundet. Hun har blant annet jobbet
for Regnskogfondet og har vært redaktør for matmagasinet «Ren Mat».
I 2008 mottok hun Fagpressens
Journalistspris sammen med Tarjei
Leer-Salvesen.
I 2013 utga hun kokeboka «Spis
Sørlandet». På fritiden driver hun
med skolemusikk-korps og muntlig
fortelling og en av stifterne av Fortel-

«For å forvandle sløselandet
Norge til et reparatørsamfunn
trengs det store endringer.»
Framtiden i våre hender 01/2022
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Profil

Biologen i sitt
rette element,
ute på sanketur
mellom ramsløk
og strutsevengj.

Foto Naturvernforbundet

Foto Øivinn Bruce

En ny vei framover

lerkafe Kristiansand. Hun ble valgt
inn i Kristiansand bystyre som representant for Miljøpartiet de Grønne
høsten 2015 og ble gjenvalgt i 2019 og
ble da også gruppeleder for MDG og
har fast plass i by- og stedsutviklingsutvalget.

Viktige inspirasjonskilder

Du har vært engasjert i politisk
arbeid og miljøkamp siden du gikk
på barneskolen. Hva har inspirert
deg mest?
Helen Suzman (1917-2009), har
vært en viktig inspirasjonskilde,
forteller Ulltveit-Moe. Suzman var
jødisk apartheid-motstander, satt 13
år som den eneste liberale representanten i det hel-hvite parlamentet i
Sør-Afrika, og argumenterte knallhardt mot passlover og undertrykkelse. Suzman brukte sin priviligerte
posisjon til å kjempe for demokrati,
ytringsfrihet og likebehandling. Mye
inspirasjon å hente der for oss som er
miljøvernere i et oljeland.
I min egen hverdag var det uten
tvil mormor Sigrid Rostvåg som lærte
meg hvor kjekt det er å lage ting og
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fikse ting. I sommerferiene lærte hun
meg å strikke sokker, reparere klær,
ta avleggere av potteplanter og lage
mat fra bunnen av, forteller Marte
Rostvåg Ulltveit-Moe. – Mormor
hadde utdannelse fra Haugesund
kommunale husmorskole under
andre verdenskrig, så det å ta vare
på alle ressurser satt i ryggmargen
hennes. Jeg gleder meg til å leve i et
samfunn hvor vi sløser mindre, og det
er sikkert mye takket være de gode
minnene om Mormor.

Da Marte
Rostvåg
Ulltveit Moe
jobbet i Natur
vernfor-bundet
testa hun ut to
måneder hvor
hun kun levde
på lokal mat
fra Agder og
Skagerrak. ”Spis ørlandet”prosjektet førte
til mange besøk
hos fiskere
og bønder, og
forbausende
mye god mat,
forteller hun.
Bildet er fra Båly
fiskemottak
i Lindesnes
høsten 2011.

«Innfør mulighet
for å ta fagbrev for
sykkelmekanikere, det har
de i Danmark, men det
finnes ikke i Norge.»
Framtiden i våre hender

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe mener
det også er viktig å understreke at
et oppgjør med sløsesamfunnet og
det å leve over evne som vi gjør her i
Norge, ikke er det samme som å skru
tiden tilbake til det gamle sliter-samfunnet, hvor det var stort knapphet
på mange ressurser, hvor kvinner var
fanget i en hverdag og et kjønnsrollemønster med husarbeid, lapping
av klær og et samlet ansvar for hele
husholdningen.
- Da jeg skrev kokeboka «Spis
Sørlandet» som handler om lokal
mat, ble det veldig klart for meg at vi
ikke skal gå tilbake til sild og poteter
og grøt. Vi skal selvsagt bruke alt vi
har lært om krydder og grønnsaker
og nye oppskrifter, selv om ingrediensene i middagen er kortreist. På
samme måte mener hun det må være
når vi tar et oppgjør med sløsesamfunnet. – Vi trenger en moderne
sirkulærøkonomi hvor vi kan frigjøre
oss fra kjøpepress, leke oss med synlige reparasjoner, og lære av fiksere
over hele verden. Og likestilling skal
selvsagt ligge i bånn, mener Kristiansand-kvinnen.
Hva fikk deg interessert i lokale
reparatører og denne yrkesgruppen?
-Jeg oppdaget fort da vi begynte
med å kartlegge reparatørbransjen,
at dette var en nærmest usynlig, men
viktig gruppe med mye viktig kompetanse. Mange jobber i bortgjemte
garasjer og kjellere og har et markedsføringsbudsjett på kroner null.
Ulltveit-Moe karakteriserer dem som
«førstelinjetjenesten i det grønne
skiftet». De er en del av fundamentet
når vi skal utvikle en norsk sirkulær
økonomi.
-Det er en god nyhet at vi ikke
behøver å begynne på null. Vi har
allerede tusenvis av reparatører her
i landet med viktig kunnskap og erfaringer. La oss løfte dem opp i lyset
og ta bransjen på alvor! sier Marte
Ulltveit-Moe.
Norge har som mål å bli ledende
på sirkulærøkonomi, men har
foreløpig ingen overordnet plan for
hvordan vi skal komme dit. Hva bør
myndighetene legge vekt på? Noen
gode råd til Støre & Co?
- Den gode nyheten er at alle kan
bidra. For å forvandle sløselandet

Norge til et reparatørsamfunn trengs
det store endringer. Start med å redusere eller fjerne momsen på reparasjoner og gjenbruk, dette kan gjerne
finansieres med en avgift på reklame.
Innfør mulighet for å ta fagbrev for
sykkelmekanikere, det har de i Danmark, men det finnes ikke i Norge.
Det offentlige bør ha innkjøpsstopp
på nye møbler og hvitevarer, dette
hadde satt fart på alt fra flekkfjerning
til brukthandel. En sirkulær økonomi
kan neppe vedtas fiks ferdig, men
den kan bygges steg for steg, ifølge
Ulltveit-Moe.
Det er mange viktige grunner til å
stoppe det nasjonale norske ressurssløseriet.Det handler om store klimaog miljøgevinster som er avgjørende
for å nå norske klimamål, men også
om økonomi og nye arbeidsplasser.
Ifølge Sintef kan satsing på repara-

sjon av elektronikk alene gi 12.000
arbeidsplasser i Norge. Den anslåtte
verdiskapningen er på 10 milliarder
kroner. Dersom vi klarer å bruke tjue
prosent gjenbruksmaterialer i nye
bygg, vil det alene gi 4900 nye jobber
og 6,3 milliarder kroner i ekstra inntekter ifølge en annen beregning fra
Sintef. «Hvis vi skrur på det økonomiske systemet så reparasjon og gjenbruk blir normen og ikke unntaket,
er det et enormt potensiale for nye arbeidsplasser,» påpeker Ulltveit-Moe.

Viktig beredskap
Vedlikehold og reparasjon vil også
gjøre oss mindre avhengig av stadig
nye containere med nye ting. Det gir
en bedre forsyningssikkerhet – og
gjør oss mindre avhengig av internasjonal varetransport og ny produksjon i markeder utenfor vår kontroll.

«Vi er forbi bunnpunktet for
reparasjoner og gjenbruk her i
landet. Nå går det oppover.»
- Vi så det tydelig under pandemiens første fases i 2020, når lokale
bedrifter og systuer kjapt snudde
seg rundt og produserte munnbind
og smittevernutstyr. Hvem hadde
forestilt seg det, spør Marte Rostvåg
Ulltveit-Moe.
FNs klimapanel varslet nylig kode
rød for det globale klimaet. Er du
klimaoptimist eller pessimist?
Jeg sier som ikkevolds-lærer Jørgen
Johansen: Det er vår plikt å handle
som om vi er optimister.

Norges første urbane folkehøyskole
— med det grønne skiftet som læreplan og byen som klasserom
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Foto Hanne Mork Hamre

Sirkulærøkonomi

Takket være et
Framtiden i våre
hender-prosjekt
og dyktige
yrkesfagelever
ved Skjetlein
videregående
skole i
Trøndelag, ble
gamle vinduer
på vei til
avfallsanlegget
reddet og
forvandlet til en
flott utsalgsbod
på Voll gård i
Trondheim. I et
nytt prosjekt
vil Framtiden
i våre hender
vise flere slike
eksempler på
sirkulærøkonomi
i praksis.

Fra sløsing
til løsning
Elever ved yrkesfaglinjer i Oslo, Tromsø, Lofoten,
Trøndelag og Innlandet skal i en serie prosjekter
i samarbeid med Framtiden i våre hender
forvandle avfall til ressurser.
Et bærekraftig samfunn uten en
sirkulær økonomi med fokus på
gjenbruk og smart ressursutnyttelse
er nærmest umulig, mener prosjektmedarbeider Hanne Mork Hamre i
Framtiden i våre hender, Trøndelag. I
prosjektet Sirkulærøkonomi i praksis
skal vi gjennomføre 12 til 15 skoleprosjekter ved yrkesfaglinjer i Tromsø,
Lofoten, Trøndelag, Innlandet og
Oslo, samt 12 – 15 sirkulære forbrukeraktiviteter i hele Norge i perioden
2021 til 2024, forteller Hamre.

