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Norges skam

leder

Oljelandet Norge har ingen sterke økonomiske grunner til å drive rovdrift på naturen.
Likevel er omkring 1500 av våre medarter truet med utryddelse i skogen. De er truet av
en skognæring og norske myndigheter som ofte setter økonomiske hensyn foran økologiske. I takt med eksport og forbruk av papir og trevirke og økt hytte- og veibygging
forsvinner artenes levesteder. Flere skogområder med truede arter som Miljøverndepartementet har registrert som verneverdige, er ubeskyttet mot hogst og andre ødeleggende inngrep.
Mange fattige land i sør er ﬂinkere til å ta vare på sine medarter enn oss. Sverige har
planer om å verne åtte prosent av sine skoger og legger opp til å bruke en milliard i året
på vern. Norge har vernet en prosent av skogen og bruker fattige 30 millioner kroner i
året på vern.
Verdien av artsmangfold og urørt natur strekker seg milelangt forbi det å gi opplevelse
og rekreasjon til trøtte byfolk. Planetens biologiske mangfold er et sammenvevd økologisk teppe hvor alle levende vesen er forbundet med hverandre- og avhengig av hverandre i en ubrytelig enhet. Det brenner i livets biblioteket. Myndighetene prater ﬁnt om
nødvendigheten av å bevare det biologiske mangfoldet i regnskogene, men viljen til å
ta vare på eget artsmangfold er sviktende. Vi skyver ansvaret og jobben med å ta vare
på naturens mangfold over på andre land.
Dette er et svik mot kommende generasjoner. Hva blir framtidens dom hvis vi ikke klarer å sikre landets naturarv? Kriminelt og utilgivelig barbari?
Å redde våre siste skoger med truede arter er et kappløp med tiden. Vi nærmer oss
siste sjanse.

Arne Storrønningen
ansvarlig redaktør
Foto: Kristian mosvold Larsen
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tema biologisk mangfold

Vi er på vei inn i ensomhetens tidsalder, ifølge den kjente
økologen Edward O. Wilson. En tid hvor homo sapiens kan bli nødt
til å leve på en planet fratatt sin naturlige identitet – hvor det
store mylderet av medarter og mangfold er tapt for alltid.
På grunn av oss. side.8
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Rettighetenes gravplass
Egyptiske arbeidere frykter at arbeidsrettighetene i
landet skal få en like grundig begravelse som
faraoene ﬁkk det i pyramidene for 5000 år siden.
Foto: Mona Sharaf / Reuters

Egyptiske industriarbeidere sier de eter skoene sine. Selv om ingen gjør det bokstavelig, gir den arabiske metaforen et
godt bilde av de forhold de ansatte har på industrikomplekset Tenth of Ramadan City eller
«arbeiderrettighetenes gravplass» som den også kalles.
tekst EMAD MEKAY (IPS)

Under rettledning av Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) har myndighetene
lagt ned eller privatisert en mengde
fabrikker. Tusenvis av arbeidsplasser
er blitt fjernet, og lønningene til den
gjenværende arbeidsstokken er blitt
skåret ned.
Nå frykter arbeiderne at de nye
arbeidslovene som er på trappene,
skal gjøre slutt på dagens rettigheter,
særlig i de nye næringsparkene som
gjerne blir framstilt som symboler
på den nye privatdrevne egyptiske
økonomien basert på utenlandske
investeringer.
Kraftig forverring
En av disse næringsparkene er
Tenth of Ramadan City, om lag 70
kilometer nordøst for Kairo. Det
4
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store industrikomplekset er selve
ﬂaggskipet for regjeringens økonomiske reform, men aktivister og
arbeidere kaller det «arbeiderrettighetenes gravplass».
– Alle nye industriparker, også The
Tenth of Ramadan, har opplevd en
kraftig forverring av arbeidsforholdene, sier Karam Saber, leder for Jordsenteret i Kairo, en av to uavhengige
sivile organisasjoner som befatter seg
med arbeidernes rettigheter.
– Vi har opplevd en økende grad
av brudd på arbeidsrettighetene de
siste par årene som et direkte resultat av det økonomiske reformprogrammet. Dette er en vanære for alle
egyptere, mener Saber.
Tilfellene av urettferdighet, korrupsjon, elendighet og utbytting blir
stadig ﬂere, sier arbeidere på golvet.

En av dem er 29 år gamle Youssef
Farahat, som pendler ﬁre timer hver
dag med buss mellom arbeidsplassen og hjembyen Minya el-Kamah.
Farahat begynner dagen klokken
fem om morgenen og avslutter klokken 1900 for en månedslønn som
tilsvarer 715 kroner. Farahats 14timersdag er ofte fylt med fare. Veien
er overfylt av biler, busser og lastebiler. Ulykker er en daglig foreteelse.
Sier opp – før ansettelse
Farahat arbeider for en privat
kjemisk fabrikk, en av f lere
dusin som har sprunget opp
under den økonomiske liberaliseringen. Med den nye arbeidsgiverne kom det nye vilkår, kan
han fortelle. Et eksempel er at
de f leste arbeidsgiverne tvinger

arbeidere til å underskrive oppsigelsesbrev før de blir ansatt,
slik at de kan få sparken når det
behager arbeidsgiveren.
– Næringslivsfolkene her er opptatt av en ting – å øke sin fortjeneste. Å holde lønningene ned på et
minimum er en måte å kontrollere
og utvide proﬁttmarginen på.
Arbeidsledigheten i Egypt ligger
på 13 prosent ifølge IMF. Farahat
tilhører i myndighetenes øyne en
heldig pionerflokk: de som ikke
behøver å vente til den nye økonomien begynner å skape arbeidsplasser i stort nok omfang til å holde
tritt med befolkningsveksten.
Mange arbeidere godtar lavere lønninger og verre arbeidsforhold enn
det Farahat opplever, bemerker
myndighetspersoner.
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Urettferdig kapitalisme
Komiteen til forsvar av fagforbundene, som opposisjonspartier, fagforbund og menneskerettsorganisasjoner har dannet, omtaler utkastet til ny arbeidslov som «en massakre av egyptiske arbeidere». Den
nye loven kommer til å gi arbeidsgiverne ensidig rett til å si opp en
arbeidsavtale, forandre arbeidsinstruksen, skjære ned lønnen og
beordre arbeidere til andre arbeidsområder enn den som står i kontrakten, sier komiteen.
Saber, lederen av Jordsenteret,
sier at arbeidsgivere bruker lønnsreduksjon og forflytning av arbeidere til avsidesliggende arbeidsplasser som et middel for å kneble
aktivister eller gjøre vilkårlige oppsigelser lettere ved å oppgi som
grunn at de ikke hadde rettet seg
etter instruksen.
– Nå kan ikke en arbeider hoste
i nærheten av arbeidsgiveren uten å
risikere å få sparken. Han kan gi
arbeidere sparken fordi den nye
loven beskytter arbeidsgiveren,
ikke arbeideren. Kapitalismen
kjenner ikke til rettigheter for
arbeidere, sier han.
– Ikke alle eter skoene
Samtidig som næringslivet er blitt
privatisert i stor grad, er arbeidsstyrken fortsatt organisert i statlig
godkjente forbund som ikke får lov
å streike eller forhandle kollektivt,
selv om deres standpunkt til ethvert
spørsmål er regjeringsvennlig. På
grunn av båndene til staten, blir fagbevegelsen ofte sett på som en ulempe for arbeidernes interesser.
Arbeidere i el-Mehala opplyser
privat at politiet hyrer arbeidere
som skal spionere på sine kolleger
for å være i forkant av eventuelle
streikeforsøk. Mange forteller om
sivilkledde politifolk som intervjuer
arbeidere og samler informasjon.
Men etter hvert som forholdene
på Midtøstens største arbeidsmarked blir verre, vokser også motstanden. Det er meldt om ﬂere tilfeller av
små protestaksjoner, og sikkerhetsstyrkene har slått til mot ﬂere tilfeller av uro. I noen tilfeller har
fabrikkledelsen inngått avtaler med
arbeiderne.
– Vi registrerte 35 streiker og
protester i 1997, og i fjor registrerte
vi 130, sier Saber. – Det er ikke alle
som eter skoene sine. Noen er villige
til å ta opp kampen.
◆

Vestlige stormakter har gjort det
mulig for barn under 18 år å bli soldater. Men bare hvis de vil selv og
foreldrene er enige. foto: unicef

mener problemet vil øke i takt med globaliseringen– For å bekjempe dette trenger vi
lover og etterforskning, sier han.
Norwatch

Ikke alle israelske soldater vil
møte steinkastende palestinske
ungdommer med tanks på
okkupert jord.

metan i atmosfæren, vil varme planeten like
mye som ett tonn CO2 i løpet av ti år. Klimaavtalen gir lite uttelling for metantiltak
for landene som har sluttet seg til, og fokuserer mest på mye dyrere karbondioksid-tiltak. Nisbet frykter nå at klimaforandringene
kan bli mer alvorlige enn nødvendig på
grunn av glippen i Kyotoavtalen.
New Scientist

Foto: Ammar Awad / Reuters

Hvert år markeres verdens verste
industrikatastrofe i Bhopal. Ofrene krever at Dow Chemicals tar
ansvar for miljøforurensningen
som stammer fra ulykken i 1984,
og som fremdeles plager befolkningen rundt fabrikken.

Vil ha barnesoldater
En fersk FN-traktat som skal forby barnesoldater ble modiﬁsert for å tilpasse seg militærbehovet i ﬂere vestlige land. Det har
tatt seks år å få ratiﬁsert avtalen, fordi vestlige stormakter som Storbritannia, USA,
Frankrike og Tyskland hadde problemer med
en ren 18-års grense for sine soldater. Det
endte med et kompromiss som var «at det
ikke skal være «rekruttering» av soldater
under 16», men ikke kan brukes i krigshandlinger før de er 18. Aldersgrensen på
16 er for frivillig verving til nasjonale militærvesen. Alder og bevis på samtykke fra
både den vervede og foreldrene skal også
foreligge. I FNs barnekonvensjon blir man
regnet som et barn fram til og med 18 år. FN
beregner at det er over 300 000 barn, gutter som jenter, som deltar i verdens rundt 30
væpnede konﬂikter.
IPS

Enkelte norske kontaktbyrå-nettsteder tilbyr detaljerte opplysninger om barna til kontaktsøkende
kvinner fra Russland.

Foto: Stringer / Reuters

Soldater mot
okkupasjon
Om lag 250 reservesoldater og ofﬁserer i
den israelske hæren nekter å tjenestegjøre i
de okkuperte palestinske områdene. Protestoppropet bærer tittelen «Mot til å nekte».
– Vi forsetter ikke å kjempe utenfor grensene av 1967 for å dominere, forvise og
påtvinge et helt folk sult og ydmykelser,
heter det i oppropet. Det kom som et sjokk
på myndighetene og hærledelsen at mellom
20 og 25 prosent av befolkningen sympatiserer med nekterne, ifølge de ferskeste
meningsmålingene.
IPS

Metantabbe i Kyotoavtalen kan
føre til mer alvorlige klimaforandringer enn nødvendig. På bildet
vises metan (grønt) i atmosfæren.
Foto: NASA

Brudehandel for
pedoﬁle
I fjor ble det kjent at pedoﬁle bruker kontaktbyråer for å hente utenlandske kvinner
med barn til Norge. Nå har Norwatch avdekket at ﬂere norske nettsteder i tillegg er villige til å gi detaljerte opplysninger om barna
til de kontaktsøkende kvinnene, blant annet
fra Russland. Hvor mange, alder, kjønn, hårfarge med mer er informasjon det er mulig å
få om barna fra enkelte av kontaktbyråene.
Nestleder Knut Haanes hos Barneombudet

Truer kjemi-gigant
Overlevende etter Bhopal-ulykken i 1984
truer med å storme kontorene til det internasjonale amerikanske storselskapet Dow
Chemicals i India hvis ikke selskapet ordner
opp med rent drikkevann og et medisinsk tilbud. 10 000 familier som lever i nærheten
av fabrikken til selskapet, er plaget av kreft,
skader på nyfødte og tuberkulose. Mellom
3500 og 7000 mennesker døde etter at giftige gasser lekket fra plantevernfabrikken til
Union Carbide, som senere ble kjøpt av Dow
Chemicals. De nye eierne nekter å ta ansvar
knyttet til ulykken.

Økt dansk forbruk
Glemte metan-tiltak
Kyotoavtalen har oversett billige og effektive tiltak for å begrense utslipp av klimagassen metan. Enkle tiltak som å dekke til søppelplasser og reparere lekkasjer fra gassrør,
kunne ha vært et viktig bidrag til å bremse
klimaforandringer på kort sikt, ifølge klimaforskeren Euan Nisbet ved London University. Metan er en spesielt hurtig-virkende og
effektiv klimagass. Utslipp på 10 kilogram

På 50 år er det private forbruket i Danmark
tredoblet og det offentlige forbruk femdoblet, ifølge en «50-års oversikt» fra Danmarks Statistik. Siden 1960 har danskenes
forbruk steget halvannen gang mer enn i
USA.
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Illustrasjon: Andreas Brekke

kommentar

Arne Storrønningen
er ansvarlig redaktør
i Folkevett og
NorWatch

Slaver i det 21. århundre
ola og kari forbruker kjøper klær
som aldri før og legger igjen over 19
milliarder kroner årlig i klesbutikkene. Fortrenger vi kjøpefestens bakside? I fattige land jobber tekstilarbeiderne for sultelønn og risikerer
liv og helse på grunn farlig arbeidsmiljø og totalt fravær av vernetiltak.
Sjefen i det internasjonale tekstilarbeiderforbundet, Neil Kearney
er krystallklar i sin konklusjon. Den
første rapporten fra organisasjonen
som ble ført i pennen for over hundre år siden beskriver nøyaktig de
samme forholdene som i dag: barnearbeid, grov underbetaling og dårlige arbeidsforhold. Ingen ting er
forandret. Den eneste forskjellen er
at den gangen gjaldt det arbeidere i
6
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det nyindustrialiserte Europa og
Nord-Amerika. Nå gjelder det lut
fattige og rettighetsløse arbeidere i
den tredje verden.
Forklaringen er enkel, mener
Neil Kearney: tekstil og skoindustrien utgjør ofte det første stadiet i et
lands industrielle utvikling. Produksjonen krever enkle maskiner og
billig utstyr. Et overskudd av overﬂødig arbeidskraft fra landsbygda
fyller raskt opp fabrikkhallene .70
prosent av de ansatte innen tekstilog konfeksjonsindustrien er kvinner; mange er tenåringer. Barnearbeid er fortsatt utbredt. En ny
undersøkelse som den europeiske
”Clean Clothes Campaign” har foretatt i lavkostnadsland viser at

mange ansatte i tekstilindustrien
betales langt under det nasjonale
minstelønnsnivået. Dette er så vidt
nok til å brødfø en person, og langt
fra en hel familie. Mens amerikanske tekstilarbeidere ble betalt fra ca.
100 til 185 kroner timen, (iﬂg.
Naomi Klein - No Logo), blir arbeidere i de friøkonomiske sonene i
Kina ofte betalt bare med en brøkdel
av de omkring 8 kronene per time
de ﬂeste arbeidsorganisasjoner er
enige om er nødvendig minimumsinntekt for kinesiske arbeidere.
Enkelte fabrikker betalte så lite som
1 krone per time. Normalt utgjør
lønningene til asiatiske tekstil- og
konfeksjonsarbeidere fra en halv til
ﬁre prosent av utsalgspris. Det gir
merkevarekonsernene en astrono-

