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Kinas utfordring

leder

En bølge av forbruk ruller over Kina. I takt med at stadig ﬂere kinesere får bedre økonomi og
større kjøpekraft, er matvaner, forbruksmønster og verdier i dramatisk endring. Et Kina i økonomisk oppvåkning og i full industriell utvikling beslaglegger stadig mer av ressurser som olje,
kull, trevirke, dyrkbar mark og matvarer.
Kinas vekst og utvikling de siste 30 årene er av historisk karakter og har vært med på å
bryte en ﬂere hundre år gammel negativ trend med fattigdom, sult, analfabetisme og internasjonal isolasjon.
Anslagene over størrelsen på den nye middelklassen i Kina varierer fra 100 til 300 millioner.
Det norske eksportrådet i Beijing mener at det laveste anslaget er mer riktig. Men selv det
utgjør mer enn en tredjedel av den amerikanske befolkningen. Velstandsøkningen har vært
ekstremt ujevnt fordelt og er i ferd med å skape farlige spenninger og gryende sosial uro.
I tillegg til de sosiale utfordringene sliter Kina med store miljøproblemer. Det gjelder særlig forurensing av luft og vann. Av byer utenfor Kina er det bare styrtrike Milano og den
befolkningstunge Mexico City som ﬁnnes på den tvilsomme 10-på-topp-listen over de verste miljøbyene på kloden. Tall fra FNs utviklingsprogram (1997–1999) viser at mens en by
som Stockholm hadde 9 mikrogram farlige partikler per kubikkmeter luft, hadde hovedstaden i den vest-kinesiske Gansu-provinsen 732 mikrogram av slike partikler per kubikkmeter
luft. Heller ikke den kinesiske hovedstaden Beijing framstår som noe friskluftparadis med sine
377 mikrogram farlige partikler. Faregrensen anslås å ligge på omkring 100 mikrogram per
kubikkmeter.
Det kinesiske samfunnet står overfor en utfordring som knapt noen annen nasjon har
opplevd maken til i nyere tid. Et tilbakeslag i veksten vil øke forskjellene og faren for opprør.
Et Kina i oppløsning er også et skrekkscenario, ikke bare for kineserne og de som styrer landet, men også for de 14 nabostatene som grenser til «midtens rike» og for et stadig mer
sammenvevd verdenssamfunn. Samtidig kan ikke landet leve med forgiftede vannkilder, luftforurensing som dreper minst 400 000 mennesker i året og stadig reduserte dyrkingsarealer
som skal gi mat til en befolkning som trolig vil stabilisere seg på 1.5 milliarder forbrukerindivider rundt midten av dette århundret.
Det ﬁnnes ingen enkle patentløsninger på utfordringene. Kanskje uttrykker en av de kjente kinesiske forfatterne dette best når han sier at «1,3 milliarder kinesere balanserer på en
knivsegg. Faller vi ned på den gale siden kan ingen hjelpe oss, vi er for mange».

Arne Storrønningen
ansvarlig redaktør
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tema den kinesiske drømmen

«I Kina sover en drage.
La henne sove.
For når hun våkner vil hun
riste verden.»
Napoleon Bonaparte
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aktualitet

På Rio+5 i USA kom president Bill Clinton, på det langt større Rio+10-toppmøtet er det langt mer usikkert om George W. Bush kommer. Mange frykter
at møtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg blir en ﬂopp.
Foto: Reuters

Det store tilbakeslaget
Optimismen var å ta og føle på under Rio-konferansen for 10 år siden. I dag har de som kjemper for en annerledes verden
lært forskjellen på god bærekraftig retorikk og politikk. Verdenstoppmøtet Rio+10 i Sør-Afrika er dømt til å mislykkes om
ikke politiske ledere og næringsliv viser mer vilje til konkret handling, advarer miljøvernere og forskere.
tekst KNUT-ERIK HELLE og JORGE PIÑA (IPS)

Det første verdenstoppmøtet om
bærekraftig utvikling i Rio de Janeiro i 1992 la grunnlaget for en bredere offentlig miljødebatt. Fokus på
viktige sammenhenger mellom klimaforandringer, avskoging, tap av
biologisk mangfold, gjeldsfellen i
Sør, global handel, forbruk og produksjon økte forståelsen for miljøutfordringene menneskeheten stod
overfor. Konkrete handlingplaner
med bindende mål og reguleringer
ble det få av i 1992. Nå skal de ti
årene som har gått etter Rio-konferansen evalueres på et nytt toppmøte som starter 26. august i Johannesburg. Rio+10-møtet skal også vurdere utfordringer for bærekraftig
utvikling i tiden framover. Miljø- og
solidaritetsorganisasjoner frykter det
verste etter forhandlingsrundene i
forkant av toppmøtet. Utkastet til
den såkalte handlingsplanen til
4
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møtet mangler elementer som konkrete mål, tidsrammer, tiltak, ﬁnansiering og overvåkingsmekanismer.
– Sør har feil fokus
– Har verdens regjeringer en virkelig
interesse i miljøet og bærekraftig
utvikling, underer Wolfgang Sachs,
ved Wuppertal institutt for klima,
miljø og energi. Han mener USAs
lunkne interesse i miljøsaker vil stå i
veien for et vellykket toppmøte i
Johannesburg. Det samme vil
påvirkningen fra Organisasjonen
for oljeeksporterende land (OPEC).
– Utfordringen i Johannesburg er
å gå utover målene som ble satt på
Rio-konferansen. Nå er det fare for
at de små framskrittene som er gjort
kan bli til tilbakeskritt, sier Sachs til
nyhetsbyrået IPS. Samtidig som planetens helse har blitt dårligere og
ulikhetene har økt, er land i Nord

tilbakeholdne under forhandlingene i forkant av møtet, og land i Sør
viser liten interesse for miljøspørsmålene, påpeker forskeren.
– Å løse fattigdomsproblemet er
umulig uten hensyn til miljøet. En
miljøstrategi er uunnværlig hvis
land i Sør skal komme ut av skyggen
fra industrilandene i Nord og forlate foreldete utviklingsmodeller, mener Sachs, som vil ha fokus på sammenhengen mellom nødvendigheten av at de rike landene reduserer
presset på jordas ressurser og de fattiges rettigheter.
– Fattigdom handler mer om
mangel på makt enn på penger,
konstaterer han.
Rio+10 ganger verre
– I beste fall vil utfallet i Johannesburg bety på stedet hvil i forhold til
Rio-konferansen i 1992. Nå applau-