Avfall blir nye ressurser
Målet med prosjektet er å redusere
avfall og forbruk ved å bruke ressursene smartere og øke ressurseffektivi-
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teten. Dette skal gjøres ved å ta deler
av nåværende avfallsstrømmer i ulike
bransjer og la disse bli til ressursstrømmer inn i skoleprosjekt som fokuserer
på å øke ressurseffektiviteten i opplæringen ved ulike yrkesfaglinjer som
bygg- og anlegg, elektro, naturbruk og
havbruk, design og håndverk, teknikk
og industriell produksjon og/eller matog restaurantfag.  
Det er et stort potensial både i ulike
bransjer, samtidig som det fordrer
samarbeid mellom praktikere, teoretikere, akademia og næringslivet,
ifølge Hamre.  Høsten 2020 gjennomførte vi en pilot med bygg- og
anleggselever ved Skjetlein videre-

Framtiden i våre hender

Tekst
Arne Storrønningen

gående skole i Trondheim hvor 500
vinduer, på vei til å bli avfall, har blitt
til en utsalgsbod for lokale grønnsaker på Voll gård i Trondheim. Dette
pilotprosjektet kom i gang takket
være godt samarbeid på tvers av ulik
kompetanse og ferdigheter med aktørene, forteller Hanne Mork Hamre.

Ønsker nye
samarbeidspartnere
Entreprenør Petter Bakøy donerte
vinduene, elever og lærere ved
Skjetlein videregående skole stow d
for det praktiske, Ungt Entreprenørskap, Arkitekt Grete Gjeset og Eco
Materials Collect for logistikk og Norgeshus Midt-Norge Eiendom donerte
overskuddkonstruksjonsvirke. Takket
være moderprosjektet Sirkellaget,
støttet av Trøndelag Fylkeskommune, med mandat om å styrke sirkulærøkonomien i Trøndelag, fikk vi
gjennomført denne piloten, forteller
Hamre. Sparebankstiftelsen DNB er
de som nå hjelper oss å ta Sirkulærøkonomi i praksis ut til nye landsdeler
og videre ut i Trøndelag.  
Vi ønsker nå å komme i kontakt
med mulige samarbeidspartnere på
flere områder opplyser Hamre. Det
kan være enkeltmannsforetak og
grundere som ønsker å bidra i omstillingen fra sløsing til løsning, forteller
prosjektmedarbeideren. Det kan også
være lærere på aktuelle yrkesfaglinjer, relevant næringsliv og bedrifter
som ønsker å forandre sin avfallsstrøm til ressursstrøm. Ikke minst vil
vi gjerne høre fra privatpersoner og
ildsjeler a la Reodor Felgen som har
nyttig praktisk erfaring fra yrkesfagene, og som ønsker å videreformidle
sin kunnskap om blant annet tømring, mekk, sying, matlaging og annet
til andre generasjoner.

  

Ta kontakt
Avhengig av hvor i landet du befinner deg,
ta kontakt med:
Innlandet: camilla@framtiden.no
Oslo: asta@framtiden.no
Tromsø og Lofoten:
sam@framtiden.no
Trøndelag og andre områder:
hannemh@framtiden.no

Lokale matskatter
på menyen

bærekraftig kantinemat

Bærekraftige storkjøkken
Prosjektet er et samarbeid mellom
Viken fylkeskommune og EU-prosjektet FoodTalks, med Framtiden
i våre hender som prosjektleder.
Målsettingen for prosjektet har vært
å støtte utviklingen av bærekraftige
rutiner for storkjøkken.  

FoodTalks er et europeisk samarbeidsprosjekt som omfatter syv
partnerorganisasjoner i syv land:
Agado (Tyskland), Global Action
Plan (Irland, Spania og Nederland),
InEuropa (Italia), Legacy 17 (Sverige)
og Framtiden i våre hender i Norge.
Finansiering har blitt gitt gjennom
EUs Erasmus+.
I det europeiske samarbeidsprosjektet ble det utviklet en åpen
plattform med læringsressurser
tilgjengelig for alle. Denne består av
en stor kunnskapsbase med en rekke
handlingsverktøy, designet for matserveringssteder som ønsker å tilby
etiske, miljøbevisste og sunne alternativer for sine gjester, og for å støtte
sine gjester i å ta bedre beslutninger
om maten de kjøper og forbruker.
Ønsker ditt storkjøkken støtte til å
utvikle konsepter innenfor bærekraftig mat?
Ta kontakt på post@framtiden.no

“Jeg ble stolt og entusiastisk
over fokuset på lokal mat.”

Tekst
Else Mari Fauske
Prosjektmedarbeider,
Framtiden i våre
henders regionkontor,
Innlandet.

Framtiden i våre hender 01/2022

Foto Viken fylkeskommune

Kantinene, i Drammen, Sarpsborg og
Oslo, gjennomførte to prosjekter for å
gjøre meny og drift mer bærekraftig.
Først tok de grep om møtemat til interne møter, hvor det ofte blir liggende
igjen mat som siden går i avfallet.  
Deretter satte de sesongråvarer
fra lokale produsenter på menyen,
med tilbud om minst ett varmt måltid
per uke til de ansatte. Sesongbaserte
råvarer gjør at man øker etterspørsel
etter lokalt produsert mat når den er
moden, og dermed både spiser opp
maten, og reduserer behovet for frakt
av mat.
Prosjektet bidro til at flere ansatte
i fylkesadministrasjonen så klimaeffekten og støtten til lokale bønder. De
kantineansatte som deltok i prosjektet fikk på sin side innsikt i matsvinn
og bærekraft:  
“Jeg ble stolt og entusiastisk over
fokuset på lokal mat”, er en av tilbakemeldingene vi fikk fra deltakere.

Foto Viken fylkeskommune

Tre kantiner i Viken
fylkesadministrasjon
har i et samarbeidsprosjekt med
Framtiden i våre
hender satt bærekraft
og lokale matskatter
på menyen. Det ga
mersmak.
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Miljøvennlig ferie

KORTREIST FERIE
Man trenger verken reise
langt eller lenge for å ha fine
ferieopplevelser. En hjemmeferie
med hagekos er opplagt den
mest miljøvennlige ferien.
Utforsk nærområdet med daglige
utflukter, ta med telt og gå i
fjellet noen dager eller sjekk Den
Norske Turistforeningen nærmest
deg. DNT arrangerer aktiviteter
og fellesturer i naturen for alle
aldersgrupper. Supert for deg
som ønsker å være litt sosial og
møte andre turglade mennesker.
På nettsiden deres www.dnt.no
finner du oversikt over fellesturer
og hvem de passer for. DNT deler
også turforslag på www.ut.no. og
har hytter til leie i hele landet.
Foto Flickr CC Markus Tacker

Foto Flickr CC Stefan Lins

VELG MILJØVENNLIG
Noen turistvirksomheter tar mer hensyn
til miljø og sin omgivelser enn andre. Se
etter miljømerket overnatting merket med
Miljøfyrtårn, Svanen eller ISO 14001. På
www.visitnorway.no finner du oversikt over
miljømerket overnatting og miljøvennlige
opplevelser under Grønn Norgesferie. Hos
www.hanen.no finner du Norsk Økoturisme,
en sertifiseringsordning for bedrifter som
tilbyr natur og kulturopplevelser, som tar
hensyn til miljø, natur og lokalsamfunn.

OBS! SJEKK

pandemistatus i det land du tenker å reise til før du
reiser. På reopen.europa.eu finner du oppdatert
informasjon om EU-landenes regler og restriksjoner.
Sjekk også om reiseforsikring dekker uforutsette ting
i forbindelse med korona og endringer.

Tips og tekst
Nini Hæggernes
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Aldri har det vært
viktigere å velge
mer miljø- og
klimavennlig. Også
når vi skal på ferie.
Det er heldigvis
enkelt, med noen
bevisste valg.
Kortreiste eventyr,
klimavennlige
reiseopplevelser og
mer miljøvennlige
overnattinger. Her er
noen tips på veien til
en grønnere ferie.

Framtiden i våre hender

FERIE PÅ TO HJUL

Foto Flickr CC Alberto Michelotti

Du trenger ikke være superatlet for å ta årets ferie på sykkel. Sykle
hvor du vil, stopp når du vil, og nyt natur og landskap på nært hold.
Det finnes ferdigmerket sykkelturer gjennom Norge og Europa
for deg som ønsker det. Nordsjøsykkelruta er verdens lengste
sammenhengende sykkelrute. Den strekker seg 6000 kilometer
rundt Nordsjøen fra Bergen til Horten i Norge, videre gjennom
Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og Storbritannia.
På www.eurovelo.com finner du kart og oversikt over flere skiltet
sykkelruter i Europa. Sjekk også www.syklistforeningen.no for
turtips på sykkel i Norge.

TOGFERIE
Foto Flickr CC Kartogkompass

Å reise med tog er en av de mest klimavennlige reisemetodene. Med
tog blir også selve reisen til en del av ferieopplevelsen. Nyt utsikten,
les en bok eller bli kjent med likesinnede passasjerer. Det kan ta
litt lengre tid å planlegge en togferie, men til gjengjeld får du en
innholdsrik reiseopplevelse.

Ruteplanlegger

Deutsche Bahn sin ruteplanlegger gir ruteinformasjon for togreiser i
store deler av Europa. Fin å bruke til å planlegge en tur.
www.bahn.de

ØKOLOGISK
ARBEIDSFERIE

Interrail

Med interrail får du tilgang til reiser med 37 jernbane- og
ferjeselskaper i 33 land i Europa. Rabatter gis til seniorer over 60 og
barn opp til 12 år reiser gratis med en voksen. Sjekk togkart og kjøp
interrailbilletter på nettsider som europarundt.no og
www.interrail.eu. Merk at du med interrail mange steder også må
reservere plass og noen steder betale tillegg for dette.