7302_01-07

01.03.02

13:17

Side 7

«– Arbeiderne utsettes for seksuelt misbruk
og trakassering, straff ved sykefravær, fagforeningsforbud
og oppsigelse ved graviditet.»
misk fortjeneste. De internasjonale
merkevareﬁrmaene jakter kontinuerlig på land og produksjonsområder
som tilbyr arbeidskraft til dumpingpris, svake regjeringsstrukturer og fravær av fagforeninger.
– Hva har fått vestlige storselskaper som både er rike og antas å være
lovlydige, til å ta et skritt tilbake til
utnyttelse som hører 1800-tallet til
spør den canadiske journalisten og
forfatteren Naomi Klein.
I tillegg til å betale de asiatiske
tekstilarbeiderne sultelønn forholder
de vestlige ”ansvarlige” merkevareselskapene seg forbauset avslappet til
metervis med rapporter og avsløringer om tilstandene i industrien. Her
blir det avdekt at arbeiderne utsettes
for seksuelt misbruk og trakassering,
straff ved sykefravær, fagforeningsforbud og oppsigelse ved graviditet. Noe
fabrikker trekker de ansatte fem dager
i lønn ved 1 dags sykefravær. Fabrikkene tilbyr slumlignende og helsefarlige boforhold i små rom på 5 kvadratmeter. For dette må arbeiderne
betale 200 kroner i måneden, ofte
rundt halvparten av månedslønna.
På hele 90-tallet har kleskjedene
blitt drevet fra skanse til skanse av
kampanjer som den europeiske
”Clean Clothes Campaign” og idealistiske selskapsovervåkere. Merkevareprodusentenes motstand mot innsyn
og forsøkene på å tåkelegge realiteter
og ansvarsforhold kan sidestilles med
tobakksindustriens forsøk på å bagatellisere og skjule helsefaren ved å
røyke. Her hjemme har blant annet
Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre
hender tatt opp saken til tekstilarbeiderne i den tredje verden. I sin siste
utgave tar Forbrukerrapporten opp
problemet i full bredde. I kjent stil forsøker selskapene å vri seg unna kritisk
søkelys. Bare 2 av 15 selskaper kan
dokumentere at de har noen egen
politikk om etikk knyttet til virksomheten.

med buksene nede. Det italienskeide
selskapet Sixty SPA gir inntrykk av at
jeansbuksene er produsert under
betryggende forhold i Italia, men de
forteller ikke sannheten skriver Forbrukerrapporten. Flere av merkene
syes i Kroatia og Tunisia I 2000 ble
det solgt over 170.000 eksemplarer av
den såkalte Tommybuksa her i landet.
Tommybuksa er suksesssmerket til
Sixty. Johnny Kristiansen mannen bak
den norske Tommybukse-suksessen
henter inn klær som er laget på mange
kanter av kloden, Kina og
Burma/Myanmar inkludert. Sistnevnte land har regjeringen oppfordret til
boikott av. Kristiansen har aldri hørt
om Myanmar.
Både LO-sekretær Ellen Stensrud,
NHOs Vidar Lindefjell og Line Andersen i Forbrukerrådet er samstemte i
krav om at kleskjedene i Norge bør
kunne gi forbrukerne klar svar på
hvor klærne er kommer fra og under
hvilke forhold de er produsert. Arild
Hermstad, daglig leder i Framtiden i
våre hender, støtter standpunktet om
forbrukernes rett til kunnskap om
produktenes opprinnelse. Organisasjonen vil legge økt vekt på å spore
tvilsomme etiske produkter som ﬁnnes i norske butikkhyller og har etablert et eget produktvaktprosjekt for å
blottlegge kritikkverdige produksjonsforhold. Forbrukerminister Laila
Dåvøy er usikker på om myndighetene bør pålegge bransjen et etisk
ansvar, fordi det er vanskelig å kontrollere. Hun tror mer på at bedriftene
selv kommer fram til en frivillig merkeordning.
Spørsmålet er om selskapene gjennom 10 år med tåkelegging og motstand mot innsyn fortjener den tilliten
forbrukerministeren kan tenke seg å
gi dem. Den enstemmige holdningen
til NHO, LO, Forbrukerrådet og ﬂere
store frivillige organisasjoner om rett
til innsyn viser at tiden er overmoden
for handling.
◆

av
Steinar Lem

Frihet! Frihet?
Er friheten også en frihet til å skade andre? Meningene er delte. I disse ulvetider vant iallfall - for bare et år siden - den norske staten en heroisk seier
over de få, norske ulvene. Etter uker med helikopterjakt ble såpass mange
pumpehaglet til døde at bestandstallet i dag trolig er sunket til 13 dyr. Bondelaget bruker nå sin frihet til å kreve disse 13 henrettet ettersom ulvene ikke
har et vegetarisk sinnelag. I likhet med bønder ﬂest. Dertil truer de livskvaliteten til Bondelagets medlemmer, fordi de skaper angst. Skjønt når det gjelder å påføre hverandre angst, har vel bøndene vist seg farligere enn ulvene?
I motsetning til rovdyr dreper hunder av og til mennesker i Norge. Intet
bondelagskrav om en avhundiﬁsering av bygdenorge. Folk er like redde for
huggorm som for rovdyr. Intet krav om huggormjakt. Men nestleder i Senterungdommen vil ha lokal frihet til fri snøscooterkjøring. I protest mot statlige tvangsinngrep fra formyndermennesket og høyrestatsråd Børge Brende...
Høyres Jan Tore Sanner er mer en klassisk høyremann som reagerer
på den avsindige og tvangsaktige ufrihet som ligger i at alle butikker ikke
alltid er åpne. Høyre vil utvide friheten – for plagede høyrefolk som våkner klokka 0613 en søndag morgen med en plutselig lengsel etter rødvin
og ny Audi. Hvem kan forestille seg høyremenneskets svette panne, følelsen av lenke rundt foten, tung fengselsluft og ufrihetens jerngrep om
ånden – dersom Unge Høyremann ikke får tilfredstilt ethvert akutt kjøpebehov før mandag klokka 10... At døgnåpne butikker vil bety et bidrag i
kampen for å forvandle mennesket fra åndsvesen til forbruker og kunde,
faller utenfor Sanners frihetsforståelse.
Friheten er også på frammarsj i Afghanistan. I tråd med muslimsk lovgivning skal de som gripes i utroskap (bare kvinner?) fortsatt steines, men
nå med små steiner. De som henges, skal ikke som i Talibans tid bli hengende i galgen i ﬁre dager, bare i femten minutter. Og henrettelsene skal
ikke lenger foregå på Sportsstadion. Vi får bare håpe at de som henges
på et usportslig sted, vet å sette pris på humanitetens framskritt.
Eller kanskje Afghanistan er blitt mindre fritt? Elin Brodin kan i en kronikk i Klassekampen opplyse om at Osama bin Laden er ”intelligent, lærd,
karismatisk, modig, selvstendig og velformulert” og ”mild, avbalansert
og høyt sivilisert”. Vi må være glad for at Osama ikke bare er middels sivilisert. Da hadde kanskje både New York og Horten ligget i ruiner.
I løpet av noen dager i begynnelsen av 2002 ble det tillatt i Norge å
kritisere undertrykkelse og vold mot kvinner – også når de som står for
det, ikke har norsk bakgrunn. Æren for det skal tildeles Shabana Rehman
og noen andre, ubegripelig modige innvandrerjenter. Andre holder litt
igjen. Mirasenterets Fakhra Salimi sier om æresdrap at ”innvandrerkvinners likestilling bør ses i lys av deres spesielle situasjon som minoriteter i
det nordiske, patriarkalske samfunn, og i sammenheng med menns vold
mot kvinner”. Mye har vel vi nordiske patriarker visst om våre uheldige
sider, men at vi også har ansvar for de holdningene som ligger bak æresdrap i innvandrermiljøer, kom sikkert som en overraskelse for en og annen.
En norsk forfatter etterlyste for en stund siden ”De brennende hjerter”. Nå får Rudolf Nilsen svar – fra Bondelagets leder: ”Jeg brenner ganske sterkt for økologisk jordbruk”, sa Kirsten Værdal på Landbruksbørsen
i Ringsaker. Hun brenner altså ikke sterkt – det ville være å overdrive. Hun
brenner heller ikke svakt, ingenlunde. Men ganske sterkt.
Det var ganske sterkt. Med et sånt bål av vilje kan vi sikkert vente oss
ganske økologiske produkter fra Bondelaget i tiden som kommer.

◆

Flere jeansprodusenter blir tatt
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Fordømt. Huldreblom er en sjelden orkidé som vokser i meget
gammel barskog. Blomsten mangler klorofyll og får næring
gjennom samliv med sopper i jorda. Huldreblomen er truet av
skogbruket. Foto: Bård Bredesen / www.naturarkivet.no

Norges fordømte
Få av oss vil få kjenne duften fra den vakre orkideen huldreblom – og bli overrasket
over at den lukter banan. Å få se sporene etter vårt største ville kattedyr er heller
ikke selvsagt lenger. Begge er fordømt av et norsk samfunn som setter økonomi
og menneskelige behov foran våre medarters eksistens.
tekst KNUT-ERIK HELLE

En eim av innestengt natur
henger tungt i lokalene til Zoologisk museum i Oslo. All verdens
mangfold av vanlige, sjeldne eller
utryddede pattedyr og fugler stirrer
tomt tilbake på entusiastisk nysgjerrige barn gjennom glassøynene
sine. Noen er kopier. Den ekte geirfuglen står innelåst i et skap sammen med vandreduen og keiserspetten. Alle tre er utryddet for alltid og
for verdifulle til å stå tilgjengelig for
publikum.
– Jeg får en merkelig dobbelfølelse. På den ene siden kjenner jeg en
glede over mangfoldet, men på den
andre – en sorg over det som er
borte for alltid, bemerker naturvernprofessor Sigmund Hågvar stille blant montrene med utstoppet
livsmangfold. Han etterlyser en
storstilt redningsaksjon for å berge
truede arter og deres levesteder i
Norge – og på resten av planeten.
Målet er å hindre at ﬂere ender sin
eksistens i skuffer, skap og montre

på zoologisk museum. Aksjonen
må begynne nå – og utgangspunktet er alt annet enn godt.
– Situasjonen er slik at vi burde
gå i gang med innsamlingsaksjoner
mens det ennå ﬁnnes et mylder av
arter. Flest mulig bør i det minste
havne på museum, dersom de ikke
kan overleve i naturen. Noen kan
bare «reddes» for ettertiden ved å
legges på sprit og stoppes ut, konstaterer professoren. Problemet er at
det ikke ﬁnnes nok biologer i verden
til å gjøre jobben. For mange av våre
medarter forsvinner raskere enn vi
klarer å oppdage dem. I Norge står
3000 oppført i rødlisten for truede
arter. Halvparten av dem er avhengig av at skogene de lever i, får stå i
fred. Det gjør skogbruket til en av de
største truslene mot våre medarter.
Andre trusler er hytte- og veibygging, miljøgifter, klimaforandringer, tap av det gamle kulturlandskapet og jakt.

Den sjette dødsbølgen
Fem ganger i planetens historie har
store mengder arter blitt utryddet i
løpet av forholdsmessig kort biologisk tid. Ekstreme klimaforandringer og gigantiske vulkanutbrudd er
to av de antatte årsakene bak de
kjente bølgene av masseutryddelse
av arter på jorda. Den femte gangen
tror man at en meteoritt traff planeten og utryddet blant annet dinosaurene for 65 millioner år siden.
Forskeren Richard Leakey mener vi
nå er inne i den sjette utryddelsesbølgen. Forskjellen fra tidligere er at
denne gangen er det vi mennesker
som står for ødeleggelsene. Innen
bare 100 år vil halvparten av jordas
arter være borte hvis trendene får
fortsette – det tilsvarer samme
utryddelseskraft som om en stor
asteroide slo inn i planeten, ifølge
Leakey. Utryddelsen av artene vil
dessuten øke i takt med antall mennesker på planeten.
– En slik masseutryddelse truer