derer FN, politikere og storselskapene virkemidler som verken har fungert for de fattige eller miljøet, hevder
Helene Bank ved Diakonhjemmets
Centre for Partnership in Development og nestleder i Naturvernforbundet. Hun mener at de strukturene som gjør at vi går i feil retning
bare er styrket de ti årene som er gått
siden Rio-konferansen. Institusjoner som Verdensbanken og Verdens
handelsorganisasjon har ført en
politikk på tvers av intensjonene fra
Rio-konferansen. Privatiseringen av
vannressursene verden over er et
eksempel blant mange. Mennesker
og samfunn mister innﬂytelse på
fordeling og forvaltning av ressurser
som de er helt avhengige av.
– Her har internasjonale selskaper en gjennomgripende rolle. Vi
har fått maktstrukturer som undergraver bærekraftprinsipper som del-
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aktualitet
takelse, fordeling og bærekraftig
forvaltning, mener Bank.
Willliam M. Lafferty, som er
direktør og forskningsleder ved
ProSus, frykter at det i verste fall
kan gå riktig galt i Johannesburg.
– Alt tyder på at det blir et problematisk toppmøte. Det verste som
kan skje er om folk mister troen på
at FN-systemet kan følge opp arbeidet med bærekraftig utvikling og at
fattigdom skilles fra miljøspørsmålene. Skjer det har man knekt den
logiske «ryggen» i Brundtland-rapporten, mener Lafferty.
Grønn maskerade
Verdens store selskaper har alltid
vært aktivt inne i Rio-prosessen for
å beskytte sine interesser.
– Internasjonale selskaper har
arbeidet hardt for å hindre at bindende internasjonale reguleringer
og mål som truer inntektene deres
blir vedtatt siden Rio-konferansen
i 1992, sier Belen Balanya, som
arbeider i Corporate Europe Observatory (CEO) i Amsterdam. Selskapene arbeider gjennom lobby-organisasjoner og samarbeidsgrupper
som Business Action for Sustainable Development (BASD) og World
Business Council on Sustainable
Development (WBCSD).
– Med sinnrike PR-strategier
innenfor merkenavn- og imagebygging, og intensiv lobbyvirksomhet
ønsker multinasjonale selskaper å
sette en stopper for krav om effektive reguleringer. I stedet har de
promotert sin egen «bærekraftig
utvikling»-agenda hvor fokuset er
på frie markeder, ny teknologi og
økonomisk vekst, forteller Balanya
til Folkevett. I Johannesburg møter
industrien godt forberedt. Strategien er å vise en samling bærekraftige
enkeltprosjekter som skal overbevise om at storselskapene frivillig tar
sin del av ansvaret.
– Industriell grønnvasking vil
nå helt nye høyder på toppmøtet,
mener Balanya. Mange miljø- og
solidaritetsorganisasjoner krever
nå at FN gir industrien mindre
makt i Rio-prosessen, men kravene
har blitt avvist.
◆

76 demonstranter fra land i sør
mistet livet under demonstrasjoner mot IMF og Verdensbanken i
2001. I mai i fjor ble opprørspoliti
satt inn mot demonstranter i
Zimbabwe som protesterte mot
30 prosent prisøkning på brød,
melk, korn og sukker.
Foto: Howard Burditt / Reuters

– Angrep på nasjonal infrastruktur er
mulig. Fra et pro-arabisk ståsted ville dette
være langt mer effektivt enn å sende selvmordsbombere, hevder Sommer. Anti-kapitalistiske angrep mot storselskaper og antimilitaristiske angrep øker også. Institusjoner som Verdensbanken har blitt politisk
hacket og forsøket på å åpne et nettsted
som skulle formidle handel med sterkt
omdiskuterte klima-kvoter fikk en svært
dårlig start.

igjen. Innen 2012 skal de 15 EU-landene
kutte sine totale utslipp med 8 prosent i forhold til utslippene i 1990. Tyskland har nesten nådd sitt utslippsmål, mens seks land er
mer en halvveis i arbeidet med å innfri klimaforpliktelsene sine, ifølge Det europeiske
miljøbyrået (EEA). De samlete utslippene er
likevel større i dag enn de var i 1999. Spania
er lengst unna klimamålene i EU, mens Tyskland har gjort mest med sitt utslippskutt på
19 prosent.

Norge har fått en enda dårligere
nordisk atomkraftnabo. Mens
Sverige har bestemt seg for å fase
ut atomkraften, har riksdagen i
Finland åpnet for et nytt atomkraftverk. Foto: Knut-Erik Helle

Trøbbel for orangutangen

Tar det med uro
Politikken til Verdensbanken og IMF fører til
blodige demonstrasjoner i fattige land, hvor
millioner tar til gatene for å protestere. En ny
rapport fra World Development Movement
(WDM) beskriver 77 av disse protestene i 23
land i 2001. Ifølge rapporten endte demonstrasjonene med at tilsammen 76 mennesker ble drept og ﬂere tusen ble skadet. De
protesterte mot blant annet prisøkninger,
kutt i offentlige tjenester og privatisering
foreskrevet av Verdensbanken og IMF. Dette
er tiltak institusjonene gjennomfører for å
sikre at de fattige landene skal klare å tilbakebetale gjeld. 18 av demonstrasjonene
endte med at opprørspoliti eller militære
styrker ble satt inn – ofte mot demonstranter som i utgangspunktet var fredelige.
Tusenvis har også blitt arrestert.

Politisk motivert hacking på
internett øker.

Hacktivisme øker
Politisk motiverte datainnbrudd øker, ifølge
konsulentselskapet mi2g, som har spesialisert seg på datasikkerhet. For tiden opplever
Israelerne en mangedobling av antall
angrep, hvor innholdet på pro-israelske
internettsider blir forandret og i enkelte tilfeller overbelastes slik at de blir tvunget til å
stenge midlertidig. Det er mulig å intensivere cyber-angrepene, ifølge dataekspert Peter
Sommer ved London School of Economics.