Foto Flickr CC Bjarne Muri

Lyst å lære litt på årets
ferie? WWOOf (World
Wide Opportunities on
Organic Farms) er et
verdensomspennende
fellesskap som fremmer
bevissthet om økologisk
landbrukspraksis og
bærekraftig livsstil. Også i
Norge kan du bo og arbeide en
periode på et privat landbruk,
mot kost og logi. Her kan du
lære mer om økologisk mat,
dyrestell og landbruk, og
bærekraftig hagearbeid. På
www.wwoofnorway.org finner
du profiler på rundt 100 gårder
i Norge som søker folk.

Foto Flickr CC Krik villmark

TA DEG EN LANG FERIE
De fleste reiser vi tar har en
belastning på miljø og klima i
større eller mindre grad. Derfor er
det mer miljøvennlig å ta èn lang
ferie fremfor mange korte, om
du har mulighet til det. Om du vil
til London, for eksempel, er det
bedre å ta en sammenhengende
ferie på 2 uker i året, fremfor flere
weekendturer.

Enkeltbilletter
Bestill enkeltbilletter i god tid for best
pris. Enkeltbilletter må ofte kjøpes via
forskjellige nettsider. Du kan bestille
på www.vy.no for å komme ut av
Norge til Gøteborg.
På www.bahn.de kan du kjøpe billetter
til mange land videre fra Gøteborg.
Husk å legg inn rikelig med tid
mellom de ulike avgangene, i tilfellet
et tog er forsinket. Bestiller du en
sammenhengende tur er det større
sjanse for at en reisegaranti dekker
uforutsette ting.
På www.thetrainline.com finner du
reiseinformasjon og kan bestille togog bussbilletter til hele Europa.

TIPS OG RÅD

Ta en titt på nettstedet
www.seat61.com.
Mark Smith er en
lidenskapelig togreiser
som over mange år
har delt sin interesse
for togopplevelser.
På nettstedet deler
han tips og linker til
togreiser over hele
verden.

Opplev Norge

Som et av verdens vakreste land er Norge et godt og kortreist
alternativ til årets ferie. Ta turen med Nordlandsbanen som krysser
polarsirkelen mellom Trondheim og Bodø. En sørlandsferie med
Sørlandsbanen. Eller Bergensbanen, kåret til en av verdens vakreste
togturer, mellom Bergen og Oslo. Gjør stopp og overnattinger
underveis hvis du vil ha en lengre ferie.
Sjekk billetter på www.vy.no.

Få hjelp på Facebook

Sjekk Facebook-gruppen Togferie. Her kan du få tips og svar om
togturer fra erfarne og engasjerte togreisende.
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Festen
etter
pesten
Vi nordmenn bruker
ressurser som om vi
hadde 3 jordkloder å
forsyne oss av. Hvorfor
i all verden gjør vi det,
og hvem kan hjelpe oss
av forbrukskarusellen?
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post-Korona

Alle er lei av korona, men i miljøbevegelsen er vi kanskje ekstra rastløse.
Det føles som om korona fjernet
all oppmerksomhet om miljø og
klimakrisa, at momentum bygget opp
av klimastreikerne ble satt på vent.
At vi må vente tålmodig til korona
er ferdig før vi endelig skal brette
opp ermene og løse de «egentlige»
problemene, kutte utslipp til null og
ta vare på naturen.
Dessverre er det langt igjen. Gjenoppbygningen etter pandemien blir
kanskje ikke den grønne gjenfødelsen flere i utgangspunktet håpet på. I
2020 fikk elektronikkbransjen kraftig
omsetningsvekst da landet låste ned,
og deretter ny rekord i innkjøp på
Black Friday. I 2021 satte vi ny rekord
i privatbilkjøp i Norge, mens kollektivtransporten slet med inntekter på
grunn av færre passasjerer. Kina har
fyrt opp flere kullkraftverk for å møte
landets økende energibehov, og det
internasjonale energibyrået advarer
om nye utslippsrekorder i året som
ligger foran.
Samtidig, hvert år kommer dagen
litt raskere, datoen for når vi har
brukt opp årets ressursbudsjett,
«Earth overshoot day». Vi har bare
en jordklode, men i Norge bruker vi
av jordas naturressurser som om vi
har 3 jordkloder. Vi lever alle i et stort
dilemma; fortsette forbruksfesten,
eller forsøke å løse miljøkrisa.

Tekst
Sigurd Jorde

Foto: Michael Stokes

En klode, men parallelle
univers
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Sett fra miljøbevegelsen, kan vi
observere to helt, nesten motsatte
trender. Vender vi blikket mot varehandelen, ser vi en evig strøm av nye,
stadig mer avanserte produkter på
vei fra fabrikken til deg som forbruker. Produsentene vil at vi skal fylle
hjemmet med stadig mer avansert
elektronikk, garderoben med siste
mote og garasjen med ny elbil, og
sikkert en dings du ikke visste fantes
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ennå. Det skal være nytt, men forvent
ikke at produktene varer evig.
Samtidig, hvis vi vender blikket i
en motsatt retning, kan vi øyne en
liten grønn skog av alternativer i
skyggen av massekonsumet. Kvikke
grundere og små oppstartsbedrifter
utfordrer hva vi handler, hvorfor vi
kjøper, og hvordan vi «eier» varer
og tjenester. De gir håp om at det
finnes en mer grønn, bærekraftig og
sirkulær økonomi. Men tross heiarop
fra miljøbevegelsen, kan det være
langt igjen før gründerne utfordrer
de store, tunge trendene i massekonsum. Vi kommer tilbake til disse
utfordrerne, men først en liten tur
innom den store kjøpefesten; hvorfor
handler vi så mye når de fleste av oss
vet at forbruket vårt er et miljøproblem?

Drivkrefter for forbruk
Hvert enkelt valg vi gjør når vi kjøper
noe nytt virker viktig, riktig og gjerne
helt naturlig i øyeblikket. Vi må
erstatte noe som er ødelagt, vi må
dekke et (nytt?) behov, eller kanskje
får lyst på det alle andre har. Da
korona stengte oss ute fra kino, kafe
og kultur, så kjøpte vi stæsj i stedet.
Summen av alle våre individuelle
valg driver økonomien vår videre.
Men summen blir også større enn
planeten tåler, vi har bare 1 og ikke 3
kloder å lage varer av og på. Det er jo
ikke din skyld at summen av forbruket blir for stor. Da blir spørsmålet
om vi kan oppdage noen drivkrefter
som forklarer hvorfor vi sammen
bruker mer enn vi kan? Og om de
kan endres. Det er lett å skylde på
reklame, eller kapitalismen. Men
kanskje finnes også andre trender
som kan forklare hvordan hver enkelt bidrar til overforbruk. La oss se
på elektronikk, som et illustrerende
eksempel.
Teknologisk drivkraft: Verden
gjennomgår en svært rask teknologisk revolusjon, noe det kanskje er
vanskelig å se når man står midt oppe
i den. Antallet nye patenter øker for
hvert år, et tegn på rivende forskning
og utvikling. Teknologiske gjennom-
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brudd og oppfinnsomhet har gitt oss
et lite skred av ting vi ikke visste var
mulig, eller at vi trengte.
Alt kobles sammen: «Internet of
things» er et begrep som løst forklart
dekker hvordan alt kobles sammen,
og til internett. For få år siden ville
tanken på å koble et fotoapparat, en
panelovn eller en bil til internett vært
absurd, nå er de eksempler på en
pågående teknologisk trend, som gjør
det mulig fjernstyre eller overvåke
gjenstander, varer eller kjøretøy.
Hvert taktskifte innen trådløst
internett sparker i gang en ny liten
teknologisk revolusjon. Nå står 5G på
trappene, som vil åpne for helt nye
muligheter for eksempel innen fjernstyring. Først vil det gi oss nye mobiltelefoner med raskere internett, på
sikt kan det gi oss selvkjørende eller
fjernstyrte kjøretøy.
Fra ledning til batteri: Støvsugeren, drillen og en bod full av andre
verktøy er nå frigjort fra krøllete ledninger. Batteriene har tar over. Syk-
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kelen og sparkesykkelen har også fått
batteri, i likhet med bilen naturligvis.
Resultatet er praktisk, effektivt og
gjerne bedre. Konsekvensen er at vi
bytter ut og kjøper nytt. Innen to tiår
vil trolig det aller meste av kjøretøy
være elektrifisert – en omstilling som
kreve enorme ressurser.
Intelligent og allsidig: Et gammelt
kjøleskap holdt maten din kald, et
nytt kan lage isbiter og fortelle deg
hva du har glemt på hylle to, mens du
står i matbutikken. En TV er nå såkalt
smart, og kommuniserer direkte med
Netflix, mens enkelte biler kan laste
ned programvareoppdateringer om
natta. Databrikker og programvare
har sneket seg inn i de vanligste ting.
Funksjonaliteten øker, men det gjør
også sårbarheten, noe vi kommer
tilbake til.
Trendene beskrevet over er et litt
tilfeldig utvalg blant mange raske
teknologiske skift. Effekten, delvis
intensjonell, er at samfunnet har
vendt seg til å hyppig bytte ut varene
vi kjøper. Slik høy utskifting finner
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naturligvis også for andre varegrupper. Tanken om at noe er moderne
eller umoderne, altså mote, gjør at
vi skifter ut deler av garderoben før
klærne er slitt ut. Vi har vendt oss
til å kunne kjøpe alle typer frukt og
grønnsaker, uavhengig av sesong. For
å nevne noe.