hele den komplekse veven som livet
på jorda utgjør, inkludert arten som
er ansvarlig, mener den anerkjente
paleoantropologen. Vi mennesker
har nemlig ikke økologisk kunnskap slik at vi kan si hvilke funksjoner alle arter har i naturen eller forutsi hvilke konsekvenser utrydding
av arter kan få. Økologisk sett spiller vi genetisk rulett med vår egen
og hele jordas framtid, ifølge forskerne. Mangfoldet er naturens
råstoff i sin videre biologiske utvikling og vi vet ikke hvilke arter som
vil bli viktige i klodens fortsatte historie. Spesielt ikke hvilke arter som
vil bli viktige for oss.
Den kjente økologen Edward O.
Wilson utdyper alvoret. Han mener
at det ikke ﬁnnes noe «større varig
tap enn tap av arter.» Wilson deler
miljøproblemene i to kategorier –
tapet av biologisk mangfold på den
ene siden og på den andre – alle former for forurensning, klimaforandringer, nedbrytning av ozonlaget
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« Sjøstjernene og krokodillene har millioner av år lenger hevd på planeten enn oss.
Så kommer vi inn i siste minutt og overtar alt. Det er rett og slett frekt.»
Sigmund Hågvar
med ﬂere. Forskjellen mellom dem
er at tap av arter er en irreversibel
prosess – er en art utryddet, kommer den ikke tilbake. Å gjenopprette det biologiske mangfoldet i andre
former, men på samme mangfoldige nivå som før den menneskeskapte masseutryddelsen av arter, vil ta
naturen mange titalls millioner år,
ifølge forskerne.
Liten lojalitet
Evolusjonen har alltid ført med seg
undergang for noen arter, mens nye
har kommet til. Men vår tids tap av
mangfoldet er ingen vanlig biologisk utryddelsesbølge.
– Det som skjer i dag er ikke
naturlig. Menneskelig aktivitet utrydder arter over 1000 ganger raskere enn det tapet evolusjonen selv
står for, forklarer Sigmund Hågvar.
– Vi vet ikke engang hvor mange
arter vi har på jorda. Vi kjenner til
omkring halvannen million arter.
Av disse er 1,1 millioner dyr. Dette er
bare en brøkdel av alt liv på jorda –
gjetninger ligger på mellom 5 og
100 millioner arter totalt, legger
biologen til. Han mener det sier litt
at vi ikke engang vet størrelsesordenen på antall medarter som lever
sammen med oss. Selv om vi ikke
vet hvor mange arter som ﬁnnes, lar
det seg likevel gjøre å regne ut et
godt anslag på hvor stor andel som
forsvinner hvert år.
– Artsmangfoldet er knyttet til
areal. Forsvinner levestedene, så forsvinner også artene. Gitt et bestemt
område med et gitt mangfold, vil vi
ha dobbelt så mange arter om vi
utvider det samme området 10
ganger, forklarer Hågvar.
På verdensbasis er omkring 25
prosent av pattedyrartene vi kjenner
til, truet i dag. Blant våre nærmeste
slektninger – primatene – er nesten
halvparten av artene truet.
– Menneskets lojalitet strekker
seg ikke engang til våre nærmeste
slektninger. Arvematerialet til sjimpansene skiller seg bare én prosent
fra vårt eget!
– Vi var ikke her på planeten
først. Møter du en kakerlakk, er det
bare å bukke. De har ﬂere hundre
millioner års fartstid på denne planeten. Sjøstjernene og krokodillene
10
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har også uendelig mye lenger hevd
på planeten enn oss. Så kommer vi
inn i siste minutt og overtar alt. Det
er rett og slett frekt, mener Hågvar.
Økologene arbeider hardt med å
gi oss større kunnskap om hvilke
funksjoner artene har i naturen og
vil forsøke å forutsi hvilke konsekvenser utrydding av arter kan få.
Hovedproblemet er at vi bare kjenner til en brøkdel av artene, noe som
gjør det svært vanskelig å avdekke
de komplekse vevene av gjensidig
avhengighet artene er en del av.
Nyere forskning viser at et helt økosystem kan kollapse på grunn av at
bare få nøkkelarter blir borte – kan
viktige matkjeder i systemet rakne.
Hvis krillen i Antarktis bli borte, så
forsvinner både hvalene og selene,
sammen med pingvinene.
«Vår analyse viser at om mellom
5 og 10 prosent av sterkt gjensidig
avhengige arter fjernes, kan det lede
til at hele økosystemet kollapser»,
sier forskeren Ricard V. Sole til
magasinet New Scientist. Dette en
dårlig nyhet for menneskedyret.
Hvis Sole har rett, vil det kreve enda
større innsats enn tidligere antatt å
opprettholde mangfoldet.
– Fordømt tull
Langt unna Zoologisk Museum i
Oslo og akademisk ekspertise –
noen mil fra Åmodt i Buskerud –
sitter bonde Bjørn Linskov og ser ut
over skoglandskapet. Det samme
norske landskapet som ﬁlosofen
Sigurd Kvaløy Sætreng ga den visuelle karakteristikken «som en skabbet hund». Oppstykket som det er
av ﬂatehogst og monotone plantefelt der alle trærne har samme alder.
Linskov er leder i Norges Bygdevernforening, med 300 medlemmer
i ryggen.
– Vi må bevare Norge for etterkommerne våre. Bruke og ikke forbruke. For oss er fornuftig bruk det
beste vern, forkynner Linskov. Gang
etter gang. Med et godt grep om
pipa. Han er opptatt av at hele landet både skal brukes og bebos.
Lenger oppi dalen vil Natur og
Ungdom, sammen med Naturvernforbundet, ha vernet et stort skogsområde med ﬂere truede arter. Vår
siste skogsvillmark, sier naturver-

Utryddet. Naturvernprofessor Sigmund Hågvar etterlyser en storstilt redningsaksjon for å berge truede arter og deres levesteder i Norge – og på resten av
planeten. Målet er å hindre at ﬂere arter ender sin eksistens i skuffer, skap og
montre på museer. Her med tre utryddete fuglerarter; geirfuglen, vandreduen
og keiserspetten på Zoologisk museum i Oslo. Foto: Knut-Erik Helle

Bjørn Linskov i Norges Bygdevernforening mener både det «ekstreme» vernet,
og rødlisten over truete arter er «noe fordømt tull». Foto: Jørgen Vidnes

nerne om Trillomarka på 150 kvadratkilometer.
– Villmark? Vi har ikke villmark i
dette landet, vi har utmark, buldrer
Linskov. Han mener både det «ekstreme» vernet, som han kaller det,
og rødlisten over truede arter er
«noe fordømt tull».
– Skal ikke folk få ta fyringsved
av skogen sin? Hva betyr da mennesket i det biologiske mangfoldet?
Jeg har stilt spørsmålet til naturvernere. – Ingenting, er svaret jeg har
fått. Mennesket betyr ikke noe. Det
er for dumt, mener bondevernlederen. Levevilkårene for andre arter
som hakkespetter og insekter er han
ikke bekymret for.

– Livskvaliteten for oss mennesker må komme først. Vi velger mennesket før en truet hakkespett. Men
vi skal ikke drive rovdrift på naturen. Vi forvalter naturen en kort
stund, og må gi det videre til våre
etterkommere i god stand, sier Linskov. Han innrømmer at store skogeiere har stått for mye rovdrift i
skogene som er levested for truede
arter, noe som nå presser fram
behov for vern. Staten selv har også
drevet rovdrift med hogsﬂater på
opptil 5000 mål, ifølge Linskov.
– Det betyr bare at myndighetene ikke har gjort jobben sin. De
skulle ha hindret rovdrift mye før.
Da hadde det vært mer dyreliv i sko-
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«– Livskvaliteten for oss mennesker må komme først.
Vi velger mennesket før en truet hakkespett.»

Fordømt. Bare mellom 500 og 600 gauper lever i landet. Det jaktes likevel på
det sårbare kattedyret, og i 1999 ble 91 gauper drept.
Foto: Reuters

Bjørn Linskov, Leder Norges Bygdevernforening

gen, og vi hadde vært mer i pakt
med naturen. Men slik dette vernet
påtvinges oss i dag, så vil det komme
et bygdeopprør. Miljøvernerne og
myndighetene må stoppe hetsen
mot distriktene, oppfordrer lederen
i Norges Bygdevernforening.
Enfoldige Norge
Norges truede arter står midt i kampen mellom bruk og vern, i likhet
med truede arter over resten av verden. For dem er utfallet et være eller
ikke være. Sigmund Hågvar lar seg
ikke overbevise av «det beste vern er
fornuftig bruk»-ideologien.
– Biologene mener at minst fem
prosent av den økonomisk drivbare

skogen må vernes, om vi skal klare å
ta vare på artsmangfoldet. Da har
skogbruket fremdeles 95 prosent av
skogen igjen. At det er mulig å sikre
truede arter uten vern, ved å legge
om skogsdriften i disse områdene,
benekter Hågvar.
– Det er en påstand uten faglig
grunnlag. Det er rett og slett usant å
hevde at vi kan sikre artsmangfoldet
uten vern. Mange arter er avhengige
av urskogslignende miljøer, som
forutsetter fravær av skogsdrift.
Innsatsen til norske myndigheter synes han er deprimerende.
Norge har foreløpig vernet én prosent av den økonomisk drivverdige
skogen, noe som betyr at vi er desi-

dert dårligst i Norden og svært mye
dårligere til å ta vare på artsmangfoldet enn mange fattige land i sør.
Ifølge FN rapporten «Tilstanden i
verdens skoger» fra 2001 ligger
Norge også helt i bunnsjiktet internasjonalt, og er i selskap med land
som Liberia, Bosnia og Herzegovina, Haiti og El Salvador. Alle disse
har vernet én prosent av skogen.
Blant verdens fattigste land har
Nepal klart å verne ni prosent,
Romania ﬁre prosent, Honduras
fem prosent, og Etiopia har sikret
omkring 10 prosent av skogene sine
for framtiden.
– Det blir mindre og mindre hyggelig å reise på internasjonale kon-

feranser som norsk biolog. De norske myndighetene tar ikke problemet med truede arter og deres levesteder seriøst. Mens Sverige bruker
500 millioner norske kroner i året
på barskogvern, bruker olje-Norge
bare 30 millioner, påpeker Hågvar.
Vårt naboland har vernet ﬁre ganger mer skog og har planer om å
verne mellom syv og åtte ganger
mer skog enn Norge. Skoglandet
Finland ligger tett etter Sverige. Det
er spesielt erstatningen til skogeierne som koster penger. Sverige vil i
løpet av få år øke det årlige erstatningsbeløpet til en milliard kroner.
– Norge er ikke troverdig når vi
forsøker å presse tropiske land i sør
F O L K E V E T T n r. 1 • 2002
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«Menneskeheten må slutte å oppføre seg som solsystemets Djengis khan, og se på seg
selv som naturens co-pilot i stedet for verdens hyrde.»
Edgar Morin, Sosiolog

Fordømt. Den trådformete huldrestrylaven tåler verken skogbruket eller
luftforurensning og har blitt sjelden i
både Norge og Sverige. Huldrestry
vokser på svært gamle trær i fuktige
søkk eller skyggefulle nordskråninger.
Foto: Bård Bredesen / www.naturarkivet.no

Fordømt. Den vakre vandrefalken
kommer opp i en hastighet på nær
200 kilometer i timen når den stuper
ned på byttet sitt. Falken er truet av
tungmetaller og faunakriminalitet. I
Sverige har man suksess med å ale
opp vandrefalken i fangenskap, for så
å slippe den ut i naturen igjen.

til å verne mer skog, så lenge vi ikke
klarer å sikre vårt eget artsmangfold. Fattige, oljeløse land gjør ofte
mer for artsmangfoldet enn vi, konstaterer biologen.
I vår skal våre folkevalgte behandle Stortingsmelding 42 om biologisk mangfold. Meldingen gir lite
konkret håp for våre truede arter,
ifølge Hågvar.
– Virkelighetsbeskrivelsen er bra,
men når det kommer til hva man
skal gjøre, er meldingen elendig.
Ingen friske penger er annonsert.
Det viktigste nå er mer vern, og det
vil koste. Meldingen foreslår riktignok å opprette en databank – et
register over truete arter i landet.
Det er bra. Men for at arter skal
overleve, må levestedene deres sikres. Økt vern av skog er det tiltaket
som haster mest.

Mangfoldige Costa Rica
Costa Rica er Norges alter ego når
det gjelder biologisk mangfold. Landet med en sjettedel av Norges bruttonasjonalprodukt har vernet 25
prosent av skogen som nasjonalparker. Myndighetene har som mål å
sikre artsmangfoldet på dagens
nivå, og omfattende kartlegging av
arter blir utført av biologer og trente amatører. Costa Rica var tidlig
ute på 60-tallet med å opprette
nasjonalparker, etter å ha sett resultatene av avskoging og utrydding av
arter i andre land. Myndighetene
ﬁkk tidlig en forståelse for at naturen har egenverdi og at en kunne
utnytte naturverdiene på andre
måter enn ved å hogge skogen ned
for kortsiktig økonomisk gevinst.
Forskningskoordinator
Dag
Nagoda ved Framtiden i våre henders forskningsinstitutt har forsket
på forvaltningen av biologisk mang-

fold i Costa Rica. Han mener Norge
har noe å lære av landet.
– I Costa Rica tør myndighetene
konfrontere befolkningen med
vern. De verner først og løser eventuelle konﬂikter etterpå. I Norge har
det blitt så mye konﬂikter med bare
én prosent vern at myndighetene og
politikerne er svært forsiktige,
mener Nagoda. I Costa Rica får
lokalbefolkningen heller ingen
kompensasjon ved vern, noe skogeiere i Norge får. Lokal råderett og
interesser knyttet til tømmer er også
konﬂiktårsakene i Costa Rica, som
det er i Norge.
– Myndighetene i Costa Rica
bruker ofte økonomiske argumenter for vern. De evaluerer kostnadene ved ikke å verne skogen. Det er
mye å ta hensyn til – som rent drikkevann, tap av turistinntekter, opptak av karbon i klimasammenheng,
forteller Nagoda. Costa Rica ser

fakta

Foto: SNF

Versting på mangfold
Norge er blant landene internasjonalt med minst
vern av skog, selv om dette er blant de viktigste tiltakene for å sikre det biologiske mangfoldet. I siste
miljøvurdering fra Organisasjonen for økonomisk
samarbeid og utvikling (OECD) får Norge sterk kritikk, blant annet i forbindelse med manglende vern
av skog og artsmangfold. I utvalget av land nedenfor taler tallene for seg selv. Tallene viser i prosent
andelen av skogen i hvert land som er statlig vernet. Noen land har ﬂere forskjellige kategorier
vern, og enkelte av dem er ikke så strenge som de
norske vernebestemmelsene.
Norge
Angola
Benin
Kongo
Kenya
Armenia
Indonesia
Nepal
Kina
India
Japan
Vietnam

1%
3%
32 %
14 %
40 %
5%
21 %
9%
3%
8%
8%
6%

Bosnia/Herz.
Finland
Sverige
El Salvador
Costa Rica
Haiti
New Zealand
Brasil
Ecuador
Chile
Canada

1%
4%
5%
1%
25 %
1%
3%
17 %
20 %
25 %
8%

Kilde: Rapporten «State of the world’s forests 2001», FAO
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«Vi må sette problemet med arter som forsvinner på den politiske dagsorden,
som et av de viktigste ressursspørsmål. Det er fortsatt tid til å redde arter og deres økosystemer.
– Hvis vi unnlater å gjøre dette, vil kommende generasjoner aldri tilgi oss.»
Fra rapporten «Vår Felles Framtid», Brundtlandkommisjonen, 1987.

Fordømt. Marisko er norges største
orkidé og vokser i den lysåpne og
kalkrike furuskogen. Blomsten er sjelden på grunn av blant annet skogbruk og hyttebygging.
Foto: Bård Bredesen / www.naturarkivet.no

også etter måter å få inntekter fra
artsmangfoldet på, samtidig som
den økologiske bærekraften blir ivaretatt. Å inkludere lokalbefolkningen i dette arbeidet er viktig. Myndighetene vil sikre vern gjennom ny
bruk. Blant annet har de gjort avtaler med farmasøytisk industri som,
mot betaling, får tilgang til å forske
på mangfoldet for å ﬁnne stoffer de
kan bruke i produksjonen av medisiner. Folk i lokalsamfunnet får
betalt for å samle inn arter til dokumentasjon og undersøkelser.
– Men landet har også problemer. Turistpresset er stort på naturen, og myndighetene har ikke ressurser til å betale nok skogvoktere
til å beskytte nasjonalparkene mot
ulovlige inngrep.
Lav interesse
Sigmund Hågvar mener at myndighetene er nesten like lite interessert
til å bevare norsk naturarv i dag,

som de var overfor norsk kulturarv
på begynnelsen av 1900-tallet. For å
få reddet kulturhistorisk verdifulle
bygninger fra Gudbrandsdalen,
måtte det en engasjert tannlege til.
Anders Sandvigs private engasjement sikret den i dag internasjonalt
kjente samlingen av gamle gårdsbygninger som er satt opp på Maihaugen i Lillehammer.
– Staten så ikke verdien og kom
diltende lenge etter. I dag er Maihaugen et internasjonalt klenodium
– spanjoler og japanere blir stumme
av begeistring over trebygningene.
Statlige og kommunale myndigheter har ennå ikke fullt ut innsett verdiene i naturarven. Men det er nå vi
har økonomien til å sikre naturarven for kommende generasjoner,
mener professoren.
– Få spør i dag om hvor mye det
kostet å få berget kulturarven på
Maihaugen. Poenget er: Klarte de
det eller klarte de det ikke? Det er

bare konkrete resultater som betyr
noe for dem vi overlater naturen til i
framtiden, legger han til. Hågvar
dveler ved det spesielle ansvaret vi
har nå for naturarven. En redningsaksjon er nødvendig.
– En arv er i ferd med å gå tapt
for framtidige generasjoner, fordi vi
ikke fant den verdifull nok i tide.
Det er skrekkelig! Jeg blir søvnløs av
mindre, sier Hågvar og mener at de
kommende generasjonene burde ha
en stemme i demokratiet.
– Gir vi de framtidige generasjoner stemmerett, vil de faktisk få ﬂertall! Det ville blitt et rungende ja til
vern. Det naturlige mangfoldet er en
del av Norges og planetens identitet.
Uten dette mylderet av liv blir vi historieløse.
Likhet i biosfæren
Flere og ﬂere spør seg om hva som
egentlig er feilen med arten mennesket. Har vi blitt det intellektuel-

– Tar ikke økologi alvorlig nok
Departementene er pålagt et eget miljøansvar innenfor
sine sektorer. Landbruksdepartementet forvalter omkring
1500 rødlistede arter og skogene de lever i, men møter
hard kritikk for at de ikke tar ansvaret for artene alvorlig
nok. – Landbruksdepartementet gjør mest i teorien og lite
i praksis når det kommer til vern av det biologiske mangfoldet, hevder forsker Lars H. Gulbransen.
Skogbruket er den største enkelt-trusselen mot artsmangfoldet i Norge. Inngrep i skog er regulert av skogbruksloven, og forvaltningsansvaret ligger under Landbruksdepartementet (LD). Hvilken linje departementet legger seg på når det gjelder biologisk mangfold har stor
betydning for truede arter og deres levesteder.