Illegal hogst i Gunung Palung nasjonalpark
i Kalimantan i Indonesia truer det som til nå
har vært et av få trygge områder for orangutangen. Omkring 2000 av dem har overlevet i nasjonalparken, men trues nå av ulovlig hogst ﬂere steder. President Megawati
Soekarnoputri har bedt om midlertidig stans
av all hogst av regnskog i landet, i et forsøk
på å få bukt med den delen av hogsten som
er illegal. Et slikt moratorium hjelper imidlertid lite uten at resten av landets inntakte
regnskoger blir vernet, men viser i det minste en politisk vilje til å ta vare på den truede naturen og artene i dem, ifølge Rainforest Action Network (RAN). En regner med
at opptil 70 prosent av tømmeret fra Indonesia er hogget ulovlig, og distribuert videre
med forfalskede papirer. Ifølge RAN er det
umulig å si om produkter laget av regnskogtømmer fra Indonesia stammer fra lovlig hogst eller ikke, på grunn av den omfattende «hvitvaskingen» av illegal hogst i landet.

Dårlig ﬁnsk sikring
Den ﬁnske riksdagen har åpnet for at et nytt
stort atomkraftverk kan bygges i Finland.
Samtidig blir sikkerheten ved eksisterende
atomkraftverk i landet betegnet som slapp
av den engelske forskeren John Large.
– Kravene som det ﬁnske statlige strålevernet stiller til hvor robuste reaktorene
skal være er for lave, sier forskeren til Tidningarnas Telegrambyrå. Han mener at ﬁnske kjernekraftverk ikke engang tåler en
kollisjon med et mindre ﬂy på et par tonn.
Large hevder at det ﬁnnes gode grunner til
å tro at det ene av flyene som ble kapret i
USA 11.september, var på vei mot atomkraftverket i Harrisburg. Flyet styrtet imidlertid før det kom så langt, i Pennsylvania.
Motstanden mot mer atomkraft i Finland
har vært stor. Uhell, avfallshåndtering, lekkasjer og terroristangrep er blant argumentene mot. Tilhengerne står på at atomkraft er det beste alternativet fordi det ikke
bidrar til økte utslipp av klimagasser.

Illegal hogst i Indonesiske
nasjonalparker setter den allerede
truete orangutangen under enda
sterkere press. Foto: Reuters

Halvveis til klimamål
EU er på vei til å innfri forpliktelsene om
utslipp av klimagasser i henhold til Kyotoavtalen, men utslippene er i ferd med å stige
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Arild Hermstad
er daglig leder i
Framtiden i våre
hender

Illustrasjon: andreas brekke

Milliarder uten verdi
Finansminister Foss vil ikke investere oljefondet etter etiske kriterier –
det er for vanskelig, det blir for lite
risikospredning, fondet er for stort,
og det er dobbeltmoral å utelukke
selskaper som vi samarbeider med i
Nordsjøen, sier han. Men kan vi
stole på det han sier? På bare fem år
har Norge bygget opp et oljefond
som ved nyttår utgjorde over 600
milliarder kroner. Flere regjeringer
har konkludert med at det ikke lar
seg gjøre å investere etisk. Likevel er
det innført en såkalt uttrekkingsmekanisme som skal sikre at man
selger seg ut av aksjer dersom eierandelen strider mot Norges internasjonale juridiske forpliktelser.
Som kjent er den internasjonale
6
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folkeretten lite utviklet. Det juridiske grunnlaget er derfor svært tynt.
Norges Bank, som forvalter oljefondet, har full anledning til å investere i selskaper som beviselig har
brutt menneskerettigheter, bidratt
til store miljø-ødeleggelser, og som
produserer atomvåpen eller klasebomber. De har ingen instruks om å
unngå slike selskaper. Deres oppdrag er å tjene mest mulig penger til
lavest mulig risiko i et internasjonalt
ﬁnansmarked hvor selskapenes moralske standard varierer mye. Uttrekkingsmekanismen har foreløpig
ikke kommet til anvendelse, selv om
fondets aksjer i selskapet som investerer i antipersonellminer ble solgt i
løpet av fjoråret.

Uttrekkingsmekanismen fører til en
ren ansvarsfraskrivelse: Regjeringen
overlater arbeidet med å avdekke selskapenes gjøren og laden til tilfeldige og uavhengige journalister. NorWatch har for eksempel i løpet av de
siste månedene avdekket at fondet
har plassert penger i selskaper som
produserer klasebomber og atombomber. Uttrekkingsmekansimen
er derfor bare egnet til å villede folk
til å tro at man tar etiske hensyn, det
eneste vi gjør er å trekke investeringer dersom noen oppdager at vi har
puttet penger i et selskap som har en
virksomhet som strider mot folkeretten.
FIVH utga rapporten Verdiløse
penger i februar. Her viser vi blant
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av
Steinar Lem

«Vi må spørre selskapene om hvordan de tjener penger
– ikke bare hvor mye penger de tjener.»

annet at det er fullt mulig å investere
oljefondet etter etiske kriterier, at markedet for slike investeringer er i kraftig
vekst og at etiske krav ikke fører til
lavere avkastning eller vesentlig mindre spredning av risiko.
Politikerne står helt fritt til å
bestemme hvordan de vil bruke oljepengene, de kan investere i masseødeleggelsesvåpen, alternativ energi, sykehjemplasser eller skoler, for å nevne
noe. De kan til og med satse på lotterier over hele kloden. At vi velger å
sette penger i aksjer er nok en god idé.
Likevel trenger vi ikke å kjøpe andeler
i alt som ﬁns av selskaper på utvalgte
børser verden over. Politikerne kan
velge å kanalisere penger vekk fra verstingselskaper og bransjer som vi ikke
ønsker at skal bli større. På den måten
kan vi faktisk bidra til at verden blir et
litt bedre sted. Vi kan også bidra til en
bevegelse hvor næringslivet tvinges til
å ta et økende ansvar for å bekjempe
fattigdom og hindre miljø-ødeleggelser. Finansmarkedene er ingen moral-