Belastningen
Framskritt i seg selv trenger ikke å
overbelaste miljø og klima. Men noen
spesifikke trekk ved utviklingen gjør
miljøbelastningen større enn den var
før. FNs ressurspanel avdekket for
noen år tilbake noen interessante utviklingstrekk ved vårt ressursforbruk:
Større og tyngre: Mange av tingene
vi kjøper har ikke bare blitt bedre, de
krever også flere ressurser og energi
når de produseres. I 2021 satte Norge
ny rekord i nykjøpte biler, forrige
rekord var i 1986. VW Golf var den
mest kjøpte bilen i 1986, og veide
da under 900 kg. I dag veier en VW
eGolf nesten dobbelt så mye. Batteriet forklarer mye av vekten, men
størrelse og vekt på bilene økte også
før skiftet fra bensin til strøm. Når
bilene både blir større og flere, øker
innsatsen i form av naturressurser og
energi – som begge belaster miljøet.

Illustrasjoo Christopher Dombres

Avansert og kompleks: De første
bilene besto av treverk, jern, kobber
og en håndfull andre grunnstoffer.
En moderne bil, med databrikker, skjermer, og en 40-talls små
elektriske motorer, bruker en langt
større del av periodetabellen. Ikke

bare brukes flere grunnstoffer, de
inngår også i nye sammensetninger
(legeringer) for å gi svært spesifikke
egenskaper. En legering av indium,
tinn og oksygen gjør at du kan trykke
på en skjerm og få noe til å skje, for
eksempel. Konsekvensen blir høyere
etterspørsel til gruveindustrien.
Vanskelig å resirkulere: Når
kompleks elektronikk er svært sammensatt, blir den derfor vanskelig å
resirkulere. Delvis fordi mengdene i

«Uten hjelp og uten politisk
styring, blir grønne gründere
nærmest et eksotisk tilskudd til
forbrukersamfunnet.»

hver enhet er liten, delvis fordi de
er låst i komplekse legeringer. Dyrt
og energikrevende er det også. Da
FIVH for et par år siden kontaktet
gjenvinningsselskapene, fikk vi til
svar at under halvparten av antallet
grunnstoffer i en mobiltelefon ikke
ble gjenvunnet. Mengdene for hver
telefon er ørsmå. De mest verdifull grunnstoffene, som gull, blir
gjenvunnet, mens resten blir avfall.
Moderne elektronikk er derfor
avhengig av jevn tilførsel av nye, og
relativt sjeldne metaller som etter
kort tid går i søpla.
Sårbarhet: Tingene våre blir mer
avanserte, baksiden er at de også
blir mer sårbare. Det er som kan gå
i stykker, og ofte er det vanskelig
å reparere. NRK avslørte i «Sløsesjokket» hvordan hele elbiler
skrotes etter mindre uhell med
bilene. På enkelte smarte TV-er er
programvaren nå gått ut på dato.
Såkalte sikkerhetsoppdateringer
gjør at eldre mobiltelefoner ikke
kan bruke nødvendige programmer
som Vipps.
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Fastlimt: Samtidig har vi mistet
muligheten til å reparere selv, og
dermed til selv å bestemme hvor
lenge vi vil at tingene våre skal vare.
Akkurat dette utfordres av organisasjonen Restarters, som samler folk til
fiksefester for å skru, mekke og fikse
elektronikk slik at de får forlenget
levetid. Men også Restarters må ofte
gi tapt når dele blir limt heller enn
skrudd fast. Mye moderne elektronikk er ikke designet for å repareres,
noe som bidrar til bruk-og-kast.
Kanskje kan noen av disse trendene beskrive hvorfor vi i Norge bruker
mer av jordas ressurser enn det som
er bærekraftig. De 3 jordklodene
nevnt over er egentlig en målestokk
på biologiske fornybare ressurser
(fisk, skog, vann, jord). Det tilsvarende for ikke-biologiske ressurser, som
metaller, fossil energi og sand (til
sement), kalles materielt fotavtrykk.
Ifølge FN ligger snittet i verden på
12 tonn per person i 2017, etter en
dramatisk økning på 50 prosent siden
1990. En økning er ikke feil i seg selv,
hvis det skyldtes at alle fattige fikk
solide hus. Men forbruket er også
her skjevt fordelt, den rike delen av
verden forsyner seg av ressursene fra
den fattige. Norge ligger som vanlig i
toppen, med 31 tonn per innbygger.

Splitter ny eller evigvarende?
Teknologisk utvikling er naturligvis
ikke ensidig negativ. Mye har blitt
enklere med moderne teknologi. Mobiltelefonen kombinerer i dag telefon,
kamera, almanakk, kart og musikkspiller, med mer. Mange av miljøutfordringene må løses med nettopp
ny teknologi. Men de grunnleggende
utfordringer gjenstår. Har vi ofret miljøet, for å få kvalitet? Og har vi mistet
lang levetid, robusthet og reparerbarhet, egenskaper som i dag ikke lønner
seg for produsentene?
Går vi tilbake til kontrasten vi
nevnte innledningsvis, mellom
overforbruk og bærekraft, ser vi at
dagens økonomi legger til rette for
nettopp høyt konsum – kjøp, bruk og
kast – heller enn varighet. Produsentene markedsfører «nyheter», selv
om siste nytt ikke nødvendigvis nye
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Eie eller leie?

Illustrasjon Andreas Brekke

Innledningsvis nevnte vi hvordan det
i utkanten av forbrukersamfunnet har
dukket opp mer bærekraftige alternativer. Egentlig finnes alternativene
både i form av forretningsmodeller
hos etablerte butikkjeder, og i form
av nye små bedrifter. For at det skal
være reelle alternativer, som begrenser vårt miljøavtrykk, trenger vi varer
og praksis som er bærekraftige og
sirkulære.
Her har vi mye å lære noe av de
– foreløpig – små bedriftene som
utfordrer hva vi eier og hva vi leier.
Og vi kan lære av hvordan disse vrir
økonomien fra varer til tjenester.
For å starte ved problemene drøftet
over, elektronikk: Verktøy er noe de
fleste av oss lar ligge stille kanskje
98% av tida, Må vi da eie hver vår?
Verktøy har nå blitt lettere å leie,
både gjennom etablerte butikkjeder,
eller gjennom Tooler.no. Selv bibliotekene har kastet seg på og låner ut
utvalgte verktøy gratis. Harry Potter
bok 4 og en drill, vær så snill.
Tilsvarende står en bil stille kanskje 90% av tida, før vi kjører sakte i
kø. Må vi da eie bilen selv, eller kan
vi eie den sammen med andre? Gjennom Bilkollektivet kan du i Oslo leie
bil når du trenger det, kort fortalt bil
som tjeneste ikke eiendom. Bonus
er at du slipper å skifte til vinterdekk
selv. Nabobil lar deg låne nettopp
naboens bil i resten av landet.

Sirkulært i praksis

behov. Behovene skapes, heller enn
å dekkes. Forbruket er bygd rundt
oppgraderinger og nye modeller, som
markedsførings- og salgsmodell, heller enn nødvendige forbedringer.
Men er det virkelig vi som forbrukere som etterspør nye modeller?
Eller skyldes det at de vi har slutter å
virke? Se for deg den rake motsetningen; en modell som var lett å reparere
eller oppgradere, programvare uten
sikkerhetshull som måtte tettes.
Kunne vi hatt en modell, som varte
evig? Kanskje vanskelig å se for seg,
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men så har få forsøkt nettopp dette.
Unntaket er Fairphone, som har laget
akkurat en slik telefon, kanskje uten
å klare å matche kvaliteten til de mer
kommersielle konkurrentene.
Igjen, andre sider ved moderne
produksjon er tilsvarende problematiske, som miljøavtrykket fra frakt,
utslipp fra produksjonen og dårlige
arbeidsforhold i gruver og fabrikker.
Men la oss holde oss til kjøp og eierskap, for her finner vi også noen av
alternativene til dagens modell, og til
heltene i denne historien.
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Miljøutfordringene i klesproduksjonen likner de vi har beskrevet for
elektronikk; miljøbelastning og store
klimautslipp i produksjonen, høyt
konsum, kort levetid og store avfallsproblemer i etterkant.
Heldigvis har det også her kommet
flere spennende initiativ. Tilbudene
av brukte klær har vokst fra etablerte
Fretex til det mer fashionable og
populære Tise. Du kan naturligvis
også her leie klær, for eksempel gjennom Fjong. Mindre kjent, men vel så
praktisk er Parkdressen.no som lar
deg leie en parkdress til barn.
Sistnevnte illustrerer et viktig
trekk innen sirkulærøkonomi, nemlig at den gjør en parkdress om fra
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«Vi har bare en jordklode, men
i Norge bruker vi av jordas
naturressurser som om vi har
3 jordkloder. Er det mulig å
løse miljøproblemene, hvis vi
fortsetter kjøpefesten?»

ground. Førstnevnte ble etablert av
en tidligere ansatt i Framtiden i våre
hender, med mål om å produsere
etisk og bærekraftig. Sistnevnte har
markert seg i den offentlige debatten
ved å kreve miljøavgift på klær, og
advarer kundene sine om at alle klær
har høy miljøbelastning. Derfor ber
de kundene om å «kjøpe mindre og
leke mer», og lover livstidsservice og
reparasjon.

en vare man kjøper i butikken, til
en tjeneste. Fordelen for deg som
kunde er å slippe å kjøpe en vare som
ungene sliter ut og vokser ut av raskt.
Fordelen for samfunnet er at noen
reparerer parkdressene og holder de
lengre i drift. Når et selskap eier en
vare og leier den ut, vil det lønne seg
å lage de solide, og å reparere.