Må forplikte seg
– Departementet tar ikke sitt sektoransvar for biologisk
mangfold alvorlig nok, mener forsker Lars H. Gulbransen
ved Fritjof Nansens Institutt. At økonomiske hensyn skal
gå foran – og på bekostning av – økologiske, synes han er
dårlig forvaltning.
– Skogbruksloven er foreldet. En ny skoglov må ha
klarere forpliktelser med hensyn til økologisk bærekraft. I

dag er skogloven en næringslov, mener Gulbransen. En ny
skogbrukslov er under utarbeiding, men skogeiernes motstand mot miljøforpliktelser og stemningen i Stortingets
næringskomité gir liten grunn til optimisme, ifølge Gulbransen. I dag har både Sverige og Finland et mer forpliktende lovverk til å bevare miljøverdiene i skog.
Forskeren er også skeptisk til subsidieordningene for
skogbruket, hvor skogeiere får tilskudd til veibygging og drift
i vanskelig terreng. Det er ﬂere eksempler på at skog med
store miljøverdier har blitt hogget med tilskudd fra staten.
– I dag kan subsidiene stimulere skogbruket til å forringe miljøverdier. Tilskuddene gjør at det blir lønnsomt å
drive skogbruk i områder som ellers ville ha fredet seg selv,
forteller Gulbransen.
Så lenge Norge verken oppfyller internasjonale eller
faglige anbefalinger her hjemme, mener han dessuten at
rollen som pådriver for å bevare artsmangfoldet i regnskogen i andre land blir problematisk.

Lover lite
Politisk rådgiver Alvhild Hedstein mener de ikke kan kritiseres for det tidligere regjeringer har gjort før i Landbruks-

departementet, og i Sem erklæringen har den sittende
regjering slått fast at barskogvernet skal styrkes. Men hvor
mye vil hun ikke ut med. Heller ikke hvor mye penger det
kan bli mulig å sette av til formålet.
– Vi ser at det ikke er vernet nok og det er stor vilje i
regjeringen til gjøre noe med situasjonen. Men å komme
med prosenttall er ikke det viktige for oss, sier Hedstein.
Hun er enig i at skogloven i dag er en næringslov som ikke
tar nok hensyn til naturverdiene i skogen.
– Det er viktig for oss at bruk ikke skjer på naturens
bekostning, men at naturen setter premissene. Dette vil bli
bedre forankret i den nye skogloven som er under utarbeiding. Departementets sektoransvar for miljøet vil bli
også bli klarere, forteller Hedstein. Hun vil ikke si om dette
betyr at hensyn til økologi og økonomi vil bli sidestilt i den
nye skogloven.
– Jeg kan ikke forskuttere noe før skogloven foreligger.
Miljøfiendtlige subsidier til skogbruket er et tema for
landsbruksforhandlingene som nå forberedes, og er noe
som departementet vil se nærmere på. Hedstein mener at
næringen viser vilje til å ta ansvar for det biologiske mangfoldet.
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tema biologisk mangfold
Kulturskog: Skogindustrien etterlater seg monoton plantasjeskog med få arter, mens i urskogen, som har fått stå i fred for
menneskelige inngrep, er mangfoldet et helt annet.
Foto: Roar A. Lund

le, ødeleggende menneskedyret –
homo sapiens sepelio? En biolog
har karakterisert mennesket som en
«utrydder-art» – en art som har
utviklet en adferd uavhengig av alle
naturgitte begrensninger og underlagt seg planeten på bekostning av
annet liv.
– Noen mener vi har samme rett
til å underlegge oss planeten som
enhver annen art. Det er et synspunkt jeg ikke kan forsvare. Til forskjell fra andre arter har vi både
etikk og økologisk innsikt, påpeker
Sigmund Hågvar.
Med vårt økologiske overmot
kan vi til slutt stange hodet i plantens naturgitte grenser. Det er en
grense vi bør holde oss langt unna.
– Mennesket er i stand til å endre
miljøet og livsbetingelsene for sin
art – mer enn det naturen selv tilbyr.
Ingen art har gjort dette i samme
grad. Hvis vi fortsetter som nå – bruker nesten alt ferskvann, all dyrkbar
jord og all skog til våre formål – kla-

rer vi kanskje å holde liv i 10 milliarder mennesker, kanskje mer, mener
Hågvar. Men det vil bli en fattig planet, der de ﬂeste livsformer er forsvunnet.
For Hågvar koker mye ned til et
spørsmål om moral. Har alt liv en
egenverdi? Er vi forpliktet til å ta
etiske hensyn til våre medarter på
samme måte som overfor våre medmennesker? Arne Næss, ﬁlosof og
dypøkologiens far, er klar i sin tale
og gir oss en ny etisk leveregel:
– Likhet i biosfæren.
Ikke bare må vi innlemme våre
medarter i vår moralske tenkning,
men også hele økosystemer, mener
Næss. Den franske sosiologen Edgar
Morin setter menneskedyret på
plass:
– Menneskeheten må slutte å
oppføre seg som solsystemets
Djengis khan, og se på seg selv som
naturens co-pilot i stedet for verdens hyrde.
◆

Livet i skogen trenger deg!
Gi din stemme til det truede mylderet av liv i norsk skogsnatur.
Folkevett oppfordrer deg til å avse ett minutter foran datamaskinen og
undertegne en ferdigskrevet e-post-protest til politikerne på
Stortinget fra bladets internettsider: www.folkevett.no
Et lite klikk for deg – et stort klikk for våre truede medarter og skogene de lever i.
Det er siste sjanse for våre siste artsrike og ville skoger. I månedene framover vil politikerne ta stilling til en rekke saker som vil bety et være eller ikke være for vår naturarv. En
ny verneplan for barskogen er på vei, skogloven som regulerer inngrep skal revideres, og
i juni vil Stortinget behandle en melding om biologisk mangfold. Uten et krafttak fra myndigheter og politikere nå kan store naturverdier gå tapt. Oljerike Norge har sviktet mylderet av liv i landet og latt kortsiktige hensyn til proﬁtt gått foran hensynet til våre medarter og naturen. Det kan ikke fortsette.
Teksten som sendes til politikerne i e-post-protesten, kan du lese på internettsidene våre.
For dere som vil skrive og sende et
protestbrev på egenhånd, er adressen til statsministeren:
Statminister Kjell Magne Bondevik
Postboks 8001 dep.
0030 Oslo

John Bauer,
«Prinsessan Tuvstarr»
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Mer enn
bare trær
Det er mye skog i Norge, og tilveksten er større enn det
som tas ut. Dette høres jo riktig bra ut. Men en skog er
mer enn bare en samling enkelt-trær.
Skogen er en dynamisk og sammensatt vev med tusenvis av arter. Sammen med elver, vann, myrer, jord og fjell utgjør artsmangfoldet den mangfoldige og komplekse helheten som er skogen. Mange livsformer krever
skog som er lite påvirket av mennesker, og hvor de naturlige prosessene
ikke er forstyrret. Denne skogen kalles gjerne naturskog eller urskog. I
naturskogen kan det ha vært hogget enkelt-trær en gang i tiden, men
uten at dette har forstyrret de naturlige prosessene. Urskogen er nærmest
urørt av menneskelige inngrep. Under en halv prosent av skogen i Norge
regnes som urskog.

Mest plantasjeskog
Det aller meste av skogen i Norge er derimot kulturskog, som er sterkt
påvirket av hogst og planting av trær. Det industrielle skogbruket etterlater seg monotone plantefelt der alle trærne er like gamle, ofte plantes det
gran- og furusorter med «fremmed» genetisk materiale. I monotone kulturskoger uten gamle trær og dødt trevirke er artsmangfoldet begrenset,
og næringskjedene er mindre komplekse enn i natur- og urskogen. Der
skogen er et velfungerende og selvorganiserende økosystem, ﬁnner vi
trær i alle aldre i samme område, vi ﬁnner døde trær som ligger på skogbunnen og tørre døde trær som fremdeles holder seg stående. Trær som
råtner på skogbunnen, er viktig for mange sopp- og insektarter. Stående
døde trær er viktige som reirtrær for fuglelivet. Her kan et grantre bli over
400 år gammelt og mylderet av liv er et helt annet i kulturskogen.

Papirtrusselen
I kulturskogen er et tre hogstmodent når det er omkring 80 år gammelt
– økonomisk sett. Etter en ﬂatehogst vil det ta naturen mange hundre år
å bli fullt utviklet med et naturlig mangfold igjen. I dagens skoglandskap
er det kulturskogen som dominerer, noe som bidrar sterkt til at omkring
1500 arter i den norske skogen er mer eller mindre truet. Det hemmelighetsfulle ropet til hubroen høres nå sjeldent i skogene våre. Hubroen
overlever i dag bare i kystområder, særlig på Vestlandet. Biologene mener
minst fem prosent av naturskogen i Norge må vernes om artsmangfoldet
der skal klare seg. Den største drivkraften bak ødeleggelsen av skogene
våre er det økende forbruket av treprodukter, fremfor alt papir. Skogsindustrien i Norge eksporterer store mengder avispapir og andre treprodukter til Europa, i tillegg til forbruket her hjemme.
Prognosene sier at papirforbruket i verden vil dobles innen de neste
tjue år. 60 prosent av økningen vil skje hos den rike fjerdedelen av jordas
befolkning som i dag forbruker tre fjerdedeler av alt papir. Redningen for
den norske skogen og de truede artene i den er en drastisk reduksjon i
papirforbruk, i tillegg til mer statlig vern.
Kilder: Bøkene «Norsk Urskog» og «Norsk naturarv», begge redigert av
Bredo Berntsen og Sigmund Hågvar; www.fao.org

På Oppkuven i Oslomarka ﬁnnes en av Norges få rester av
ren urskog uten hogstinngrep. Her er landets eldste gran funnet. Den er over 450 år gammel. Under en halv prosent av
skogen i landet er urskog. Foto: Knut-Erik Helle
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samtalen

STEINAR LEM møter
kirke ogkulturminister Valgerd Svartstad Haugland

Kristen kvinne fra Vestlandet – det utløser mye reﬂeksmessig hån i hippe oslokretser.
Men Valgerd Svarstad Haugland er en menneskelig politiker. Framtiden i våre
hender-medlem er hun også. Hun vil likevel ikke kritisere den ærlige mann Røkkes
livsstil. Og norsk forbruksvekst kan ikke stoppes…. ennå.
tekst STEINAR LEM foto KRISTIN FAGERLID

Medlem nummer 10048388
– Alle venter at Høyre, Sp og Ap skal føre
interessepolitikk, mens KrF måles mot
kristen etikk. Er det tungt?
– Det er en kjempeutfordring.
KrF er et parti som bygger på nestekjærlighet, forvalteransvar, og ser de
ti bud som gode leveregler.
– Kan nestekjærlighet og politikk forenes? Skal Norge gi en av to kjortler til verdens fattige?
– Ingen av oss klarer å leve opp til
Bergprekenen. Ikke en gang du…
– Joooo…
… – I KrF kjemper vi for den lille
bistandsprosenten vår. Men den er
symbolsk. Pengene er viktigere enn
prosenten – skjønt bistanden skal
iallfall ikke ned. Og mange lever
etter Bibelens ord om å gi tiende…
– Kan ikke KrF være mer moderat
enn Jesus, men heve seg opp på nivå med
mange kristne og kreve at Norge gir tiende – til fattigdomsbekjempelse og vern av
skaperverket?
– Vi er et parti, og kjemper ikke
som en kristen organisasjon.
– Jeg ser det.
– Hvis du slår sammen det som
blir brukt på ulike gode tiltak nasjonalt og internasjonalt, kan du snakke om tiende – og mer enn det. Men
18
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på fattige utenfor landet bruker vi
langt mindre.
– Norge satte under trepartiregjeringen hver dag ny rekord i forbruk, materialisme og CO2-utslipp – med hensikt.
– Med hensikt?
– Veksten i kjøpekraft var lovet og kalkulert. Mer til alle, sa Bondevik en gang.
CO2-utslippene steg som en forutsett
bivirkning.
– Men vi kjempet mot forurensende gasskraftverk – og ble felt på
det.
– Dere var ikke imot CO2-vekst –
veksten tilsvarte kanskje tre gasskraftverk
på drøyt to år.
– Skal vi klare å oppfylle Kyotoavtalen, må vi iallfall begynne å
bremse veksten. Og om vi ikke klarte å oppfylle ideelle krav, viste vi en
retning – også i klimapolitikken.
– Gal retning, oppover.
– Forbruket til folk er ikke blant
de ting som lett kan styres politisk.
– Jo. I år styrer regjeringen det oppover – med enorme skattelettelser.
– En stor del av skattelettelsene
går til næringslivet. Det trygger
arbeidsplasser. Dessuten sitter vi i en
samarbeidsregjering – der vi må gi
og ta. Vi har vunnet mye: På bistand.