fri sone. Næringslivet bruker som
kjent stadig mer energi på å påvirke
politikerne, og globalt overtar storselskapene mer og mer makt på
bekostning av de folkevalgte. Vår oljerikdom gir oss imidlertid muligheten
til å ta tilbake noe av makten. Vi må
spørre selskapene om hvordan de tjener penger – ikke bare hvor mye penger de tjener.
Finansministerens påstand om at
det er dobbeltmoral å ikke kjøpe
aksjer i selskaper som vi ellers samarbeider med, er basert på manglende
innsikt. Han glemmer nemlig at når
man legger ut oppdrag på anbud må
man forholde seg til et EØS- regelverk
hvor man er pålagt å velge det beste
anbudet i henhold til kravspesiﬁkasjoner. Hvor vi vil kjøpe aksjer velger vi
fritt.
Når FIVH nå kjemper for etiske
retningslinjer må vi ikke glemme det
overordende perspektivet: Tempoet i
oljeutvinningen må ned. Klimaet rammes direkte, og sektoren er et hinder
for å utvikle fornybar og alternativ
energi. Mange kreative og dyktige folk
går til oljesektoren som betaler best.
Vårt beskjedne krav nå er at oljefondet ikke kjøper aksjer i selskaper
som bryter med den norske statens
eget verdigrunnlag. Dette gir også
Norge en ny mulighet, fondets størrelse gjør at Norge kan opparbeide en
solid ekspertise på området som bare
blir viktigere i årene som kommer.
Finansministerens innvending om
at etiske retningslinjer er vanskelig er
ikke holdbar – om så var er vi ikke fritatt fra å prøve. Her har politikerne
mulighet til å ha makt og utøve makt
– bruk den! Og spørsmålet om hvilke
selskaper som tjener mest er også
interessant, hva skal vi satse på? De
som respekterer miljø og menneskerettigheter – eller verstingene? De som
tror at verstingene gir best avkastning
– hvilken framtid tror de på? FIVH
tror på en bedre verden, derfor lover vi
å bruke alle tilgjengelige midler for å
vinne kampen for etisk forvaltning av
nordmenns oljeformue.
◆

Etikk, takk
Bondevik og Foss står rakrygget og standhaftig imot presset om å innføre
etiske retningslinjer for Oljefondets investeringer på ﬂere hundre milliarder
kr. Man frykter at det kunne gå utover avkastningen. Men Bondevik er
verdifull. I Aftenposten skriver han, med politikerens sikre sans for dårlig
norsk, at ”med samarbeidsregjeringen har vi nå en ny sjanse til å få verdier på banen igjen”. Så gir han 4,5 millioner til et kristent institutt som skal
formidle verdier i skolen. Hvilke verdier? Bondeviks egne, formodentlig:
Penger først. Så litt taktisk etikk, takk.

Kongen og lusa
Jack Herlofsen er ikke bare psykolog, 67 år gammel og fra Kristiansand. Han
ble også berømt noen timer for et modig storverk: Drapet på en løve utført
med pil og bue. Dagsrevyen og Tv2-nyhetene fant videoen av pildrapet så
kul at de ikke pukket på sitt vanlige krav om eksklusivitet. Begge viste den
i en glad atmosfære. Etterpå snakket drapsmannen sentimentalt om at han
skulle få leve, drikke, spise, elske – altså alt det løven ikke skulle få lov til.
Storslått sluttet han med å erklære: ”Det var en konge som falt”.
Drept av en lus.

Verdens Gang
VG er som kjent tidvis så fylt med vesentlig, innsiktsgivende stoff om verdens
gang at det blir knapt med plass til underholdning. I nettutgaven for litt siden
kunne den modne og trolig myndige leser få med seg at amerikaneren Bobitt
– berømt for å ha fått penisen skåret over av en mishandlet kone – nå er tiltalt for å ha mishandlet enda en kone. Om Bobitts bakgrunn står det: ”Siden
klarte legene å gi Bobitt en ny penis, som tok seg jobb som pornoskuespiller.”
Penis med egen jobb? Den nyheten kunne vel være verdt mer enn en
bisetning.

Kultur
Dagsavisens kulturredaktør er en modig dame. På store reklameplakater
deﬁnerer hun kultur: ”Kultur er her og nå, du og jeg.”
Så vet vi det. Noen kunne tro at dette var det utvidede kulturbegrep,
som omfatter alt. Men siden verken ”der og da” eller ”de” er kultur, lanserer hun vel et innsnevret kulturbegrep – så innsnevret at det som nettopp var kultur (her og nå) ikke lenger er det. Synd for oss med store CDsamlinger.

Lengre sommer
RM elektro As tilbyr, med næringslivets sikre sans for dårlig norsk, et ”Kjempe vårtilbud”: ”Forleng sommerkveldene med en terrassevarmer”.
Et lite, men rosverdig tiltak for å øke drivhuseffekten – og dermed
utendørstemperaturen sommerstid.

Verdensbanken kommer
Til Oslo. Og den vil møte kraftige gatedemonstrasjoner. Hvorfor? Fordi banken
gjør rike i fattige land rikere, på bekostning av fattige mennesker og natur.
Skal de rike bli rikere, selv om fattigdomskløften i verden øker og
naturen skades? Lyder kjent... Er det ikke… jo, det er rett og slett Aps,
Høyres, Vs, KrFs, Frps, Svs og RVs politikk. Men det er vel mindre heroisk
å demonstrere mot lokallag av SV enn mot Verdensbanken. Og det er alltid vanskelig å demonstrere mot seg selv.