Tre, to, én klode
Foreløpig er mange av disse initiativene små, og ikke voldsomt lønnsomme. De klarer – foreløpig – ikke
å velte bruk-og-kast-modellen som
driver overforbruket. Men klarer vi å
gjøre leie mer lønnsomt enn å eie, vil
det samtidig bli lønnsomt å lage ting
som er robuste, som kan repareres.
Vi kan håpe på en renessanse for de
gamle reparatørene, skredderne,

Færre klær og mer lek
To klesmerker som utmerker seg er
Fair&Square og Northern Play-

skomakerne og håndverkerne som
tok vare på ting – for oss.
Uten hjelp, og uten politisk
styring, blir grønne grundere
nærmest et eksotisk tilskudd til
forbrukersamfunnet. De viser oss
noen alternative modeller som kan
bidra til å redusere fotavtrykket
vårt, fra 3 til 1 klode, fra overforbruk til bærekraftig. Skal vi velte
dagens forbruksmodell, trenger vi
politikk som gjør leie lønnsomt og
gir reparatørene en renessanse. En
politikk som setter bærekraft foran
overforbruk. Når samfunnet våkner
etter to års pandemidvale er det
ikke en forbruksfest vi trenger, men
en fest fylt av mennesker, natur og
kultur.
Kilder ligger i nettutgaven på
www.framtiden.no

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
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Arne Næss og Framtiden i våre hender:

Et livslangt
vennskap

Den norske filosofen og grunnlegger av dypøkologien, professor
Arne Næss sr. (1912 - 2009) satte dype spor i norsk og internasjonal
miljøtenkning og forståelse av naturens egenverdi både her
hjemme og i store deler av den internasjonale miljøbevegelsen.

Tekst
Arne
Storrønningen
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Mindre kjent er det kanskje at han
var den første valgte lederen i Framtiden i våre hender og En s amarbeidspartner av Erik Dammann da han
utarbeidet folkeaksjonens verdigrunnlag og hovedkurs tidlig på
70-tallet.
Arne Næss tilknytning til Fram
tiden i våre hender var først og fremst
som diskusjonspartner for Erik Dammann i de første årene før og etter
stiftelsesmøtet i Nadderudhallen – og
som den første formannen i bevegelsens historie. Filosofens tid som
organisasjonsaktiv i Framtiden i våre
hender begrenset seg til noen få år,
men har forble en venn av bevegelsen
og en støttespiller resten av sitt liv.
Det var en gjensidig inspirasjon
mellom Arne Næss og Framtiden
i våre henders grunnlegger, Erik
Dammann, skrev Framtiden i våre
henders talsperson i mer enn 25 år,
Steinar Lem, i et minneord i Folkevett (nåværende Magasinet Framtiden i våre hender) i forbindelses med
bortgangen til Arne Næss i 2009.
Samarbeidet mellom de to norske
miljøgigantene Dammann og Næss
skulle bli livsvarig. – Det utviklet seg

etter hvert til et vennskap, skriver
Erik Dammann i selvbiografien sin.

Tidlig støttespiller
Da Dammann på 60-tallet arbeidet
for å lansere et norsk alternativt reklamebyrå for markedsføring av ikkematerielle verdier, var Arne Næss
blant støttespillerne. Etter at boken
«Fremtiden i våre hender» utkom i
1972 og skapte et jordskjelv av interesse var det naturlig for Næss å støtte
opp om den nye folkebevegelsen.
Den 4. april 1974, omkring 3 uker
før det historiske stormøtet i Nadderudhallen, var den sentrale kjernen
i den nye folkeaksjonen samlet til
det første styremøtet hjemme hos
initiativtaker Erik Dammann. Arne
Næss ble valgt som leder for styret i
rådet. Nestleder var advokat Torvald
C. Løchen og styremedlemmer Per
Valset, journalist i Nationen Kari Gåsvatn, landbrukskandidat NLH Audun
Tvedten og Gro Wester fra Miljøverndepartementet.
Ifølge Erik Dammann som ble
ansatt som daglig leder og redaktør
for den planlagte medlemsavisen
måtte møtet være avsluttet i god tid
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før klokka 21. «Da måtte han (Næss)
som alltid hive seg på sykkelen for å
komme hjem før ti, filosofens faste
deadline for å komme seg i seng,»
skriver Dammann i selvbiografien sin
«Kontraster. Beretning om et mangfoldig liv».

Viktig rådgiver
Arne Næss var en av hovedforedragsholderne på det historiske stiftelsesmøtet i Nadderudhallen i Bærum 25.
april i 1974. Næss var også en de 10
underskriverne av oppropet «La oss
gå inn for en menneskelig samfunnsutvikling». Oppropet ble oppfattet
som så grunnleggende at det etter
hvert ble omtalt som Framtiden i
våre henders grunnlov.
Da Erik Dammann skrev den nye
bevegelsens verdigrunnlag, et annet
viktig grunnlagsdokument, var det
etter flere samtaler med Arne Næss.
«Det han som filosof særlig klargjorde for meg, var at et sett verdier i
seg selv ikke gir noe klart holdepunkt
for debatt og meninger. De fleste
positive verdiutsagn vil kunne støttes
av nesten hvem som helst. Spørsmålet
er hvordan man stiller seg når det

Historie

«Gradvis beveget han seg utover
disse rammene», skrev Lem. «Inspirert av filosofen Spinoza ble begrepet
livsglede mer og mer sentralt. Han
gikk inn i kampen for miljøansvar og
naturvern, og legitimerte ikke-voldelig sivil ulydighet, ikke minst da han
deltok selv i Mardøla-aksjonen som
skulle hindre utbyggingen av Norges
høyeste, og verdens nest høyeste,
foss.», ifølge Lem.
«I sin «dypøkologi» legger han
vekt på at mennesket er en del av
naturen, uten rett til å heve seg
over andre skapninger, for ikke å si
utrydde dem i jakten på komfort.
Men han var også med i 70-tallets
kamp for en mer solidarisk verdensorden. Med sin evne til å se kjernen i
et problem mente han at miljøkrisen
ikke kunne løses ved ny teknologi
alene, fordi selve hovedproblemet er
vekstsamfunnets dynamikk. Jakten
på evig rikdom må erstattes av jakten
på gledens kilder i det indre, i naturen – helst i fjellet, for hans egen del
- i tenkningen og i undring. Han stilte
spørsmål ved det aller meste, alltid
overraskende, alltid stimulerende»,
ifølge Steinar Lem.

oppstår verdikonflikter. Alle er enige
i at rettferdighet er bra, men hva når
det må velges mellom rettferdighet og
frihet? Mellom miljøansvar og retten
til økonomisk utfoldelse? Det som må
klarlegges, er med ande ord verdiprioriteringer – hvilke verdier som skal
ha forrang», skrev Dammann i sin
selvbiografi som ble utgitt i 2005.
I den andre utgaven av sitt økofilosofiske hovedverk; Økologi, samfunn
og livsstil fra 1976, gir Næss grundig
omtale til Framtiden i våre hender og
diskuterer mulighetene for å påvirke
folks holdninger og handlemåte gjennom kommunikasjon og opplysning
slik den nye norske folkeaksjonen la
opp til.

Internasjonalt ry
-Arne Næss hadde som filosof et
internasjonalt ry. Han startet som
logiker og positivist – og delte samtidens tro på at virkeligheten bare
kan gripes gjennom en naturvitenskapelig tilnærming, skriver Steinar
Lem i et av sine flere intervjuer med
filosofiprofessoren.

Trodde han var på vei
til en fotballkamp

Foto Kagge Forlag

Den store oppslutningen om Framtiden i våre hender var noe verken Arne
Næss eller de andre som jobbet med
samfunnsforandring den gangen,
klarte å forutse. Da Arne Næss gikk til
fots sammen med hundrevis av andre
på vei mot Nadderudhallen i Bærum
som Dammann hadde leid til åpningsmøtet trodde filosofen at han hadde
ved en forveksling rotet seg inn i en kø
av folk på vei til en fotballkamp.
«Han måtte smile av Erik Dammann som hadde leid en av landets største haller til møtet. Midt
i materialismens høyborg. Men jo
nærmere han kom, desto tettere av
folk ble det. Arne Næss måtte avblåse
teorien om fotballkamp og konstatere
at folke¬aksjonen «Fremtiden¬ i
våre hender» ville komme til å slå an,
skrev Steinar Lem, en profilert tals-

person for Framtiden i våre hender i
mange år, før han gikk bort i en alder
av 57 år på grunn av en aggressiv
kreftsykdom i april 2009.

Det lekne mennesket
- Jeg leker hver dag. Det er en livsnødvendighet, uansett alder, uttalte
Arne Næss i et intervju med NRK da
han var 95 år.
«Han var ikke redd for å være avvikende – han har likt å skille seg ut,
både utseendemessig, gjerne med
blomstrete skjorter, uten slips – og
med tøygrisen «Timotei», som alltid
var med, uttalte daværende viserektor Inga Bostad ved Universitetet i
Oslo i et tilbakeblikk i forbindelse
med den profilerte filosofens bortgang i januar 2009.
Ved flere anledninger ga Arne
Næss uttrykk for at han mente at
Framtiden i våre hender ikke hadde
gitt nok plass til det lekne menneske.
«Moralsk appell har i hvert fall
liten gjennomslagskraft, " mente
Arne Næss.
Framtiden i våre hender skulle ikke
ha basert seg så mye på det mente
filosofen.
De skulle heller ha appellert til
det lekne og det morsomme i sosiale
sammenkomster, og samtidig be
folk om å være med på noe viktig og
interessant. De lekne menneskene
har ikke fått stor nok plass i FIVH.»,
mente Arne Næss i et intervju med
medlemsmagasinet Folkevett.
Arne Næss avsluttet innlegget sitt
under stiftelsesmøte til Framtiden i
våre hender i april 1974 med følgende
ord: «…vår bevegelses første oppgave i
dag – og dens mest realistiske oppgave
i dag – er å appellere til den enkelte.
Så må de lokale utredningene
komme, og vi må legge frem forslag
til lokale, eller mer omfattende kollektive avgjørelser. Kan vi klare dette
uten å blande inn for mye partipolitikk, men tvert imot generøst gi av
vår overflod til alle politiske partier,
da har alle vi som er samlet her i
kveld, grunn til å se fremtiden i møte
med optimisme.»