Og i miljøpolitikken har vi blant
annet lagt til rette for CO2-frie gasskraftverk.
– Økonomene forutser rekordhøy,
privat forbruksvekst.
– Slik må det ikke gå. Kanskje
prioriterer noen heller mer tid til
hverandre? Og Ap hadde iallfall ikke
gitt mindre vekst.
– Når vi får mer – også mer reklamepress – kan vel ikke KrF kjefte på folk
fordi vi kjøper mer?
– Det er ikke lett å gjøre noe med
denne utviklingen. Det beste er kanskje å oppfordre folk til å bruke
penger forsvarlig. Ikke alt du kjøper
er til forbannelse, slik det kan virke
på deg. Det er grenser for hvor mye
jeg vil tvinge på folk en livsstil. Folk
må ta egne valg.
– Problemet er vel at mye vil ha mer?
– All materialisme er ikke negativ. Jeg skulle ønske at ﬂere var opptatt av å bruke penger på miljøvennlige tjenester, ikke ﬂotte forbruksvarer. Men det bør være en kombinasjon. Noen har bilen i ti år, andre
bytter ut etter to.
– Det er mulig jeg hakker på deg når
det gjelder forbruk…
… – Du gjør jo det.

– Men ikke uten grunn. Jeg hadde
håpet på kraftfull antimaterialisme fra en
KrF-leder, litt selvkritikk. I 2030 skal vi
nesten ha doblet forbruket, i 2050 nesten
ha tredoblet det. Har vi godt av det?
– Nei. Og hva med de fattige,
som allerede har for lite? Når jeg
begynte i politikken, var en grunn
skjevfordelingen. Og den er blitt
verre. Her kommer selvkritikken: Jeg
føler meg maktesløs. Det er vanskelig å ﬁnne grepene.
– Er det? 45 milliarder kroner er nok
til å gi alle fattige barn grunnskoleutdannelse, det ﬁns mange..
… – Det ﬁns mange tall. Men
Norge er et lite land… Skjønt da vi
satt i regjering sist gikk vi inn for
gjeldssanering. Flere land har fulgt
opp. Og jeg vil ikke rette en moraliserende pekeﬁnger mot alle som kjøper – kanskje dyre gaver. Det ligger
mye glede i å kunne gi. Ikke alle bruker pengene ufornuftig.
– Trenger vi ﬂere røkker?
– Ikke når det gjelder privatforbruket hans. Men vi trenger enere i
næringslivet. Jeg har ikke truffet
ham og blitt personlig påvirket…
– Nei, men det har visst din Einar Steensnæs – og Lars Sponheim. De vil ha
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«Når jeg begynte i politikken, var en av grunnene
skjevfordelingen. Og den er blitt verre.
Her kommer selvkritikken: Jeg føler meg maktesløs.
Det er vanskelig å ﬁnne grepene.»

ﬂere. Og næringslivseneren og forbrukseneren kan ikke skilles. Den første har
skaffet den siste milliardene.
– Røkke har gjort mye for industrien. Selv om jeg ikke har sans for å
prale med ﬂy og båter, er jeg redd for
å bli en sånn fyr… nei, nå kaller jeg
meg fyr… en som er misunnlig på
hans privatliv.
– Jeg vil ikke ha båten hans til 450
millioner. Men jeg er kvalm over at sånt
er mulig – i et hav av underernærte barn.
– Jeg blir ikke kvalm. Livet er for
viktig til å bruke tid på slike reaksjoner...
– Kvalme blir heller ikke den tredelen
av tenåringsguttene som har ham som
fremste forbilde… Hans virkelige verdiskapning ligger kanskje her.
– Kanskje er det fordi han uten
særlig skole har jobbet seg ærlig opp
– motsatt mange rike fotballspillere.
Jeg vil ikke angripe hans privatforbruk…
– La oss gå over på ting som det er lett
å gjøre noe med. 5 små prosents barskogvern vil sikre over 1000 arter som nå risikerer utryddelse i Norge. Utryddelse må
da være blasfemisk?
– Jeg er en varm tilhenger av å
verne mer enn vi gjør i dag. Men barskogvern vekker diskusjon i KrF. Jeg

kan ikke love deg fem prosent.
– Ønsker du at KrF skulle kreve det?
– Jeg synes vi skal ta vare på
mangfoldet.
– Dine drømmer for et framtidsnorge?
– Mindre materialistisk, med
mindre forskjeller mellom de som
har minst og oss med normale inntekter. Mer tid til samvær. Arbeid for
alle. Et samfunn uten gatevold, uten
krisesentre. En skole uten mobbing.
Færre skilsmisser – selv om vi ikke
skal tilbake til den gang da kvinner
ikke våget å bryte ut. Men vi får ikke
himmelriket på jord.
– Nei, mange revolusjonære har
prøvd – og gitt oss helvete.
– Jeg er absolutt ikke revolusjonær.
– Godt. Jeg engstet meg litt for det...
Hva skal vi forresten med med kultur?
– En nasjon uten kultur vil være
svært fattig. Kulturen er vesentlig for
at livet skal være verdt å leve. Og den
kan være ubehagelig, kultur er ikke
bare solskinnsopplevelser.
– Da er du kanskje inne på kunsten?
Som i Norge møter en del forakt – fordi
den krever noe av deg. Mens alle hygger
seg med fotball, skolemusikken og kurs i
hardangersøm…
– Vi skal ha plass til både opera,

fotball og for den saks skyld hardangersøm.
– Hvis vi sier at kultur gir trivsel og
kunst gir erkjennelse – er ikke kunsten
underprioritert? Symfoniorkestrene
mangler strykere…
– Nei, disse tingene må ses under
ett. For få stykere? Det sier de ikke til
meg.
– Ateisten Thomas Chr. Wyller spør
seg om et samfunn som ikke tror på noe
over mennesket forfaller til hedonisme og
selvdyrking. Har han rett?
– Langt på vei. Skjønt verken
kristne eller muslimer bør skyve
Gud foran seg for å rettferdiggjøre
for eksempel krigshandlinger. Men
troen gir livet en dypere mening.
– Hvorfor er religionen svekket i land
som Norge?
– Kanskje delvis fordi vi har det
så godt. Vi tror vi ikke trenger Gud –
det gjør vi lettere i kriser.
– Kristendommen har mer enn andre
religioner vist evne til nytenkning: Synet
på kvinner, skilsmisse, homoﬁli. Gjenstår
ikke et oppgjør med troen på fortapelsen
for annerledes tenkende?
– Dette er ikke et politisk spørsmål... Jeg ser fortapelse som et liv
borte fra Gud. De som ikke vil ha
med Gud å gjøre, må få slippe å

møte ham i det evige. Heldigvis er
det ikke jeg som skal dømme eller
svare på hva fortapelse er.
– Men hvordan kan en kristen trives
i himmelen – hvis mor og bror og Wergeland er sammen med en milliard indere i
helvete?
– Bibelen sier at i himmelen er alt
godt.
– Gud kan da ikke dope forsamlingen
med glemsel!
– Gud har gitt oss fri vilje.
– Thomas Aquinas var konsekvent:
En av gledene i himmelen er å beskue de
fortaptes pinsler.
– Nei, det tror jeg ikke på.
– Hvorfor bør Folkevetts lesere stemme KrF?
– Da ville jeg framheve miljøpolitikken vår. Og det norske forbruket
kan og skal ikke fordobles på 30 år.
Samt fordelingen – også internasjonalt – og vårt engasjement for de
kristne verdiene.
– Hvis vi ser bort fra det hinsidige –
hva er forskjellen på kristne og humanistiske verdier?
– Vi har mye felles. Derfor stemmer mange ikke-kristne på oss. Det
er troen på Gud som skiller.
◆
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Redigert av Unni Skoglund og John Hille

– miljø, medvirkning, solidaritet

banken

Stiftelsen Idébanken låner gratis ut informasjon om forsøk som
viser vei mot mer miljøansvarlige og globalt rettferdige løsninger.
Flere ideer kan du få vedhenvendelse til:
Idébanken, Postboks 2126, 0505 Oslo,
tlf. 22 03 40 10, fax 22 36 40 60, www.idebanken.no

Lån leker

isteden for å kjøpe

Hos mange barnefamilier ﬂyter det
over av leker som fort mister sin
nyhetsinteresse. Ås Lån og Lek tilbyr
utlån:
– Vi trenger ikke å eie alt mulig,
og det syns jeg også barna har godt
av å lære, sier Solveig Viste, som styrer det daglige utlånet av leker og
spill på Frivillighetssentralen i ÅS.
Det er om lag tre år siden «leketøysbiblioteket» ble etablert på ÅS.
For en medlemskontigent på 100
kroner i halvåret, kan de som vil,
låne leketøy etter hvert som ungenes
interesse etter lekesaker skifter. Ordningen fungerer som et vanlig bibliotek. Du kan maksimalt låne seks
leker av gangen, og lånetiden er seks
uker.

Solveig Viste på Frivillighetssentralen i Ås, administrerer lekoteket. Interesserte
lånetakere kan velge mellom 200 leker og spill. Foto: Unni Skoglund

La fugler rense plenen din!
I Danmark har man funnet ut at stær og meiser kan fjerne innsekter som gjør skade på gressplener. Både på idrettsanlegg, kirkegårder, parker og golfanlegg har man fått hjelp av fugler
til å holde plenen ﬁn. Kanskje en idé til din egen hage? For å lokke fuglene til plenen er det
en god idé å sette opp fuglekasser. Det er et langt bedre alternativ enn sprøyting, samtidig
som det er rimelig og at fuglekvitter skaper hygge. Zoologisk hage i København og The Bird
Company har utviklet en fuglekasse som lever opp til ornitologisk standard og som koster
godt under femtilappen, denne kan bestilles over internett fra Danmark.
http://www.nestingboxes.com/birdnest/
Stæren kan fjerne innsekter som gjør skade på plenen din.
Foto: Roar A. Lund

Utbredt i Australia
Initiativet til ordningen kommer
fra to ildsjeler i Kvinne- og familielaget i Ås.
– Idéen til utlån av leker er
basert på en modell fra Australia,
hvor ordningen med lekoteker er
svært utbredt og populært. Mange
steder er det lange ventelister for å få
låne de «kuleste» lekene, sier Cornelia Øvstedal, som er en av initiativtakerne.
Frivillighetssentralen og dens

daglige leder, Solveig Viste, administrerer lekoteket.
– Jeg har selv barn og ser hvordan
lekene de får, ganske raskt mister sin
nyhetsverdi. Da dukker ønsket om
nye leker opp, noe som gjør et lekotek svært nyttig. Jeg syns vi i Norge
har voldsomt mange ting, og at det
er tull at vi absolutt skal eie alt
mulig. Når vi har mulighet til å låne,
syns jeg det er positivt, også for å
lære ungene at det ﬁnnes alternativer til å kjøpe alt mulig, sier Viste.
Fleksibelt utlån
Også utenom åpningstiden er det
mulig å hente leker hvis man har
gjort avtaler på forhånd.
– Vi ønsker at lekoteket skal være
tilgjengelig for ﬂest mulig og er derfor ﬂeksible, også med hensyn til
utlånstiden, sier Solveig Viste. Interessen for lekoteket går i bølger. Men
både besteforeldre, studenter og fastboende benytter seg av ordningen.
Lekene er delt inn i tre kategorier,
en for store leker, en for babyleker og
en for spill. Ås Lån og Lek har for
tiden ca. 200 leker til en verdi av
rundt 20 000 kroner. Medlemmene
som ikke ønsker å betale kontingent,
har mulighet til å donere leker for en
verdi som tilsvarer kontigenten.
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Hvor mye varmer du?

Økologisk grønnsaksdyrking på 1 – 2 – 3! Foto: Ingvald Erga

Økohage på 1-2-3?

Miljøproﬁl på påskefjellet?
Dersom du har planer om å kombinere norsk friluftstradisjon med komfort, kan det være en idè og ta med ski og
appelsiner til Gålå Høgfjellshotell og Hytter. De har 1033
sengeplasser og satser på miljøvennlig reiseliv i den norske
fjellheimen. – Alle høyfjellshoteller i Norge kan skilte med
ﬂott natur og smilende medarbeidere, når vi i tillegg har
fokus på miljø, skiller vi oss ut på en positiv måte samtidig
som vi gjør en innsats, sier Günther Motzke som er tiltaksansvarlig. Gjennom nattsenking av temperaturen, temperaturkontroll når hyttene ikke er belagt, og konsentrert
åpning av badstuen har overnattingsstedet oppnådd å
redusere bruken av elektrisitet med ca 15 prosent fra 1999
og fram til i dag. Mens det før var søppelhenting med traktor i hyttefeltene, må gjestene nå sortere og levere søppelet sitt selv på ﬁre miljøstasjoner som er satt opp i området.
– Vi syns det er viktig med bevisstgjøring rundt dette med
ressursbruk, både for våre egne ansattes del og overfor
gjestene, sier Motzke. Gålå Høgfjellshotell og Hytter har
blant annet oppnådd svanemerking.

Det å opparbeide en hage er en prosess, men man kan få til mye i løpet
av en vår og en sommer. Det viktigeste i en oppstart vil være å velge
planter som man virkelig bruker, som er hardføre og fungerer godt i
den jord og det klima som tilbys. Begrensning er en edel kunst og viktig for å lykkes i starten.
Du bør ikke sette i gang med et for stortområde. Selv en terrasse, ett ﬂatt tak eller et hjørne i en bakgård kan være brukende. Det
er også viktig å konsentrere innsatsen om ting man behøver. En god
vekst å begynne med som de ﬂeste bruker, er potet. Poteten har god
evne til å løse opp jorden. Et stykke av plenen tildekkes med utbrettede aviser (husk god overlapping). I disse lages det et kryss med en
kniv hvor settepoteten legges. Ovenpå det hele tildekkes det med et
lag (ca 10 cm) organisk materiale. Du kan bruke halm, gress/høy,
mose eller løv. Når poteten begynner å spire i får den sendt røttene
ned i jorden via krysset i avisene, mens spiren ikke har store problem
med å komme gjennom dekkmaterialet. Avisene vil hindre plenen og
annet ugress i å vokse opp. Til høsten har hele gressmatten gått i
oppløsning, og løfter man dekkmaterialet til side, ligger de nye potetene helt i overﬂaten. Det er også mulig å dyrke poteter på balkongen med lite jord i gamle bildekk. Og et velsmakende urtebedd er ikke
altfor komplisert å få til.

Lurer du noen gang på hvor mye du
bidrar til den globale oppvarmingen?
Ved hjelp av "Klimakalkulatoren"
kan du nå ﬁnne svaret. Du må legge
inn opplysninger bl.a. om ditt energiforbruk, reisevaner og matvaner. Blir
resultatet nedslående, får du til gjengjeld gode tips om hvordan du kan
rette på det.

http://www.forsk.no/klimakalkulator

Vil du lese mer om hvordan du kan lage økohage på en-to-tre, kan du
klikke deg inn på: www.idebanken.no/redskapsbua

Enøk som idrettsgren
Grong kommune i Nord-Trøndelag har satt seg som mål å minske energiforbruket med
minst 30 prosent. - Da må vi selv gå foran, mente kommunestyret. 18 av de 21 medlemmene er nå med i en konkurranse om hvem som kan kutte strømforbruket hjemme mest
i 2002, sett i forhold til året før. De tre siste har ikke egen strømmåler. Ordfører Helge
Formo og kona har allerede avdekket sju strømsløsende vaner de nå skal gjøre slutt på i
håp om å vinne. Nå er det klart at de ansatte på rådhuset følger opp med sin egen enøkkonkurranse. Hva med å dra i gang en liknende konkurranse på din arbeidsplass?