◆
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Kinas nye

En kinesisk fotomodell poserer med en lokal bonde under fotografering for en
katalog for et lokalt motehus i Kunming. Foto: Reuters
8 F O L K E V E T T nr. 3 • 200 2
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revolusjon
En forbruksrevolusjon ruller over Kina. De glitrende veksttallene og de nye mulighetene
begeistrer den voksende kinesiske middelklassen. Miljøeksperter i øst og vest frykter et økologisk sammenbrudd med store ringvirkninger som følge av det økonomiske hardkjøret.
tekst ARNE STORRØNNINGEN

ved innkjøringen til den kinesiske millionbyen Ningbo i Zhejiangprovinsen ruver en gigantplakat
av landets president, Jiang Zemin. I
bildet på megaplakaten står han i et
malerisk og utopisk bylandskap.
Med hånden løftet til hilsen forsikrer Kinas president at landet
under kommunistpartiets vinger
går en rik og strålende framtid i
møte. Velkommen til Ningbo!
Ningbo er ingen utopi-by. I følge
«The Rough Guide», en av de store
internasjonale reisehåndbøkene for
unge ryggsekkturister, er den gråbrune havnebyen knapt verdt et
besøk. De ﬂeste utlendingene som
kommer hit er da heller ikke turister
på jakt etter det opprinnelige Kina,
men forretningsfolk med tilknytning til en av de mange nye bedriftene som har latt seg lokke av kvaliﬁsert og billig arbeidskraft og av de
gunstige etableringsbetingelsene i
området.
De siste årene har den gamle
havnebyen ved utløpet av Yuyao og
Yong-elva opplevd en rekordartet
økonomisk vekst i likhet med
mange av de andre spesielle økonomiske sonene i landet. Langs Kinas
sørlige kyst ligger de kinesiske vekstområdene på rekke og rad – millionbyer med navn de færreste på våre
breddegrader knapt har hørt om:
Wuxi, Fuzhou, Xiamen, Wenzhou,
Shantou og Shenzhen. Sammen
med de aller største byene og med
Shanghai som den aller viktigste,

utgjør de grunnmuren i det nye
vekst-Kina.
Etter 1992 har Kina opplevd en
forbrukseksplosjon og ﬂom av vestlige produkter inn i landet.
En ﬂom fra vest
Tenåringsjentene som skravler i vei
i sine fargerike mobiltelefoner og
slurper nuddelsuppe på en av de
lokale hurtigmatrestaurantene i
sentrum av Ningbo tilhører den
unge generasjonen kinesere som
med stor selvfølge omgir seg med
vestlige statussymboler, klær og
musikk.
Kina har raskt utviklet seg til en
nasjon av mobiltelefonbrukere. Ingen land i verden omsetter så mange
mobiltelefoner som Kina. Også
mange andre av de rimeligste forbrukervarene er i ferd med å bli allemannseie. En undersøkelse fra slutten av 90-tallet viser at 90 prosent av
husholdningene har TV-apparat og
selv 84 prosent av familiene på
landsbygda har fjernsyn i huset. I
byene har rundt 70 prosent kjøleskap, 82 prosent har vaskemaskin.
Selv om te fortsatt er den dominerende drikken, suser Cola-drikkene
opp som den foretrukne tørsteslukkeren blant unge i byene.
Da den brune sukkerdrikken ble
introdusert i Kina med massiv
reklamestøtte slapp erkekapitalistene fra Atlanta å slåss mot store etablerte innenlandske mineralvannsprodusenter. De fantes knapt.

Under hele Mao-perioden fram mot
midten av 70-tallet eksisterte det
bare et mineralvannsmerke som ble
distribuert i det nasjonale markedet.
Det øvrige var lokale og superlokale
merker. Maos livlege, som har gjort
boksuksess ved å brette ut formannens intime hverdagsliv for et internasjonalt publikum, avgir intet voyeuristisk bidrag om den store formannens forhold til sukkerdrikker.
Han lar oss imidlertid få vite at Mao
aldri pusset tennene, men gurglet
munnen med grønn te. Noen dypere interesse for å utvikle en slagkraftig proletarisk brusindustri lar seg
vanskelig lese ut av av Marxist-leninisten Mao Zedongs tanker – verken
i teori eller praksis.
Derimot pakket Coca-Cola konsernet pent koffertene og forlot på
oppfordring det nyrøde Kina umiddelbart et maktovertakelsen i 1949.
Da Deng Xiaoping satte døren på
gløtt for utenlandske selskaper i
1979 lot de amerikanske Colaguttene seg ikke be to ganger. Som første
konsern med røtter i USA slapp de
sine varer inn i det nyåpnede kinesiske forbruker-markedet. I følge en
ny rapport (2000) fra Qinghua-universitet i Beijing og i South Carolina- universitetet i USA, er Colakonsernet deleier i 24 tappeanlegg gjennom såkalt Joint Venture samarbeid
med kinesiske eiere. I tillegg har selskapet nylig etablert et heleid produksjonsanlegg i Shanghai som
skal produsere det siruplignende og

ekstremt hemmeligholdte grunnkonsentratet som er nødvendig for
å lage Coca Cola. Samlet sysselsetter
Coca Cola 14 000 mennesker direkte og gir næringsgrunnlag til
400 000 andre som inngår i kretsen
av underleverandører og støttespillere. I følge rapporten om Coca Cola
i Kina er mange av de Colasysselsatte tidligere overﬂødige fra landbruket eller statsindustrien.
De amerikanske hurtigmatkjedene var ikke fullt så kjappe på labben som kollegene i brusbransjen
da de nye etableringsmulighetene
bød seg. Amerikanske Kentucky
Fried Chicken var først ute og åpnet
den aller første vestlige hurtigmatkafeen i Kina i april 1987. I dag ligger KFC i knivskarp konkurranse
med erkerivalen McDonald’s om å
være den ledende leverandør av vestlig gatekjøkkenmat til kineserne.
McDonald hadde i 2002 rundt 430
restauranter i Kina og planlegger å
åpne 122 nye. Selskapets internasjonale ledelse slår fast at Kina nå er et
av McDonald’s hovedmarkeder i
verden. For øyeblikket konkurrerer
minst fem store amerikanske, kinesiske og japanske hurtigmatkjeder
om Kinas voksende appetitt for
kjappe måltider.
Som en følge av stadig bedre
økonomi er hele det kinesiske kostholdet i bevegelse.
Produksjonen av frossenmat har
tatt kraftig av og er i dag et gullkantet markedsområde.
F O L K E V E T T n r. 3 • 2002
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«De unge som begjærlig kastet seg over vestlige klær og symboler ble beskyldt for å være
naive og tro at selv månen er rundere i vest.»