«Jeg leker hver dag. Det er en livsnødvendighet,
uansett alder,» uttalte Arne Næss i et intervju
med NRK da han var 95 år.
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Soya fra Brasil

Ny rapport fra Framtiden i våre hender:

Stadig mer soya
importeres for
å fôre norsk
oppdrettsfisk,
viser en ny
rapport fra
Framtiden i våre
hender.

Norsk import av
regnskogsoya i taket
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Forbruket av den problematiske
råvaren økte med 40 prosent fra 2017
til 2020 *. I samme periode gikk soyaforbruket til husdyrfôr ned.
Mesteparten av soyaen kommer
fortsatt fra Brasil. Landet har opplevd
rekordhøy avskoging de siste årene og
har en stadig mer prekær situasjon for
menneskerettigheter og miljøvern.
Disse funnene kan du lese mer om
i vårt nye notat “Soya i norsk fôr”
som du finner under emneknaggen
«rapporter» på Framtiden.no

Soyaindustrien pådriver for
avskoging
Økt forbruk av brasiliansk soya i
Norge bidrar til økt press på verdifulle økosystemer som regnskog og
savanneskog. Soyaindustrien er en
viktig pådriver for avskoging i Brasil
som krever omfattende bruk av miljøskadelige sprøytemidler.
En kjent utfordring i Brasil er at
soya dyrkes på tidligere beiteområder, som igjen fører til at kvegdrift flytter inn i regnskogen. Høy
etterspørsel etter råvarer som soya
gir også insentiver til å bygge ut
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infrastruktur, som veier, i sårbare
områder. Effektene er indirekte, og
derfor ofte vanskelige å måle, samtidig som de utgjør en alvorlig risiko
for oppdrettsnæringen i Norge.
Oppdrettsnæringen i Norge har
på ulike måter forsøkt å løse utfordringene knyttet til soyaindustrien.
De kjøper kun sertifisert soya, og har
nylig innført et svært viktig tiltak ved
å stille krav om en cut off-dato for
avskoging for hele virksomheten til
leverandørene sine i Brasil.
Det er like fullt problematisk at
soyaforbruket til norsk oppdrett øker.
Det legger beslag på knappe ressurser
i Brasil og bidrar til en høy global etterspørsel med konsekvenser for folk
og natur. De negative effektene vil bli
større i takt med at oppdrettsnæringen vokser, hvis mengder av nye laks
skal fôres på problematisk soya.

Regjeringen må på banen
Vi har i flere år advart mot soyaimport
fra Brasil og krevd storstilt satsing på
norske, bærekraftige alternativer.
Den nye regjeringen har som mål
at alt fôr skal komme fra bærekraf-
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tige kilder innen 2030. Nå må de
gi klar beskjed om hva det betyr i
praksis. Problematisk soya bør fases
ut, og det er på tide å gjøre alvor av
løftene om å satse på norskproduserte alternativer. Det finnes mange
muligheter for kortreiste alternative
fôrråvarer, alt fra insekter produsert

«Økt forbruk av brasiliansk
soya i Norge bidrar til økt press
på verdifulle økosystemer som
regnskog og savanneskog.»
på matavfall, til blåskjellmel, gjærprotein fra treflis, marint restråstoff
og mikroalger.
* I januar 2022 oppdaget vi en feil i
tallene våre for soyaforbruk til fiskefôr i 2017. Det medfører at økningen
i forbruket til fiskefôr fra 2017 til
2020 var ca. 40 prosent, ikke 46 prosent som tidligere antatt. Vi har gjort
endringer i rapporten og omtalen vår
av den for å rette opp feilen.

farlig mote

Landene Norge
importerer mest
klær fra er landene
med dårligst forhold
for fagorganisering,
viser en ny rapport
fra Framtiden i
våre hender. Under
korona-epidemien har
forholdene blitt verre.

Norske klær fra
«verstingland»
I hele 9 av de 10 asiatiske landene
med størst kleseksport til Norge, blir
rettighetene til tekstilarbeiderne
systematisk brutt, avdekker den nye
rapporten «Kleskjedenes verstingland».

Grove menneskerettighetsbrudd
I Kina, Bangladesh og Malaysia, de
tre landene som eksporterer mest
klær til Norge, blir det rapportert om
omfattende brudd på arbeidernes
rettigheter: Vilkårlige oppsigelser,
fagforeningsknusing, arrestasjoner av fagforeningsledere og svært
kritikkverdige arbeidsforhold. Samlet
produserte Kina, Bangladesh og
Malaysia 56 prosent av alle klær som
ble importert til Norge. Det tilsvarer
43.937 tonn klær.

Pandemien svekker
Covid-pandemien har gjort problemene på tekstilfabrikkene verre.
Lavere etterspørsel etter klær og
færre bestillinger til tekstilfabrikkene
har gjort at millioner at arbeidere
verden over har blitt arbeidsledige
eller må jobbe mindre. Redusert inntekt går hardt utover arbeiderne og
deres familier og mange må kutte ut
måltider, kan ikke betale skolegang
for barna eller gå til legen.
Pandemien har også blitt brukt
som påskudd av regjeringer og

Foto Creative commons UN Woman

Tekst
Carin Leffler

Tekstilarbeider fra
Bangladesh.

arbeidsgivere for å innskrenke arbeideres rettigheter og vilkår.

Mye klær fra “verstingland”
Rapporten «Kleskjedenes verstingland 2021» bygger på informasjon fra
«Global Rights Index 2021» som er
en rangering av land som det er verst
å være arbeider og fagorganisert. Det
er International Trade Union Confederation (ITUC) som står bak denne
rangeringen.

Videre avdekker rapporten at:
• Etter militærkuppet i 2021 har Myanmar blitt et av verdens farligste
land for arbeidere og deres representanter og samarbeidspartnere.
ITUC plasserer Myanmar i kategori
5+: «Ingen garanti av rettigheter
som resultat av sammenbrudd av
lov og orden». Importen av klær fra
Vietnam har økt kraftig de siste fem
årene: I 2017 ble det importert 656
tonn klær fra landet, mens i 2021
hadde denne økt til 1112 tonn.
• I de siste årene har Thailand, Myan-

«Pandemien har også blitt brukt
som påskudd av regjeringer og
arbeidsgivere for å innskrenke
arbeideres rettigheter og vilkår.»
Framtiden i våre hender 01/2022

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.

Bakgrunn:

Global Rights Index er
en årlig rangering av
arbeidernes rettigheter i
149 land, utarbeidet fra 97
anerkjente indikatorer på
en skala fra 1 til 5+, basert
på graden av respekt for
arbeidernes rettigheter
(1 er best og 5+ er verst).
Rapporten er gjennomført
av International Trade Union
Confederation (ITUC).

mar, Pakistan og Malaysia alle gått
fra dårlig til verre på ITUCs liste. De
tre sistnevnte har hatt en markant
stigning i eksporten av klær til
Norge de siste fem årene.
• Bare Vietnam befinner seg i kategori 4, som er hakket bedre, men
beskrives likevel som et land med
«Systematisk brudd av rettigheter».
Manglende muligheter for arbeiderne til å kunne organisere seg og
kjempe for bedre arbeidsforhold
gjør at svært mange går til utrygge
arbeidsplasser og tjener mindre enn
hva de kan leve av.
Framtiden i våre hender krever at
selskaper som selger klær i Norge
tar et langt større ansvar for arbeidsforholdene hos sine leverandører og
sikrer anstendige og trygge forhold.
Klesselskapene må stille krav om at
arbeiderne skal ha rett til å organisere seg, og signere langsiktige
avtaler som sikrer fri fagorganisering
og kollektive forhandlinger, mener
Framtiden i våre hender.
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xxxxxxxxx
Mat for miljø, helse og lommebok

Tekst og foto
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Med rot i

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.
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Foto Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no.

Han har utgitt
flere bøker, blant
dem «Kjøttfrie
dager». Han er
fast bidragsyter
i magasinet
Framtiden i våre
hender i 2020.

Klart vi skal kjenne våre røtter, for å skape en god
framtid. Og nå gjelder det å spise opp «vintermatpakka» vår. Altså deilige rotfrukter som har
ligget trygt på lager hele vinteren.

framtiden
Før våren så smått begynner å spire,
med den nye årstidens vell av friske
grønnsaker, er det vel et bærende
prinsipp at vi svelger unna det vi har på
kjølelager.
Der har vi nemlig noen trofaste venner, som under streng klimakontroll har
holdt seg godt - og som ennå uti mars
måned smaker som ferske godbiter.

Fire Fine Fyrer
La oss som gode eksempler ta for oss fire
av de mest kjente rotfruktene og gjerne
kalle dem Fire Fine Fyrer (uten videre
kjønnsbenevning, da):
• Sellerirot
• Kålrot
• Persillerot
• Gulrot
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Vi er så rike, her i landet. Disse
rotfruktene har vi i banken hele vinteren. På siste kontoutskrift fra Landbruksdirektoratet, i begynnelsen av
januar, var beholdningen vår av disse
fire på tilsammen 25 267 tonn.
Tygg litt på det tallet. 25 tusen tonn
er altså 25 millioner kilo.
Med den summen på konto skal vi
neimen ikke gå konk på kjøkkenet. Vi
kan nemlig gjøre mer ut av dem enn
bare å slenge dem i kokende vann.
(Men min favoritt, i alle fall det
jeg gjør oftest, er å skjære flere ulike
rotgrønsaker i nokså små terninger,
og så steke dem, først i en skvett olje,
deretter med en dasj smør…
En annen flittig brukt metode på
mitt kjøkken er selvsagt å bake en

Slagordet «Spis norsk. Spis i sesong.
Spis opp», lar seg lett følge opp med
rotgrønnsaker. De er norske. De er i sesong
hele vinteren. Og vi skal spise dem opp, ja.
fin blanding i ovnen, gjerne med
litt honning, og kanskje et lett dryss
kanel…)

råd er å begynne en oppdagelsesferd
med å koke og steke persillerota, og
jammen er det et frisk pust om du finriver den og blander med en skikkelig
god seterrømme.