Økologisk vandrerhjem
Økomelk i storefri
Ordningen med økologisk melk på skolene ble satte i gang i
fjor høst. I tillegg til å innta den økologiske drikken, har mange
av skolene hatt undervisningsopplegg om sunn mat. Den økologiske skolemelken koster det samme som vanlig skolemelk.
Til sammen er det hundre grunnskoler som tilbyr økomelk til
elevenes matpakker - en idé for din skole også?
På www.tine.no finner du mer informasjon om skoleordningen med økomelk.

De svenske grensetraktene har mer å by på enn billig sprit og ﬂesk. Fire mil sør for Halden, med vid utsikt over sjøen Bullaren, ligger Tingvalls Eko-logi - kanskje Nordens mest
gjennomført økologiske vandrehjem. Det er bygd av sunne materialer og er stort sett
selvforsynt med strøm fra solceller og vindmøller. Både matlaging, oppvarming og
varmtvannsforsyning skjer med vedovner.All maten som serveres, er økologisk. Mye av
den stammer fra stedets egen bugnende økologiske demonstrasjonshage, som er vel
verd et besøk i seg selv, med mange sjeldne grønnsaker og urter. Om vinteren fungerer Eko-logiet som kurs- og konferansested, med 15 rom og møtefasiliteter for inntil 50
personer. Les mer på http://www.hush.se/o/Tingvall
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Afghanske nomader vendt mot Mekka.

Afghanistan krysser sine spor
Det stolte krigerfolket har kjempet i generasjoner. Mot Aleksander den store, Djengis khan,
mot russiske og britiske imperier – for å nevne noen. Nå vil de nye lederne i Kabul ha fred for
å bygge opp og gi barna en framtid. Men vil krigsherrene slå seg til ro?
foto STEVE MCCURRY / MAGNUM PHOTOS / ALLOVER PRESS

Mens våre forfedre herjet i nord, var Afghanistan sentrum for islamsk makt og sivilisasjon.
Invasjonshær etter invasjonshær har tatt seg
fram til fjellandet og utfordret herskerne i
Kabul. Enkelte mener at den afghanske nasjonalidentiteten bygger på vissheten om denne
kontinuerlige motstandens kraft. Nå vil
dagens herskere i Kabul skape en mer fredfull
framtid for det krigsherjete landet. Det internasjonale samfunnet støtter gjenoppbyggingen. Støtten skal komme landsbyene til gode –
små, desentraliserte prosjekter skal skaffe
vann, elektrisitet og et bedre liv til dem som
trenger det mest. Kvinnene har håp om bedre
22
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tider. Allerede på femtitallet begynte kvinnene
å få seg utdannelse i Afghanistan. Mange tok
seg jobber, noen på regjeringsnivå. Men dette
var før Taliban. Før det fundamentalistiske
manneveldet tok over, var tre av ﬁre lærere, og
nesten halvparten av legene kvinner. Disse vil
nå spille en avgjørende rolle i kampen om landets fremtid, i kampen for fred og om en generasjon barn som ikke har opplevd annet enn
krig.
◆
En ﬂyktningejente
vender hjem. Ghazni.
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fotoessay
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fotoessay
Skolegutter i Bamiyan.
Stein med mange nyanser.

Gartneren Hesamuddin trenger
ikke vann til sine plastblomster.

Ungene leker i et bilvrak.

Far og datter i Nuristan
i Hindu Kush-fjellene.
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fotoessay
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ALLAHs KRIGSTRETTE NATUR
Trekkfuglene ﬂyr utenom Afghanistan. De dør heller på
omveien enn å ﬂy inn i det krigsherjete landet.
Naturen har igjen lidd et stille tap, mens bombene har falt
over Afghanistan i jakten på Taliban og Al Qaeda.
tekst KJETIL JOHANSEN

I krig er det første offeret sannheten. Det siste offeret i Afghanistan er
miljøet. Harmen som ble vekket av
TV-innslag om en mishandlet løve i
Kabuls dyrehage, førte til mobilisering hos dyrevenner. Mens millioner
av kroner kom for sent til dyrehagen, er landets siste gjenværende
innfødte kattedyr, snøleoparden, i
ferd med å dø ut.
«Snøleoparden er mer enn en
indikator for økosystemets helse –
overlevelsen vil antakelig være en
indikator for framtiden for Afgha26
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nistan og dets folk», konkluderer en
rapport publisert av Snow Leopard
Trust. Afghanistans krigsherjete
natur og miljø har fått lite oppmerksomhet.
Når amerikanske bomber falt
over Tora Bora, var det i et av kjerneområdene for artsmangfoldet i landet. Krigshandlingene og det desperate ressursbehovet til ﬂyktninger i
eget land legger et stort press på
naturgrunnlaget.
– Forestill deg 20 000 mennesker
som vandrer rundt med ingenting å
spise eller brenne, foreslår en amerikansk naturbiolog i et intervju til
Seattle Times:
– Hvor lenge tror du en 400 år
gammel einer får stå?
Til paradis for bevaring
«Allmektige Allah har gitt oss naturskogen. Våre forfedre ga disse videre
til oss. Å gi dette videre for våre bar-

nebarn og deres framgang, er den
beste måten å oppnå paradiset på.»
Slik lyder en av mange plakater som
er hengt opp i byer i Afghanistan
som ledd i en miljøbevissthetskampanje. Ansvarlig for dette er Hassan
Khaurin, miljøleder for den Norske
Afghanistan-komiteen.
– Dårlig forvaltning og mangel
på utdanning er de utvalgte årsakene til tømmingen av landets ressurser, mener Hassan Khaurin. I likhet
med de ﬂeste afghanere med høyere
utdanning har han levd i landﬂyktighet, og han har jobbet med miljøprosjekter fra grensebyen Peshawar
i Pakistan i ﬂere år.
– Tapet av naturressursene er
langt verre enn man kunne forestille
seg, sier Hassan Khaurin til Folkevett
Arter på vippen
Afghanistan er landet med verdens
mest kuperte landskap og med stor
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Amerikanske bomber faller over de
skogkledde Tora Bora-fjellene i jakten
på al Qaeda, der noen hundre kriger
kjemper til døden. Naturen kjempet
også en kamp om å overleve i Tora
Bora. Foto: Erik de Castro / Reuters

variasjon i økosystemer. Ufarbare
fjell og daler huser ikke bare fryktløse krigere, men også et naturmiljø
tilpasset ekstreme forhold. Det er
registret 119 pattedyrarter og 460
fuglearter. Men tallet er synkende.
Landet har 35 pattedyr på IUCNs
rødliste over truede arter. Kaspisk
tiger og asiatisk gepard er blant
dyrene som allerede er borte. Snøleoparden kan bli neste art. Forskere
regner med at det er færre enn hundre individer igjen i Afghanistan. På
verdensbasis er det mellom 3500 og
7000 snøleoparder igjen. Foruten
sitt hjemlige habitat i Sentral-Asia
bor omkring 700 i dyreparker rundt
om i verden.
Rovjakt
Snøleoparden er en indikator på
hvordan det står til med fjell-økosystemene i Sentral-Asia. Kattedyret er
på toppen av næringskjeden og den
lever i et ytterst karrig landskap.
Enkelte snøleoparder kan ha et territorium på hele 1000 kvadratkilometer. Snøleoparden er ﬂink til å
kamuﬂere seg, og evnen til å gjemme seg bort har gjort det vanskelig
for forskere å få kunnskap om arten.
Snow Leopard Trust er en amerikansk organisasjon som arbeider
med bevaring av snøleoparden.
Land som Mongolia og Kina har i
motsetning til Afghanistan hatt
programmer for å bevare snøleoparden.
– Vi vet lite om snøleoparden i
Afghanistan, men vi har mottatt rapporter om salg av pels og kroppsdeler i Jalalabad, sier Owen Rogers fra
Snow Leopard Trust til Folkevett.
Pelsen til snøleoparden har
fremdeles kjøpere på vestlige lands
svartebørsmarkeder, og benmaterialet er populært som medisin i ØstAsia. 2000 dollar er en vanlig pris
for pelsen til Afghanistans siste truede kattedyr.
Snøleoparden har også blitt
rammet i matveien. Blant de truede
byttedyrene for kattedyret ﬁnner vi
villgeita «markhor» og Marco Polosau. Dette er populært for kjøtt for
soldater, og hornene til markhoren
selges for 200 dollar på asiatiske
markeder.

Tømmermaﬁa
Nyhetsbyrået Inter Press Service
(IPS) rapporterte i fjor at tømmer fra
Afghanistans skoger ble omsatt i
store mengder i grensebyen Chaman
i Pakistan. Mesteparten av dette
tømmeret kommer fra barskogene i
Kunar-provinsen i øst. Salget av tømmer gir store penger for organiserte
«tømmermaﬁaer», mens lokal- befolkningen kutter trær for å få ved.
– I byene er nesten alt grønt

offentlige institusjoner for skog- og
viltforvaltning. Men i de få oppholdene i krigshandlingene som har
vært siden før krigen med Sovjetunionen, har ikke disse organene fått
bygget seg opp igjen, forteller Hassan Khaurin.
– Den nåværende interimregjeringen må invitere intelligensiaen
som har flyktet landet til å ta del i
arbeidet. Det vil ta tid, men å starte
arbeidet er et «must», legger han til.

Den vakre snøleoparden er også blant taperne i krigen mot Taliban og al Qaeda
i Afghanistan. Det er bare omkring 100 individer igjen av kattedyret i landet.
Det ﬁnnes få bilder av ville snøleoparder, denne er fotografert i dyrehagen i
Melbourne, Australia. Foto: Will Burgess / Reuters

hogd ned for å få ved til oppvarming og matlaging, forteller Hassan Khaurin.
Da de siste estimatene av skogsdekket ble gjort i 1989, var det
omtrent 17 000 kvadratkilometer
igjen. Forskere frykter at så mye
som 200 kvadratkilometer forsvinner hvert år.
For 30 år siden innførte myndighetene hogststans i større skogområder. Men landets nærmest
kontinuerlige unntakstilstand har
lagt alle reguleringer på is.
– Afghanistan hadde en gang

Skal gjøre opp status
FNs miljøprogram UNEP, har etablert en såkalt post-konﬂikt-enhet
som skal studere krigens følger for
naturen i Afghanistan. Vestlige forskere er allerede i ferd med å bli
rekruttert til denne tilsynelatende
massive oppgaven.
– Når den humanitære bølgen er
over, kan vi begynne vårt arbeid, forteller Henrik Slotte, leder for postkonﬂikt-enheten. Han er forsiktig
med å si noe om hva som er mest
prekært, men han har merket seg
utfordringene som er forespeilet han.

UNEP har tidligere jobbet på det
krigsrammede Balkan. I det industrialiserte Jugoslavia stod kjemiske
utslipp for de største miljøødeleggelsene. Stor oppmerksomhet ble
også viet bruken av utarmet uran.
Radiologiske laboratorier i Europa
har funnet at utarmet uran har
evnen til å spre seg og løse seg opp i
jorda. Og de langsiktige virkningene
er det stor usikkerhet om. At radioaktivitet i utarmet uran skal ha følger for mennekser og natur, ble tilbakevist i en rapport UNEP laget i
det tidligere Jugoslavia.
Slotte mener at det er konvensjonelle bomber og millioner av miner
som vil være hovedproblemet i
Afghanistan, og ikke utarmet uran
og kjemikalieutslipp. Det er ikke
kjent akkurat hvor mange bomber
som ble sluppet over landet under
det amerikanske felttoget. Ifølge en
artikkel i Los Angeles Times i
desember i fjor hadde det til da blitt
sluppet 600 klasebomber, og man
regnet med at 6 000 udetonerte
småbomber ligger igjen. Antallet
miner fra tidligere kriger er på bortimot 10 millioner. Minene driver folk
og beitedyr vekk og fører dem inn i
områder de ikke har ferdes i før. Inn
i villmarken, der naturen må vike.
En pakistansk miljøkonsulent
sier i et intervju til Inter Press Service
at 85 prosent av trekkfuglene som
ﬂyr over landet, har uteblitt, dels på
grunn av tørke og dels på grunn av
den intensive bombingen.
Optimisme
– Nå forstår man etterhvert viktigheten av biologisk mangfold, og det
er også en del av vårt mandat å føre
fram anbefalninger, forteller Henrik
Slotte fra UNEP.
Han legger til at det menneskelige
habitat er topprioritert, og målene
om biologisk mangfold er innenfor
et langt tidsperspektiv.
– Jeg er optimistisk når det gjelder de siste endringene i landet mitt.
Men det gjenstår viktig arbeid igjen
for å sikre en god framtid for folk og
miljø. Det må formuleres regelverk
og settes igang forvaltning, sier
Khaurin.
– Det er ikke så veldig sannsynlig
at interimregjeringen vil få innført
miljø som mandat, så derfor må de
politiske institusjonene rekonstrueres, legger Hassan Khaurin til.
◆
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livskvalitet
Det er lett å kvitte seg med ting. Enda lettere å skaffe nye.
Har vi ikke annet å gjøre, shopper vi. Møbelrestaurerere er

Victoria Brænne restaurerer gamle bymøbler. Stadig ﬂere ønsker seg annet enn IKEA
i hjemmet, men det ﬁnnes fortsatt ingen
utdannelse for møbelrestaurering i Norge.

ikke som folk ﬂest. De passer på at vakre gamle ting varer.
tekst JØRGEN VIDNES foto KRISTIN FAGERLID

Ikke akkurat Ikea
– Etter at den har forlatt oss holder
den i to hundre og femti år til, sier Ingvild
Aunan, møbelrestaurerer og en av tre i et
kollektiv av restaureringshåndverkere.
Hun viser frem en stol som foreløpig ser
ganske loslitt ut. Vi er i et gammelt industrilokale på Dælenga i Oslo. Det dufter terpentin, solbrent støv og nykokt kaffe. Lyset
ﬂommer inn gjennom de store vindusﬂatene og avdekker et miljø hvor håndverkere har holdt sitt virke siden tidenes morgen.
Det er fort gjort å bli litt misunnelig på
arbeidsplassen deres. Det hviler en tidløs
ro over det store, lyse lokalet. Her hersker

nok tøyelige deadlines og ﬂeksitid. Ingen
skadelig datamaskin-stråling eller ødelagte kontorstol-kropper. Her arbeides det
med korpus og sinn i skjønn forening over
moder jords beste råstoffer. Foredlet av
menneskeslektens dyktigste. Langsomt
bearbeidet i stille meditasjon over det evig
bestandige.
Å restaurere gamle ting krever spesialkompetanse. Her er en møbelsnekker som
28
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også har utdannelse innen treskjæring, en
konservator med forgylling som hovedgeskjeft og en med tittelen møbelrestaurerer.
– Vi har et ﬂott miljø. Hele gården her er
full av likesinnede. Det er rasjonelt med et
mangfold av delvis overlappende utøvere
forteller Aunan.
– Dessuten gir det mening å hjelpe til
med å bevare disse håndverkene. Vite hvordan tingene er satt sammen.
Markedet
I en tid da det gjennomsnittlige, nyetablerte hjem er blåkopiert fra IKEA-katalogen
og den laminerte bøkeinnredningen fra i

forfjor nå i anstendighetens navn må ut til
fordel for en i bjørkelaminat?
– Vi driver i en forholdsvis stabil bransje, bedyrer Victoria Brænne. Hun er spesialisert innen restaurering av eldre bymøbler i edle tresorter som mahogny.
– Men det virker som om interessen for
håndverksmessig kvalitet er økende. Det
har kanskje sammenheng med en endring
i levestandard, at folk har mer penger.