Europeiske produsenter av heiser
som Schindler og Krupp-Thyssen
har nå sitt største markedspotensiale i Kina hvor nye høyhus og
skyskrapere skyter i været i voldsomt tempo.
Kina er ikke bare en produsent av
varer til det internasjonale markedet.
Mer og mer får nye produkter og tjenester fotfeste i tråd med vaner og
livsstil som er i kraftig forandring.
Åndelig forurensning
Den vestlige livsstilen og de vestlige
merkevarene har ikke fått innpass i
den kinesiske folkerepublikken uten
en viss motstand. Partiveteranene
var i sjokktilstand da den første forbrukerbølgen rullet over Kina tidlig
på åttitallet. I 1983 lanserte de en
motkampanje mot «åndelig forurensning». Lederartiklene i de partistyrte avisene mante til nøkternhet
og offervilje og angrep de som
«blindt kopierte den vestlige livsstilen». De unge som begjærlig kastet
seg over vestlige klær og symboler
ble beskyldt for å være naive og tro
at «selv månen er rundere i vest». Til
tross for påstander om ekstragavanse og hedonisme hjalp kampanjene
lite. I 1984 rykket Deng Xiaoping ut
for å forsvare reformprossessen.
– Det er tull å tro at jo fattigere vi
er, jo mer revolusjonære er vi, hevdet
mannen som rødegardistene noen
år i forveien hadde skjelt ut for å
være «en trofast vandrer på den
kapitalistiske veien».
Men ﬂommen av vestlige varer
og vaner lot seg ikke stoppe av kampanjene. Etter at en sjokkert verden
i 1989 så at arbeidere og studenter
ble meiet ned og drept på den Himmelske freds plass og i gatene
omkring, gikk Kina inn i en midlertidig isolasjonsfase. Men det varte
ikke lenge. I 1992 la den snart 90-år
gamle partihøvdingen Deng Xiaoping ut på sin berømte reise til de
spesielle økonomiske sonene i sørKina i et forsøk på å bringe reformprossessen og utviklingen på skinnene igjen. Partikongressen ga det
samme året støtte til en politikk
som innebar mer markedsliberalis10 F O L K E V E T T nr. 3 • 2 0 0 2

«Bekjemp korrupsjon, begynn det Ærlige og Redelige» står det tatovert på
armen til kvinnen, sammen med bildet av den avdøde partiformann Mao
Zedong. På en kroppskunst-fest i Shanghai. Foto: Reuters

me i den kinesiske økonomien.
Responsen var voldsom. De neste to
årene ble det etablert over 10 000
økonomiske soner i Kina og i det
fjerne blinket et mulig medlemskap
i Verdens Handelsorganisasjon som
lederne bak de høye murene i
Zhongnanhai, regjeringen og partielitens tilholdssted i Beijing – både
fryktet og så fram til.

Ustyrlige internett?
Ikke alt vesten kan by på er velkomment i Kina. Pornograﬁsk materiale
og vestlige liberale ideer som ﬂyter
på den elektroniske motorveien har
blitt en hodepine for myndighetene.
Det samme gjelder satelittfjernsyn
og andre elektroniske medier. Selv
om landet har åpnet for stor økonomisk frihet og den jevne kineser har

fått betydelig større armslag og personlig frihet – har myndighetene
fortsatt et stort behov for kontroll.
«Markeds-leninisme og ikke
marxist-leninisme», har Kina-journalisten og forfatteren Nicholas D.
Kristof gitt som karakteristikk på
situasjonen i Kina.
Behovet for å regulere den inngående strømmen av materiale over
internett har gjort at myndighetene
jevnlig har lansert »slå – hardt-kampanjer».
Liu Weifang er et eksempel på
dette. I juni 2001 ble han fengslet
for 3 år fordi han deltok på åpne
diskusjonsforum med innlegg som
angrep og ærekrenket kommunistpartiet.
I den samme perioden hjemsøkte politiet 58 000 internettkafeer
over hele Kina. Omkring 2000 ble
stengt og ytterligere 6000 ﬁkk midlertidig kuttet forbindelsene til nettet.
Det er særlig pornograﬁsk materiale, åpen politisk opposisjon som
kan undergrave maktposisjonen til
kommunistpartiet og hjemmesider
med tilknytning til ekstreme religiøse sekter som myndighetene er
interessert i å fjerne og begrense.
Ekstreme religiøse sekter er i denne
sammenheng identisk med den
bannlyste Falun-Gong-bevegelsen.
Enhver som blir knepet i å laste ned
stoff fra Falun Gong bevegelsens
hjemmesider, enten hjemmefra eller
fra en internettkafe, risikerer umiddelbar varetekstfengsling og streng
straff, hevder den britiske avisen
The Guardian.
På samme måte har regjeringen
ønsket å blokkere kinesernes tilgang
til noen av de mest Kina-kritiske
utenlandske nyhetsmediene. Nyhetsorganisasjonene selv påpeker vilkårlig blokkering.
For eksempel er Taiwan-regjeringens hjemmeside blokkert, men
Tapei News, aktivt talerør for øysamfunnets uavhengighet, er tilgjengelig for kinesiske internettbrukere.
Den Hong Kong-baserte South
China Morning Post fordømmes av
konservative Beijingpolitkere for sin
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«Innen 2005 skal Shanghai være et økonomisk senter i Asia og innen 2010 håper byen å
ha inntatt rollen som et internasjonalt senter på linje med New York, Tokyo og London.»