Fosskoking må til
Når det gjelder koking er det forresten bare fosskokende vann som
gir bra resultat. Rotfrukter skal ikke
simre, det må ordentlig boblevann til.
Med litt salt. Bare da blir de en sprø
opplevelse i munnen. Ofte kommer
jo grønnsakene rett fra kjøleskapet,
og når de så kjøler ned en for svakt
kokende vannkjele blir de bare
bløtkokte.
Ofte bruker vi grønnsaker som det
vi kaller tilbehør. Dette til tross for
at rådende, og grønne, kostholdsråd
sier at halvparten av en middagstallerken bør være nettopp grønnsaker
og salat.
Men altså, når vi bruker rotgrønnsaker som tilbehør, kan vi med fordel
ha litt ekstra tilbehør til tilbehøret,
gjerne i form av hakkede nøtter og
et solid dynk med en ekstra god
olivenolje.

Den kuleste knollen?
Kjøkkensjefer regner sellerirota som
nettopp roten til all profesjonell matlaging, et knudrete grunnfjell. Den er
en selvsagt ingrediens i all kraftkoking, for eksempel.
Stinget av smak gjør at denne
rockeren av en rot ikke skal spises rå.
Med inspirasjon fra klassisk fransk
kjøkken tilbereder jeg ofte klatter
à la røsti, revet og stekt. Den liver
også opp en vanlig potetstappe.

I butikkene finner du den kanskje
største av de store rotgrønnsakene i to
former: Hele og fine i grønne klappkasser, da i rene grønsakssjapper,
eller plastinnpakkede og oftest bare
halve, i de mer strømlinjede dagligvarekjedene.

En app for alt
Jeg har flere ganger besøkt norske
bønder som skjenker oss smakfulle
rotgrønnsaker, og felles for dem er at
de har stålkontroll på produksjonen.
Ved noen anledninger har jeg forsøkt
å være litt spansk inkvisisjon, og
bedt dem redegjøre for kvaliteten på
vinterlagringen i detalj.
Da opplever jeg som regel at bonden plukker mobilen ut av lomma på
Felleskjøpet-buksedressen, trykker
på en app og viser fram nøyaktig
status vedrørende kjøletemperatur og
luftfuktighet.
Ergo: Slagordet de fleste av oss her
i FIVH kjenner, altså «Spis norsk. Spis
i sesong. Spis opp», lar seg lett følge
opp med rotgrønnsaker. De er norske.
De er i sesong hele vinteren. Og vi
skal spise dem opp, ja.

Gulrota har de fleste av oss i alle fall
en tilnærmet gullegod kjennskap til.
Akkurat nå er det vinterlig nok til at vi
kan eksperimentere med revet og most
gulrot i både varme supper og sauser.
Kålrota har vi i godt minne fra julestria, kanskje, da gjerne i forbindelse
med pinnekjøtt. Her får du tips om
hvordan den fine rota blir herlig og
vegetarisk grillmat.
Persillerota er en liten fyr vi altfor
ofte overser i butikken. Forbløffende
få vet hva de skal bruke den, og den
liknende pepperrota, til i praksis. Mitt

Foto Kim Holthe, opplysningkontoret for frukt og grønt, frukt.no

Supper såvel som grillmat
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Sellerirot-røsti

Fritert
sellerirot

Grovriv den skrelte roten og bland inn litt
finrevet potet. Bland inn krydder etter smak.
Rør inn et egg, eller litt kikertmel og bittelitt
gulrotjuice, dersom du vil holde deg helt
vegetarisk.

Skrell og skjær sellerirota i fine båter.
Varm opp frityrolje, solsikkeolje eller
rapsolje er best, til middels varme.
Friter båtene et par-tre minutter
først.Ta dem ut og skru opp varmen
noe, før du friterer dem en gang til,
Da blir de gjennomstekte og sprø.

Foto: Yngve Ekern

Klapp sammen passende store og litt flate
kaker. Ha dem ti minutter i stekeovn på 180
grader. Stek dem så i panne på middels
varme, på begge sider. Å ha dem i ovn først
bidrar til at kakene holder seg sammen.

Server gjerne med en sursøt chilisaus
(selv om den ikke er norsk).

Server med tynne skiver rødløk og en litt god
rømme, gjerne med litt finrevet (økologisk)
sitronskall rørt inn.

Honning- og
kanelstekte
gulrøtter

Grillet kålrot
i staver
Skrell og skjær den deilige rota i passende
staver. Vend dem i olje som tåler høy
varme.

Kok små gulrøtter eller større gulrøtter
delt opp i staver, men ikke gjennomkok
dem, gjerne i norsk eplemost.

Grill stavene på rist, på minst to av sidene.
Eller stek dem i panne på litt over middels
varme, da først med litt olje, så med en
god mengde smør. Poenget med å bruke
rikelig med smør er at det da ikke så lett
blir svidd.
Foto: Yngve Ekern

Ha dem i panne på middels varme,
først med litt olje, så med smør. Ha i
litt honning og kanel mot slutten. Og,
hvis du er av den vågale typem, ha også
ii en liten teskje frysetørret kaffe.
Server med et godt dryss frisk og hakket
persille (for norske krydderurter er også
i sesong hele vinteren).

Gulrotsuppe på
hjemmekontor
Ja, når du sitter der er det bare å koke noen
gulrøtter, mens du samtidig steker litt hakket
løk og most hvitløk på middels varme.
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Kjør det hele sammen med en stavmikser og
spe ut med grønnsakskraft. Kok opp igjen og
server med krutonger (Slik at du får spist opp
gammelt brød også).
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Persillerot
med oljede
nøtter
Skrell de små røttene og skjær dem
i fine skiver.
Kok dem i saltet vann, men ikke la
dem gjennomkoke. Stek skivene i litt
olje på litt over middels varme, der
etter med smør på litt lavere varme.
Server med hakkede nøtter og en
skvett ekstra god olivenolje.



Foto: Yngve Ekern

Grovriv gulrøttene før de er blitt gjennomkokte.
Bland sammen med løk og hvitløk, rør inn litt
favorittkrydder, som karri og ingefær.

Server i potetlomper, gjerne med en stripe
hjemmelaget urtepesto.

NING

EKER &
I OSLO.

De
De grønne
grønne sider
sider

Din
annonse
her?

Selges i din
daglivarebutikk

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

06/03/17 16.53

o
o

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

Har du
du ennå
ennå ikke
ikke prøvd
prøvd
Har
www.almgardiskrem.no
den beste
beste kaffen
kaffen du
du har
har smakt?
smakt?
den

Mer enn
enn 20
20 sorter
sorter øko-logisk
øko-logisk kaffe
kaffe og
og espresso, også
også
Mer
Mer
enn 20Stort
sorterutvalg
øko-logisk
kaffe ogte.espresso,
espresso, også
koffeinfrie.
av økologisk
økologisk
koffeinfrie.
koffeinfrie. Stort
Stort utvalg
utvalg av
av økologisk te.
te.
Stavanger Kaffebrenneri
Kaffebrenneri tilbyr kaffe
kaffe av håndverksmessig
håndverksmessig
Stavanger
Stavanger Kaffebrenneri tilbyr
tilbyr kaffe av
av håndverksmessig

Harnybrent
du ennå
ikke fra
prøvd
standard –– fersk,
fersk,
kaffe på
på bønner
bønner
fra
helt spesielle
spesielle
standard
kaffe
Har du ennå ikke prøvd
standard
fersk, nybrent
kaffe
på bønner
fra helt
heltlangsom
spesielle
områder ii–verden.
verden.
Vibeste
foredler
bønnene
gjennom
dennybrent
kaffen
du
har
smakt?
områder
Vi
bønnene
gjennom
langsom
områder
ipå
verden.
Vi foredler
foredlerfor
bønnene
gjennom
langsom
brenning
små brennere
brennere
å la
la smak
smak
og aroma
aroma
komme
den beste kaffen du har
smakt?
brenning
på
små
for
å
og
komme
brenning
til sin rett.på små brennere for å la smak og aroma komme

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

Økologisk hudpleie

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.

Framtiden i våre hender 01/2022

- 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

www.reinhudpleie.no

UBEHANDLET ULL TIL HELE FAMILIEN

ULL ER IKKE ALLTID ULL

Abonnementsordning
100% ull kan
Stange, Hamar, Gjøvik,
ogsåLillehammer
være
plastbelagt.
Gårdsbutikk
Fremtiden er Økomat i dineBiodynamiske
hender BLI
grønnsaker,
KJENT MED
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
FORSKJELLEN
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 01/2022

- Sprekker, kløe, skrubbsår og
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Stifinner

Fugler og
fabrikkjenter
– fra
Maridalen til Munch
Min favoritt-tur i
Oslo starter ved
Maridalsvannet. Derfra
saktegår jeg drøyt åtte
kilometer nedover
langs Akerselva.