Om det alminnelige IKEA- eller Skeidar-hjemmet mangler egenart, personlighet og levetid, er det i hvert fall billig. Så
billig at veldig mange tar seg råd til å transformere interiøret sitt årlig. Det må vel
være de mest overmette eksentrikerne
blant oss som velger å pusse opp en gammel pinnestol i stedet for å shoppe ﬂunkende ny reol?
– Det restaureres hovedsakelig objekter
med høy materiell verdi. Det ligger tross alt
mye arbeid bak. Allikevel legger de ﬂeste
mer vekt på affeksjonsverdi og gleden ved
det håndverksmessige, ved kvaliteten og
det genuine. Objektene vi jobber med er
sjelden masseproduserte, forteller jentene.
– Det er klart at dette er et overskuddsfenomen, sier Ingvild Aunan. Men vi har
kunder i alle samfunnslag. Slett ikke bare
rikfolk.
Kvalitet
Hvis målet er størst mulig omløpshastighet
for å vise omverdenen at man evner å henge
med i tiden, er det ikke noen overraskelse at
billigmøbelkjedene selger mer enn noensinne. Hva i all verden skal man med ting
som varer hvis de ikke skal det?
– Det er nok lite bevissthet og kunnskap om kvalitet blant folk, mener Victoria
Brænne.
Stig Larssæther er forsker på feltet miljøpsykologi. Han påpeker bevisstløsheten
som ligger til grunn for gjennomstrømningen av objekter som i dag preger folks liv.
– Det bør være mulig å stille kritiske
spørsmål ved shopping som fritidsbeskjeftigelse, uten å bli stemplet som moralist. Vi
kjenner hvilke økologiske konsekvenser
forbrukersamfunnet har, men hva med de
menneskelige?
– I dag selges ikke varer for at de skal
vare. Tvert imot. De selges innpakket i en
tom reklamesymbolikk som fremhever det
tidsbestemte. Dette gjør det mulig med
hyppige relanseringer og økonomisk vekst,
men gir kanskje ikke de beste betingelser
for menneskelig vekst knyttet til folks opp-
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levde livskvalitet.
– Når vi ikke oppfatter og forholder oss
til hvordan og hvorfor tingen har blitt til,
varens substansverdi så å si, blir vi stående
i et avhengighetsforhold til industrien, sier
Larssæther.
– Denne holdningen til tingene står i et
direkte motsetningsforhold til sjølbergingstankegangen og den tryggheten som
ligger i det å kjenne historien til et produkt. Men dette avhengighetsforholdet gir
en usikkerhet. Viktige faktorer i våre egne
liv er ikke gjenstand for egen mestring.
– I det moderne samfunn er det lettest å
realisere seg ved hjelp av de objektene man
ønsker å knyttes til. Det holder å være en
lydig konsument som treffer de rette konsum-valgene for å bli et akseptert samfunnsmedlem.
Kast og bruk
I verkstedet på Dælenga er det ikke spor av
reklame-symbolikk. For det årvåkne øye
kan det nok skimtes både velstands-symbolikk og bonderomantikk. Allikevel legger man mest merke til vakre ting, laget av
vakre materialer, satt sammen slik at de
henleder tanken på ord som solid, tradisjon, evighet og familie. Ingenting dufter
nytt, unntatt kaffen. Vi snakker litt om
avfallsproblematikken.
– Kjøp- og kastmentaliteten er ikke bare
et problem for vår bransje sier Ingvild

Aunan.
– Det gjør jo at enorme mengder treverk
og andre materialer bare blir til et søppelproblem.
Men det ser altså ut som om kvalitetsbegrepet blir stadig viktigere blant folk.
– I prinsippet skal denne stolen holde
like lenge etter at den har vært her, som
den har holdt hittil. Omtrent to hundre og
femti år. Ved fornuftig bruk.
◆

– Stolen er nærmere 250 år gammel og det
ville være vandalisme hvis den så ny ut etter
å ha vært restaurert, forteller Ingvild Aunan.

Forgylling er et eget fag, på linje med
møbelsnekring, treskjæring og møbelkonservering. Christina E. Soelberg er
dansk konservator med gull som et av sine
viktigste verktøy. Når hun ikke restaurerer
speil, jobber hun med møbler, kirkegjenstander og gallionsﬁgurer. Blant annet.
F O L K E V E T T n r. 1 • 2002
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SE MELKEKARTONGENE BLIR TRYKKSAKER!

Lurer du på hvor det ble av de tomme melke- og juicekartongene? Her har du svaret, vi har produsert nytt papir
av dem – og fine produkter. Papiret heter HippoReturkartong.Vil du vite mer om dette papiret? Kontakt
oss, så sender vi deg en brosjyre og prøvebok. Besøk også www.hippo.no.
Telefon 22 03 80 85 • E-post: hippo@hippo.no
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Foto: Reuters

REIS MED FOLKEVETT HØSTEN 2002

Inn i Kina!

«1,3 milliarder kinesere balanserer på en knivsegg. Faller vi ned på den gale siden kan ingen hjelpe oss. Vi er for mange”.
He Qinglian

Bli med Folkevett på en unik reise til verdens
mest folkerike nasjon. I løpet av 13 dager vil du få
anledning til å komme i nærkontakt med et Kina i
rivende utvikling. Vi besøker kinesiske miljøorganisasjoner som kjemper for å berge landet fra
økologisk katastofe. Vi møter byplanleggerne
som jakter på en vei ut av uføret for de kinesiske
millionbyene som kveles av luftforurensing og
støy. Vi besøker en av de siste folkekommunene i
jakt på solidaritetstenkning og likhet. Vi sykler i
Beijing gamle boligkvarterer; de sjarmerende
hutongene og vi reiser med natt-toget inn i den
endeløse landsbygda hvor fortsatt over 70 prosent av befolkningen bor. Og naturligvis ; et besøk
i Kina er ikke komplett uten at du har fått møte
den mange tusen år gamle kulturen og det unike
kjøkkenet med tradisjoner tilbake til de gamle
keiserdynastiene.

Reisen arrangeres i samarbeid med Kinaspesialisten
som har mange års erfaring i å arrangere studie- og
kunnskapsreiser til Kina.
● Reisetidspunkt: 27. oktober – 09. november 2002
Pris: kr. 17.950 pr. pers. Flyskatter kommer i tillegg.
● Prisen inkluderer:
- Fly tur/retur fra Gardermoen og all transport
i Kina iﬂg program
- Delt dobbeltrom på bra turist/førsteklasses hotell
- Helpensjon (unntatt noen få måltider)
- Norsk reiseleder og engelsktalende lokale guider
- Fullt sightseeingprogram inkl. inngangsbilletter
og avgifter
- Visum, informasjonshefte osv.
Dag 1: Avreise med fra Gardermoen med Finn Air via
Helsinki. Total ﬂytid er ca. 9-10 timer

Dag 8-12: Vi ankommer Zhengzhou tidlig på morgenen. Etter frokost kjører vi videre til landsbyen Nanjiecun, et av de siste siste folkekommunene etter privatiseringsbølgen på 80-tallet. Neste dag besøker vi nok en
landsby hvor privat landbruk praktiseres. Det er spennende å sammenligne de to landsbyenes sosiale og
økonomiske forhold. Ettermiddagstog til Xi an. Vi besøker universitet og møter kinesiske forskere og eksperter
på byutvikling. Heldagsutﬂukt til bl.a. Banpo Museum,
ruinene av en landsby fra steinalderen med spennende
arkeologisk funn, og den over 2.000 år gamle, verdensberømte Terrakotta-hæren med 6.000 soldater, hester
og stridsvogner i naturlige størrelser.
Morgenﬂy tilbake til Beijing. Resten av dagen er til
egen disposisjon. Avslutningsmiddag med pekingand
på en av byens beste pekingandrestauranter.
Dag 13 og siste dag: Transport til ﬂyplassen og
hjemreise med formiddagsﬂy. Ankomst Gardermoen
samme dag.

Dag 2:Ankomst Beijing Capital Airport om formiddagen

To uker
tettpakket
med
opplevelser!

Dag 3-7: Vi besøker miljøorganisasjonene Beijing Globale Village og Friends of Nature. Vi møter vinneren av
den norske Sophieprisen, miljøjournalistenLiao Xiaoyi.
Besøk i den norske ambassaden og møte med miljøråden. Den kinesiske muren, den forbudte by og sommerpalasset, og besøk i det vakre Lamatemplet, står også
på programmet. Tid for oppdagelsesferd på egen hånd.
Om kvelden på dag 7 natt-toget fra Beijing til byen
Zhengzhou i Henan-provinsen.

Begrenset antall plasser. For mer informasjon
kontakt Folkevett/Framtiden i våre hender
på tlf: 22 20 10 45/913 94 630
epost: Folkevett@ﬁvh.no
Påmelding innen 1. juni til Kinaspesialisten
tlf: 22 69 68 30, Fax 22 696847
epost kina@kinaspesialisten.no.
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Verdens sosiale forum i Porto Alegre
samlet systemkritikere fra hele verden.
Foto: Jefferson Bernardes/Reuters

«De multinasjonale selskapene
er som Dracula,
de er grusomme og vi vet
at vi må gi blod.»
Roberto Bissio, Social Watch i Uruguay

Mangfoldig global motstand
På samme tid som stormaktenes
markedsfundamentalister har sitt
«Verdens økonomiske forum»,
markerer globaliserings skeptikerne
seg med sitt «Verdens Sosiale
Forum». Forumet er et møtested for
systemkritikere fra hele verden.
tekst ARILD HERMSTAD

I begynnelsen av februar ble Verdens Sosiale
Forum avholdt for andre gang i Porto Alegre, Brasil. Møtet samlet nesten 16.000 delegater fra 4500
organisasjoner, og totalt 51.300 deltakere fra 131
land. Det er bemerkelsesverdig at ingen nasjonalregjering eller FN-organisasjon står bak. Under
overskriften ”en annen verden er mulig» samles et
bredt spekter av frivillige organisasjoner som alle
er enige i at dagens nyliberale økonomiske politikk må endres. Slagordet viser at man ikke har
ett klart svar på hvordan denne verden skal se ut.
Men hva oppnår man ved å møtes, og er det sosiale forumet starten på en ny global bevegelse?
En rekke internasjonale organisasjoner står
bak, deriblant ATTAC, men den formidable
arrangørjobben er det brasilianske organisasjoner
og lokale myndigheter som utfører. Det sosiale
forumet har oppstått som en motvekt til Verdens
34
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Økonomiske Forum, som ble avholdt samtidig i
New York. Flertallet på det sosiale forumet er fra
Latin-Amerika, men kun en av presidentene fra
Latin-amerika følte seg mektig nok til å delta på
årets økonomiske forum. Marionett-presidenter
styrt av USA, Pengefondet og multinasjonale selskaper har opp gjennom historien provosert fram
folkelige opprør på kontinentet, men Verdens
Sosiale Forum er noe annet enn et slikt opprør.
Kampen skal vinnes med demokratiske midler og
grupper som går inn for væpnet kamp er det ikke
rom for under det sosiale forumet. Selv om
mange hører til i politiske bevegelser på venstresiden, ﬁnnes her også miljøforkjempere, jordløse,
forskere, urfolk, feminister, bønder og fagforeningspamper i et lykkelig fellesskap.
Men hva er vi for og hva er vi mot? Walden
Bello, fra Focus on the Global South, tar til orde
for de-globalisering. Han mener globaliseringen i
dag er så knyttet til de multinasjonale selskapene
at vi er nødt til å distansere oss fra begrepet, og
vise at dette er noe vi motsetter oss. Susan George
mener derimot at vi ikke er imot globalisering, og
hevder at det er media som har satt en merkelapp
på bevegelsen.
– Vi er for globalisering, men ikke på dagens
premisser, mener George. Hun jobber i Transnational Institute og er vise-president i ATTAC
Frankrike.
– De multinasjonale selskapene er som Dracula, de er grusomme og vi vet at vi må gi blod,
sier Roberto Bissio fra Social Watch i Uruguay.

Ifølge økonomen Adam Smith er næringslivslederne selv markedets verste ﬁender.
– For at markedet skal fungere, må vi gjøre hva
som helst for å hindre at lederne for disse selskapene møtes. Nå bestemmer de rammebetingelsene for globaliseringen, hevder Bissio. Susan
George følger opp:
– Disse menneskene prøver hver dag å bringe
oss tilbake til 1800-tallet når de frydefullt arbeider for å få utdanning og helse underlagt markedskontroll.
«En sosialistisk verden er mulig», ropes det i
gatene. Men dette er et marginalt tema på konferansen. Verkstedene om rettferdig handel samler
nesten 100 tilhørere, men ingen tror at dette kan
redde verden heller. Kommunismen er død – leve
nasjonalstaten ville vært en dekkende parole for
konferansen.
– Nasjonalstatene må få velge sine strategier
basert på landets karakteristika, sier Walden
Bello, og vi må kreve mer rom for nasjonalstatene. Mange tok også til orde for mer regionalt
samarbeid, men ikke gjennom organer som ligner
på den Europeiske unionen. Og Peter Wahl fra
World Economy, Ecology & Development
(WEED) advarte på det sterkeste mot å kjempe
for et globalt parlament, det vil bli et monster,
mener han.
Walden Bello ser optimistisk på framtiden.
– Vi må promotere mangfold, når det gjelder
fremtiden vet vi at det ﬁns mange blomster som
kan blomstre.
◆
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Nye bøker
Folkevett omtaler aktuelle norske og utenlandske bøker.
Tips oss gjerne enten på e-post folkevett@ﬁvh.no,
telefon 22 20 10 45 eller send et brev til Folkevett/bøker,
Postboks 4743 Soﬁenberg, 0506 Oslo.