mangel på partilojaliteet, men avisen kan leses på nett sen kveldstid
og på natten.
Amerikanske nyhetsmedier blokkeres også inkonsekvent. Tilgang til
New York Times og Washtington
Posts nettutgaver har i perioder blitt
blokkert av myndighetene, men ikke
Herald Tribune International som
eies av de to nyhetsorganisasjonene
og som står for den mest gjennomførte nyhetsdekningen fra Kina.
Men de unge webbrukere ﬁnner
snikveier. Med hjelp av mellomstasjoner (såkalte proxyservere) logger
de seg inn på forbudte utenlandske
nettsteder. Den britiske Guardianjournalisten John Gittings som er
stasjonert i Shanghai forteller om
eksempler på unge nettbrukere som
betrakter dette som en avansert
«katten-og musa» lek og som åpenlyst skryter av hvordan de lekent og
lett hopper fram til det de selv
ønsker på nettet.
The big big apple
Kontroll og fast grep fra myndighetene skremmer ikke den internasjonale kapitalen bort fra Kina. Snarere
tvert om. De ﬂeste er her for å tjene
penger og har for lengst lært seg ikke
å plage kommunistpartiet med prat
om menneskerettigheter eller demokrati.
– De færreste forventer at vi skal
øve press på myndighetene i USA
eller Europa for å få dem til å endre
politikk. Hvorfor skal vi komme til
Kina med løftet pekeﬁnger, spør en
skandinavisk forretningsmann som
har jobbet i Asia i en årrekke.
Det er det hurtig voksende forbrukermarkedet, overskuddet av billig og godt kvaliﬁsert arbeidskraft
og sosial stabilitet som lokker stadig
ﬂere vestlige virksomheter til å ﬂytte
produksjonen sin til fastlands-Kina.
I virkeligheten handler det om åpningen av det siste store markedet i
verden, mener analytikerne i de store
internasjonale selskapene som nærmer seg Kina med samme utålmodige begeistring som barn på vei til et
varehus fullpakket med søtsaker.
De globale kremmerne har alltid

To omreisende arbeidere sover på en fortauskant etter tidlig arbeid i sentrum av Beijing. Med
Kinas inntreden i WTO, forventer man at abeidsledigheten vil øke ettersom gamle statsbedrifter blir konkurrert ut, og billig landbruksimport reduserer behovet for arbeid på landsbygda.
Foto: Guang Niu / Reuters
F O L K E V E T T n r. 3 • 2002
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«De store internasjonale selskapene nærmer seg
det kinesiske markedet på samme måte som barn på vei til
et varehus fullpakket med søtsaker.»

En kinesisk kvinne prøver en lokalt produsert ansiktskrem i et kjøpesenter i sentrumav Beijing. Foto: Natalie Behring / Reuters

En kinesisk bonde passerer en Harley Davidson og deres førere i Beijing. Som et
resultat av økonomiske reformer, er unge, urbane karrieremennesker i stand til
å skaffe seg vestlige luksusobjekter som motorsykler. Foto: Natalie Behring / Reuters

Nanpu-broen ble ﬁnansiert av den Asiatiske utviklingsbanken (ADB). Foto: Claro
Cortes / Reuters
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følt en nærmest ekstatisk tiltrekning til det voldsomme markedspotensiale «riket i midten» kan by på.
Nøkkeltallene som beskriver de
ulike kinesiske delmarkedene og
regionene kan få det til å svimle for
de ﬂeste som jakter på salgsvolum
og omsetning. Det folkerike området langs Yangtze-elva utgjør et
mulig framtidig megamarked.
Folketallet i regionen nærmer
seg 400 millioner, betydelig mer enn
hele USA samlede befolkning.
– Blir dette verdens største regionale marked i det 21. århundre, spør
den norske forfatteren og mangeårige Asia-korrenspondenten, Gunnar
Filseth, i boken «I Yangzidragens
rike».
Området rommer 85 byer som
alle kan konkurrere med Oslo i innbyggerantall, blant disse er det 35
millionbyer, med Shanghai (13 millioner) og Chongqing (32 millioner)
som de største.
Chongqing med sine over tretti
millioner innbyggere er verdens største bysamfunn.
Det er naturligvis lett å la seg
blende av de voldsomme tallsstørrelsene og glemme de mange begrensningene som det kinesiske
samfunnet fortsatt rommer. Et sammenknyttet regionalt marked langs
Kinas største vannvei, den utstyrlige
Yangze-elva, er foreløpig bare en ﬁksjon. Området rommer både et lite
mindretall nyrike, en hurtig voksende middelklasse og et ﬂertall med
tilknytning til landbruket med svært
begrenset kjøpekraft.
Slike begrensninger glemte trolig
bilindustriens kvinner og menn da
de nærmet seg Kina midt på 80-tallet. I denne tidlige fasen av Kinas
økonomiske reformere trodde åpenbart mange i bransjen at salget av
biler til kineserne ville vokse like inn
i himmelen. Slik gikk det ikke. Bilbransjen forregnet seg grovt. De
aller ﬂeste vanlige kinesiske familier
måtte nøye seg med å betrakte de
rullende statussymbolene på
avstand.
Det er fortsatt situasjonen. I
følge en artikkel i China Daily i

oktober 2001 hadde knapt 10 prosent av husholdningene i Beijing
egen bil til disposisjon. I mange
andre byer er biltettheten langt lavere og i mange tilfeller er ikke mer
enn 3 til 5 prosent av familiehusholdningene bileiere. Mer nøkternt
anslår nå den internasjonale bilindustrien at omkring 2010 vil høyst
20 millioner kinesere være i stand til
å kjøpe en liten bil.
I første omgang har trolig mange
av familiene som har fått del i velstandsveksten, ny bolig – og ikke bil
som førstevalg. Det kan framtidige
generasjoner kanskje være glad for.
Et bilbruksmønster i hele Kina på
amerikansk nivå vil gjøre at landet
alene vil måtte legge beslag på mer
enn hele verdens samlede oljeproduksjon (2000-nivå) hevder Lester
Brown i World Watch Institute i
Washington.
Dessuten mener det høyt respekterte vitenskapsakademiet i Beijing
at utviklingen av massebilisme i
Kina kan kreve så store arealer at det
vil komme i uforenlig konﬂikt med
matvareproduksjonen. Naturen har
ikke tildelt Kina dyrkingsarealer i
forhold til det store folkeantallet.
Mens landet skal fø 22 prosent av
verdens befolkning har det bare 7
prosent av klodens dyrkbare jord.
De begrensede dyrkingsressursene
er ikke bare under press fra et stadig
mer velutviklet nettverk av motorveier. I tillegg er over hundre millioner mennesker på vandring fra den
lutfattige landsbygda – med bare et
brennende ønske – å skaffe seg plass
i et privilegert bysamfunn med sikker inntekt, ny bolig og bil.
George Fisher, toppsjef i Eastman Kodak har billigere varer å tilby
kinesiske forbrukere. Han har regnet ut at om kineserne på fastlandet
brukte like mye ﬁlm som sine landsmenn på Taiwan ville verdens samlede ﬁlmforbruk øke med 50 prosent. Det er tall som får dollartegnene til å blinke i øynene til globale
kapitalister.
En undersøkelse foretatt av
Deloitte & Touche viser at nesten 80
prosent av topplederne som ble
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Kinesiske jenter på bokmese i Beijing. Foto: Guang Niu / Reuters
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«For å holde den økonomiske veksttakten på tilstrekkelig nivå er det nødvendig
å tredoble bruken av brunkull innen 2010.»