Foto Trond Wormstrand

Jeg løsriver meg fra barskogens
rester av skitten snø hjemme, ruller på sykkelen ned til Lillestrøm
stasjon og toger med munnbind til
Kjelsås via Oslo S.
Elva er vårstor i dag, en fredag
først i mai. Regn- og smeltevann
fra Nordmarka strømmer mot
fjorden. Grønt løv tyter ut av hegg
og gråor på de øverste elvebreddene. Akkurat her, midt i hovedstaden, trives beveren. Jeg stanser.
Ingen bever. En svarttrost. Sangen
overdøver den mumlende elva.

36

Kikkerten bringer meg nær det det
gule, ivrige nebbet. Sola blinker
i det svarte øyet. Vindblaff løfter
ryggfjær.
En høytidsstemning oppstår.
Sangen referer til noe inni meg.
Jeg blir stående lenge. Tre-fire meter bak ryggen min passerer turgåere. Ingen lurer på hva jeg retter
kikkerten mot. Sånn kan det føles
ensomt å være fuglekikker. Så hvis
du som leser dette, på en Akerselva-tur, ser en gråhåret mann med
blå jakke, svart sekk og kikkert, så
kom gjerne bort og si «hei, hva ser
du på?». Vi kan jo ta en fugleprat –
106 arter er registrert her.
Norges industrielle revolusjon
oppsto ved Akerselva. Industribygg okkuperte elvas bredder fra
1840-årene. Fossene ga kraft.
Elva ga plass til kloakk og søppel.
Elvas rotter skiftet farge etter type
industriutslipp. «Akerselven maa
bli et smilebaand og ikke en hæslig rynke i hovedstadens ansigt»,
sa Kristianias første arbeiderpar-

Framtiden i våre hender

tiordfører Carl Jeppesen i 1917.
Parkleggingen av elva startet.
Fossen tordner vestlandsk
og dusjer meg lett her jeg sitter
med en kopp kaffe og en vaffel
med brunost nedenfor kafeen
Hønse-Lovisas hus på Sagene.
En gråspurv tigger vaffel. En gul
vintererle fanger insekter i lufta
lavt over vannet. En svarttrost
pikker i jorda, kaster om på brunt
fjorårsløv.
Kvinnene i tekstilindustrien
langs elva jobbet vanligvis tolv
timer om dagen, seks dager i uka
– i støvete, støyete, mørke lokaler.
Først i 1913 fikk de ferie, i tre dager. På Beierbrua står skulpturen
Fabrikkjentene til minne om dem.
– Fantastisk med laks her, sier
en skjorteløs mann. Han kommer bort til meg ved et skilt som
ønsker «Velkommen til laksefiske
i Akerselva». – Jeg vandrer alltid
hele veien fra Kjelsås til Operaen
når jeg besøker Oslo. Godt med
et par timer med lyden av ren-

nende vann, sier mannen og byr
på lakrispastiller. – Og lyden av
svarttroster, sier jeg. – Nå må jeg
snart få meg årets første utepils,
sier han. God tur, videre.
Akerselva hører til Oslo kommunes utvalgte stille områder,
byområder skjermet eller i
god avstand fra dominerende
støykilder. Deler av elva er godt
skjermet. Men nesten nederst, på
Vaterland, forsvinner den i tunnel
under bilveier og jernbanespor.
Trafikklyder overtar, iblandet en
svarttrosts melankolske fløyting.
Fabrikkjentene kunne ikke høre
svarttrosten til og fra jobben i
Kristiania. På 1800-tallet var den
en sky granskogsfugl, ukjent med
bylivet. Etter at arten begynte å
innta byer for to hundre år siden,
først sør i Europa, har den litt etter
litt forandret seg. Den er blitt min-

dre engstelig, fått kortere og buttere nebb, begynt paring tidligere
på året og endret sangens toneleie
og tempo. Byens svarttroster kan
synge midt på natta, i skogen
venter den til dagen gryr.
«I de siste århundrene har
Turdus merula gitt opphav til en
ny art, kall den gjerne Turdus
urbanicus», skriver evolusjonsbiologen Menno Shilthuizen om
svarttrosten i boka Darwin i byen.
Evolusjon i gatenes jungel. Han
mener vi ikke har kommet helt dit
ennå, men det er bare et spørsmål
om tid før prosessen er fullført.
Et halvt år etter mai-turen min:
Jeg spiser gresskar-suppe i kafeen
på de nye Munch-museet. Utenfor
driver Akerselva ut i saltvann. Tre
knoppsvaner padler mot strømmen. Edvard Munch (1863–1944)
bodde flere steder langs Akerselva. Han malte motiver derfra
i tenårene, lenge før elva ble et
«smilebånd», og med det hovedstadens mest inntrykksrike kulturog naturvandring.
Akerselva er vel verdt en egen
Oslo-reise.

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.

«Akerselven maa bli et smilebaand og ikke
en hæslig rynke i hovedstadens ansigt»,
sa Kristianias første arbeiderpartiordfører

Foto Hege, flickr cc

Carl Jeppesen i 1917.

Framtiden i våre hender 01/2022
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Sluttreplikken

Klesørken
– den nye plasthvalen?
Foto Renate Madsen

Denne våren har
klærne våre ikke bare
entret catwalken, men
tatt hovedrollen på den
politiske scenen.

Å

ret startet med rystende bilder
fra Atacama-ørkene i Chile.
Søppelhauger fylt opp av klær,
så langt øyet kan se. Mitt håp er at
bildene fra klesørkenen kan bli den
nye plasthvalen.
I år er det fem år siden en Gåsenebbhval strandet på Sotra i Hordaland. Til tross for flere forsøk på å
få hvalen ut i havet igjen, kom den
tilbake på land. Hvalen virket syk,
og ble tilslutt avlivet. Da forskere
åpnet opp magen på den, fant de over
40 plastposer, plastsekker og store
plastflak. Plasten hadde gjort det
umulig for hvalen å ta opp nok føde.
Sjelden har menneskenes påvirkning
på dyrelivet vært så synlig.
Bildene av plasthvalen, satte spor
i mennesker verden over. Her til
lands så vi et enormt oppsving i folk
som deltok på strandryddedager.
Hold Norge Rent rapporterte om
at 100.000 nordmenn deltok på
ryddeaksjoner. Folk begynte å dele
bilder av plastforsøpling i sosiale
medier. Å vise at de tok en «fem for
hvalen», altså å plukke opp fem biter
plastsøppel på vei til skole eller jobb.
Folk sa fra til sine lokale kjøpmenn
om at de ville ha mindre plast i
butikken.
Engasjementet skapte politiske
ringvirkninger. I Norge så vi at regjeringen, bestående av Høyre og Frp,
som vanligvis ikke er spesielt glade i
forbud, innførte forbud mot unødvendig engangsplast. I næringslivet
har det gått sport i å kutte ned på
plastforbruket, å bruke alternative
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« I alle mine år i Framtiden i våre hender, har jeg
aldri opplevd den samme politiske interessen for
miljøbelastningen fra klær. »

Anja
Bakken Riise,
Leder i Framtiden
i våre henderer

materialer og ta i bruk mer resirkulert
plast. Næringsaktører etterspør en
materialavgift på plast, som gjør ny
plast dyrere å bruke. Dagens regjering jobber for å få på plass en global,
juridisk bindende plastavtale, for å få
ned plastforsøplingen.
Endringene i politikk og næringsliv
hadde aldri skjedd uten det enorme
folkelige engasjementet. De er
direkte resultater av at du og jeg har
brukt stemmen vår, snakket med venner og familie, sagt fra på butikken, i
leserinnlegg og sosiale medier.
Tilbake til klesørkenen i Chile.

Framtiden i våre hender

Denne våren har klærne våre ikke
bare entret catwalken, men tatt
hovedrollen på den politiske scenen.
I alle mine år i Framtiden i våre hender, har jeg aldri opplevd den samme
politiske interessen for miljøbelastningen fra klær. Partiene konkurrer
om de mest effektive tiltakene.
Det er på høy tid. Vi må få bukt på
bruk og kast. Kanskje kan klesørkenen i Chile og det folkelige engasjementet som følger i kjølvannet av
dem, gi oss akkurat den oppvåkningen og de politiske endringene vi
trenger.

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.

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

A N N O N S E

Hvor raskt kan vi få signaturen din?

Alle vet at det haster å løse verdens klimautfordringer.
Samtidig dør et barn av sult hvert femte sekund. En dobling av
støtten til verdens småbønder kan bidra til å løse begge deler.

Vi pleier vanligvis ikke å forenkle komplekse problemstillinger. Men i dette tilfellet mener vi det er riktig og
viktig å fatte oss i korthet. Derfor oppsummerer vi det vi tror du trenger for å kunne gi din støtte:
•

Årlig dør så mange som 3,1 millioner barn av sult. De fleste av dem er barn av bønder. Av de 800 millionene
menneskene som sulter i dag, er mer enn halvparten tilknyttet landbruket.

•

I den banebrytende rapporten CERES2030 konkluderer 77 forskere med at løsningen på verdens
sultproblem er å doble støtten til småbønder i utviklingsland. Vårt krav er at norske myndigheter
dobler de også.

•

Konsekvensen av for lite og dårlig mat handler om mye mer enn sult. Hvis folk ikke har mat i magen,
vil vi heller ikke lykkes med bistand til helse, utdanning eller arbeid.

•

Løsningen finnes altså, men den mangler politisk gjennomslag.
Det haster, og din signatur kan bidra til å få dette gjennom.

Kortere kan det nesten ikke sies, så da blir spørsmålet:
Hvor raskt kan vi få signaturen din?

Scan QR-koden eller
besøk utviklingsfondet.no
for å lese mer og signere.