Samtalekunst på
Tvergastein

I ﬂere uker intervjuet den amerikanske forfatteren og ﬁlosofen David
Rothenberg sin norske inspirasjonskilde, den 80 år gamle Arne Næss.
Intervjuene som ble gjennomført
som et maratonløp på Tvergastein,
fjellhytta til Næss. Materialet ble
senere sterkt redigert, men det
autentiske preget og sporene fra
samtalen ønsket David Rothenberg
å bevare. Han ønsket å fange den
norske tenkeren, la leserne få høre
hans egen stemme; uten muligheter
til så mange utdypninger, forbehold
og presiseringer som skriftspråket
gir – og som han visste at Næss var
en mester i å bruke.
Boken som nå kommer i nyutgivelse på norsk er en redigert versjon
av den opprinnelige engelske originalutgaven. Det er et spennende og
fascinerende livshistorie som rulles
ut foran oss; begivenheter fra nesten
et helt århundre. Næss forteller fra
sin oppvekst og barndom: Farens
tidlige død som han ikke husker,
problemene med å akseptere
moren, det traumatiske tapet da
barnepiken som ble hans egentlige
morsﬁgur ble sagt opp fordi hun
bortskjemte ham, utviklingen av
«panzerkarakter» for å mestre tapet.
Vi tas med til 30-tallets psyko-analytiske Wien hvor Næss oppholdt seg
i ﬂere år, han forteller om kontakten
med den indre kretsene omkring
Sigmund Freud.
Han forteller om kjærligheten til
fjellene og til Tvergastein hvor han

har opphold seg 10 år av sitt liv, om
dypøkologien, både tenkningen og
bevegelsen som Arne Næss har farskapsansvaret for, og om Gandhi og
Spinoza to viktige inspirasjonskilder gjennom et langt liv. Vi får korte
glimt av familiemannen. Den
aldrende Næss forteller om sin
drøm; en gang når han ikke har
krefter selv til å ta seg fram de bratte bakkene til den avsidesliggende
fjellhytta og bli fraktet på hesteryggen til Tvergastein, stillheten og
fjellheimen. Hans livslange dragning mot fjellene og de høyeste toppene kunne forklares med tap av far
i meget tidlig barndom antyder
Næss og ﬁnner støtte hos i den psykoanalytiske tenkningen.
Samtalekunst er en god betegnelse på denne type biograﬁ. Den
har blitt til gjennom en langsom
prosess i ordets beste mening. Derfor blir utbytte best om den leses
med litt av den samme ro og reﬂeksjon som preget tilblivelsen i fjellhytta til fortelleren.

fortrolig dokumentasjonen som for
første gang i industriens historie
førte til gigant-tap i amerikanske
rettsaker. Forfatterne hevder at
internasjonal tobakksindustri blant
annet har løyet om helseskader og
underslått egne forskningsresultater i over 40 år. De har betalt forskere, politikere og presse for å bagatellisere helseskadene og bestukket
produsenter og skuespillere for å gi
de unge røykeforbilder på ﬁlm. Og
ikke minst har de genmanipulert
tobakksplanter for å øke nikotininnholdet og avhengigheten og satset bevisst på fattige land – nye markeder med få restriksjoner.

lukter, og ikke minst en stor variasjon av mennesketyper Med sin
store innsikt i den indiske, særlig
bengalske kulturen, og med sin erfaring fra de mange tidligere reisene i
India, gir Wera Sæther et spennende
innblikk både i landets hverdagsliv
og mytologi.
Forfatter: Wera Sæther
Forlag: Cappelen 2002

11/9 og dagene etter

Forfattere: Tone Bergli Joner og
Per Erik Joner
Forlag: N.W. Damm & Søn 2002

En indisk togreise

Forfatter: David Rothenberg
Forlag: Cappelen forlag 2001

Det store bedraget

Forfatterne, ønsker med denne
boka å avsløre tobakksindustriens
arbeidsmetoder. Dette er den første
norske boken som på en grundig og
omfattende måte avdekker det forfatterne hevder er tobakkindustriens systematisk fortielse og bedrag.
Vi får innsyn i hemmeligstemplet og

Dette er beretningen om en tre
måneders reise i India i år 2000. Forfatteren reiser sammen med en bengalsk familie, to billedkunstnere og
deres sønn på sju år. Reisen foregår
for det meste med tog, lokaltog som
langdistansetog, i øst, vest, sør og
nord. Toget er et gjennomgangstema.
Reisen oppleves i stor grad gjennom den indiske familiens øyne og
ører, med fargerike og innsiktsfulle
kommentarer til alt som foregår
rundt dem. Fortelleren lytter, noterer, fotograferer og trekker til seg
inntrykkene med alle sanser.
Toget i India er en mangfoldig
og fargerik verden, full av lyder og

11/9 presenterer en serie intervjuer
med Noam Chomsky gjort etter den
11. september 2001. Boken stiller
spørsmål ved hvordan vi skal forstå
angrepene på World Trade Center
og Pentagon. Chomsky går også inn
på andre mottrekk som kunne vært
fulgt, og søker en bredere forståelse
av hva terrorisme er og hvem som
agerer som terrorister. Chomsky
mener USA selv har vært en ledende
terroriststat gjennom sin krigføring
og utenrikspolitikk. «Disse kjennsgjerningene er blitt fullstendig fjernet fra historien. De må praktisk
talt ropes ut fra hustakene,» hevder
forfatteren. Noam Chomsky (f.
1928) er en verdenskjent politisk
aktivist, forfatter og professor i lingvistikk ved Massachusetts Intitute
of Technology.
Forfatter: Noan Chomsky
Forlag: Forlaget Oktober 2002
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Kjøp våre rapporter!
Nyheter

Av John Hille. Kr. 90,-

Førsteklasses reisende

På parti med miljøet?

Lokal handling – nasjonal famling

Om sammenhengene mellom persontransport,
inntektsnivå og miljøbelastninger.
Av Erlend Randeberg. Kr. 60,-

En undersøkelse av stortingspartienes innsats for
miljøet i behandlingen av
statsbudsjettene fra 1998-2001.
Av Steinar Johannessen. Kr 60,-

Når nasjonal politikk hindrer lokalt miljøarbeid.
Av Hilde Opoku. Kr. 60,-

Andre rapporter

Hvit og ren?

Kull og grønne skoger
Om karbonbinding i skog som klimatiltak.
Av Jon Magnar Haugen. Kr. 90,-

Om de økologiske konsekvensene av det norske
bomullsforbruket.
Av Ingrid Bay og Dag Nagoda. Kr. 60,-

I-hjelpen 2000
Skrider verden langsomt frem? (minirapport)
Et tilbakeblikk på globaliseringstiåret 19902000.
Av Anne Huser. Kr. 40,-

Hva Norge tjente på lave priser på utvalgte ulandsvarer i 2000.
Av Ingrid Bay. Kr. 60,-

Miljøtrusler og døve ører
Økologisk utsyn 2001
Økologiske konsekvenser av Norges økonomiske
utvikling det siste året.
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Konsekvenser av miljøtrusler som ikke ble tatt
alvorlig.
Av John Hille Kr. 90,-

” Norsken, svensken og dansken…”
En sammenligning av energibruk og -innsats i tre
land.
Av Erlend Randeberg Kr. 60,-

Hundre effektive år?
Om Norges utvikling innen ressurseffektivitet og
forbruk i det 20. århundret.
Av John Hille. Kr 60,-

FOR BESTILLING
tlf: 22 20 10 45, faks: 22 20 47 88,
e-post: ﬁvh@ﬁvh.no
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Verv medlemmer
til Framtiden i våre hender !
Vi har attraktive premier for deg som verver medlemmer til Framtiden i våre hender. Fyll ut navn på personer du verver på kupongen under, eller
bruk verveskjema på vår hjemmeside www.ﬁvh.no. Vi sender ut medlemsgiro, og når den er betalt sender vi deg vervepremien. – Lykke til, og takk
for at du hjelper oss med å øke medlemstallet!

Dette er våre vervepremier:
Antall vervet

vervepremie (velg én premie)

1 person

Arne Næss´ bok
Helle Folkekniv

24 kort i eske med
Knut Bry bilder
Knut Bry og Framtiden i våre hender
har samarbeidet om å lage en eske
med bilder av natur og mennesker.
Esken inneholder 24 kort som kan
brukes til postkort, takkekort eller
følge en gave.

Helsport lakenpose
Knut Bry korteske
2 personer

Gavekort på kr 250 fra Helios

Arne Næss:

Fiskestang og snelle fra DAM
3 personer

Bardu sovepose fra Helsport

4 personer

Leatherman Pulse multiverktøy

13 personer

Interrailbillett- 3 soner

13 personer

Helsport tunneltelt,

«Hvor kommer virkeligheten fra?»
av Arne Næss

Femund to-mannstelt
(tre-manns ved 16 vervet)
18 personer

Helsport Lavvo

20 personer

Kano fra Arne Hasle

Leatherman
Pulse multiverktøy
Gavekort fra Helios

– I lær etui

Verdi Kr. 250,-

Send inn vervekupongen, eller benytt telefax: 22 20 47 88/e-post: fivh@fivh.no
Verveskjema ﬁnnes også på vår hjemmeside www.ﬁvh.no

❑
❑ Jeg vil ha ﬂg. premie (Premien blir sendt når den vervede har betalt)

FIVH betaler
portoen

Jeg vil samle til større premie

Jeg har vervet
Kat.
Navn

Adresse

__________________________________

Postnr./sted

Svarsending
Svarsendingsavtale nr.:
152260/286PB
Kategorier (Kat.):
M = Vanlig medlem kr. 245 (ord kr 375)
A = Abonnement kr. 185 (ord kr 255)

SA = Student-.abonnent kr. 100 (ord kr 190)
LA = Lavinntekts-abonnent kr. 100 (ord kr 190)

Mitt navn

Adresse

L = Lavinntektsmedlem kr. 100 (ord kr 190)
S = Studentmedlem kr. 100 (ord kr 190)

Postnr./sted

Telefonnummer

Framtiden i våre hender
Soﬁenberg postkontor
0506 Oslo
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196719

ﬁnne sammen

1977
197

En annonse på denne siden koster kr. 150,– pluss mva. Vennligst oppgi om
du vil ha b.m. eller ikke. Når du svarer på b.m.-annonser, legg svaret i en lukket konvolutt sammen med et løst frimerke på kr. 4,00 og send det inn til
Folkevett, P.b. 4743 Soﬁenberg, 0506 Oslo. Frist for annonser til neste nr.
er 20.3.02. Vi forbeholder oss retten til å rette/forkorte innleggene.

Samtun

alkohol eller kaffe, men røyker og eier en gammel bil. Er
barnløs men tar vare på min gamle, herlige far. Elsker
naturen men dessverre har jeg fått gikt så derfor blir det
bare korte og ikke så hyppige turer lenger. Er glad i god
ﬁlm, elsker fantasylitteratur og musikk som Sting, U2,
Clannad og har stor interesse for etnisk musikk også.
Menneskelighet og helheten kommer først i livet mitt så
jeg er sikker på at du har mye varme og stort indre landskap. Vil du vite mer så send noen ord.
B.M. «Blue»

Er din familie interessert i å bygge eget hus rundt et tun
sammen med andre familier?
Vi har et småbruk på Hadeland som gir dyrkningsmuligheter til eget forbruk og evt. dyrehold.
Per Løken, tlf: 22 30 25 43,
E-post: peral@ringnett.no

Økologisk ferie
Også i år kan du leje en lille sommerlejlighed på mindre
økologisk selvforsyningsbrug i nordvendsyssel, Danmark.
Det er mulighed for at få nedsat lejen, hvis du ønsker at
hjælpe i det daglige. Det er 10km til stranden. Leje 1500
kr pr. uge.
Inga og Bent Nielsen
tlf: 00 47 98 93 86 07

Til en kvinnelig idealist.
Jeg er en mann på 37 år som er glad i natur og den trygghet som er forbundet med den i naturens ro, vårens blomstrende trær, varmt klima og sjø.
Jeg er uføretrygdet og prøver å finne min plass i
livet. Forhåpentligvis vil skjebnen bringe lyse horisonter
med seg. Jeg ønsker i denne forstand å bli kjent med en
kvinne som er platonisk som meg selv, og som enten har
stabile livsforhold eller kunne tenke seg å ta sjansen på
å prøve å ﬁnne lykken et annet sted sammen med meg.
For meg er forutsigbarhet og omtanke for hverandre
viktigere enn sex. Til det sistnevnte er det sjelden jeg

Torsk og hyse, høner og potet...
boligbytte for ett år?
Familie fra vakre Gildeskål i Nordland ønsker å byttelåne
bolig med familie i østlandsområdet (grunnet studier) fra
juli/august 2002.
Vi bor i et nytt nordlandshus, m/gress på taket, langbord, 6 soverom, 2 bad, 5 mål oppdyrka tomt etc. Barnevennlig, sentralt beliggende på kommunesenter, med kort
vei til hav, fjell, skole, butikk, bank etc. Gode jobbmuligheter innen skole, helse, kommune og ﬁske/oppdrett.
Ring Hilde for mer info
tlf. 75 75 76 46

har lyst.
B.M. «Til en kvinnelig idealist»

Gate-orkester!
Finnes det noen arbeidsløse ungdommer mellom 20-35
år der ute. Som liker Laibach, Swanz, Einstuvende Neubach, med ditto totalitært militaristisk image. Og som er
lei av den materialistiske og kapitalistiske kulturen av i
dag. Og som kunne tenke seg å spille enten på oljefat
eller synth i et gate-orkester. Som skal fylle Oslo og evt
andre norske byer med industrielle lyder. Hvis det er noen
som synes dette høres interessant ut. Ta kontakt.

Stort indre landskap
Kvinne 38, kunstner og moderne alkymist som produserer økobasert parfyme og kosmetikk søker langhåra,
oppegående mann mellom 28-43. Jeg er høy, mørke øyne,
langt mørkt hår og har en vekt som stopper rent for sent,
så kroppsﬁksert er du ikke. Dessuten er jeg sminkefri, ujålete, veldig følsom, materielt uinteressert, nyter verken
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«Fremtiden i våre hender. Det er
Dammanbevegelsen, hvis krybbe
sto i Holmenkollåsen, hvis grav kommer til å bli
spadd av arbeiderklassen. Det er borgerlig skuddermudder. For framtida ligger ikke i hendene til en
ﬂokk borgerlige idealister fra Vestkanten som vil
frelse verden ved å dyrke poteter i sin egen møkk.»
Jon Michlet i Klassekampen

1977

Den svensk/danske økonomi-professor Gunnar Adler-Karlsson har
foreslått en kjøpsfredslov som skal befri oss fra
kommersialismen og øke forbrukernes frihet: «Den
selger som uten påtenkt kjøpers forutgående initiativ, på noen måte forsøker å påvirke denne til å
kjøpe selgerens vare, dømmes til bøter eller, i grovere tilfeller og ved gjentatte lovovertredelser, til
fengsel. Den tilbudte vare vil uten vederlag bli den
utsatte kjøpers eiendom.»
Folkediktatur mot reklamediktaturet
- Fra Folkevett nr. 8, 1981

1981

«Har du treski?» Da bør du ta en
ekstra god titt på dem, for kanskje
blir det ditt siste par. Hvis treski-brukere ikke påvirker produsenter og forhandlere til å holde treskien i
hevd, må du kjøpe plast neste gang!
Forbrukermakta tapte - Fra Folkevett nr. 6, 1980

1980

B.M. «Ingenting er umulig»
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Snipp, snapp, snute?
Illustrasjonen over er brukt av Svenska
Naturskyddsföreningen i kampanjen «Rädda
skogens liv!» Nesten hundre skoger med truede
arter ble reddet i arbeidet med kampanjen.
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