Coca Cola lanserer sitt nye kinesiske
nettsted i Shanghai. En «meget stor»
sum skal ha blitt investert for å bevege markedsføringen av Coca Cola inn
på nye områder ettersom ﬂere kinesere får tilgang til internett. Foto: Reuters

Kinesiske båttrekkere, kalt «Qian
Fu», drar et fartøy oppover Wu Jiang
elven, en av tilløpselvene til Yangtzeelven i Sichuan-provinsen. Den nasjonale folkekongressen diskuterer planer om å omdirigere vann fra
Yangtze-elven i sør-Kina hundrevis av
kilometer nord, til den Gule elv, som
hver sommer tørker opp før den rekker sjøen. Konstruksjonen av det 17
milliarder dollar dyre prosjektet, som
ble først drømt fram av formann Mao
for 50 år siden, skal etter planen
begynne neste år. Dette på tross av
opposisjon fra miljøvernere og sørlige
provinser, som sier at Yangtze-elven
kan tørke inn i løpet av 30 år.
Foto: Reuters

spurt trodde at Asia ville oppnå den
sterkeste økonomiske veksten fram
mot 2005. Nesten halvparten mente
at verdensdelen ville være den viktigste kilden til vekst for selskapet
de bestyrte. Bare 35 prosent mente
USA ville være det markedsområdet
hvor virksomheten ville hente ut de
største gevinstene i framtiden.
De nye heltene
Å tjene penger har igjen blitt et ideal
i Kina. I følge ofﬁsielle beregninger
ﬁnnes det omkring 10 millioner
millionærer i landet. Siden reformene tok av for alvor etter partikongressen høsten 1992 har det vokst
opp en stor privat sektor. Det er
uenighet om hvor stor den er. De
mest optimistiske beregningene
viser at det ﬁnnes over 30 millioner
private virksomheter med over 70
millioner ansatte. Mer nøkterne
anslag viser et betydelige lavere
antall.
For 30 år siden, da kulturrevolusjonen herjet landet, var all privat
næringsvirksomhet forbudt. Selv
uskyldig kremmervirksomhet kunne bli straffet med fengsel og utstøting av det gode selskap.
Utviklingen siden har vært eksplosiv. Da kommunistpartiet med
partiveteranen Deng Xiaoping i
spissen avskaffet folkekommunene

og delvis åpnet for privat forretningsvirksomhet knappe tre år etter
Maos død, tok det ikke lang tid før
de gamle revolusjonære heltene ﬁkk
konkurranse. «Se på Lei Feng!» sa
Maos propagandamakere og pekte
på en ung og uselvisk soldat som ble
dyrket som et opphøyd kommunistisk ideal. «Se på Sun Guiying!» proklamerte Beijing Daily 30 år seinere
og pekte på en spe bondejente som
ble omtalt som den «første representanten for bonde-Kina som
kjøpte bil». Gjennom oppdrett og
salg av kyllinger hadde hun skaffet
seg tilstrekkelig kapital til å anskaffe seg det sjeldne statussymbolet på
ﬁre hjul. «Hun kan nå kjøre rundt i
sin nyanskaffede sølvgrå Toyota og
sikre seg enda ﬂere forretningsavtaler», skrev avisen som i samme åndedrag omtalte driftige Guiying som
«Zhuang Yuan», en ærestittel fra det
gamle Kina som ble gitt til konfutsianske akademikere med høyest grad
av utdanning.
En annen bondejente, 18 år
gamle Wang Zhaomei ble etter
sigende rik ved å selge avskårne
blomster. Etter at historien om den
suksessrike blomsterselgeren ble
kjent gjennom avisene mottok hun
hundrevis av brev og over 70 besøk
daglig av nysgjerrige som håpet å
riste av henne oppskriften på den

Kina er lys våken
Hvorfor tapte de store asiatiske nasjonene som India og Kina
sin ﬂere tusen år lange posisjon som verdens ledende nasjoner innen handel, kultur og vitenskap? Helt fram til tidlig på
1800-tallet sto Asia for nesten 60 prosent av verdens samlede brutto nasjonalprodukt og Kina alene for over 30 prosent
av den registrerte verdiskapningen på kloden. Hva gikk galt?
Forsøkene på å forklare er mange. To hovedforklaringer
skiller seg ut som troverdige, mener den amerikanske journalisten Nicholas D. Kristof som halte i land den prestisjefylte Pulitzerprisen for sitt journalistiske søkelys på Asia.
For det første var grådigheten og viljen til å skape proﬁtt
på bekostning av andre mer utbredt i det gamle Europa enn
i Kina. I det konfutsianske Kina sto verdier som prestisje, ære,
kultur, kunst, utdanning, respekt for forfedre og lydighet mot
foreldre og autoriteter høyt.
Det å tjene penger sto langt nede på listen. Konfutse for-

dømte økonomisk profitt-tekning og mente jakt på penger
var med å å gjøre en mann liten i åndelig forstand.
For det andre hadde Kina utviklet seg til å bli innadvendt
og selvtilfreds. Lederne var opptatt av tidligere tiders idealer,
storhet og metoder og hadde en generell skepsis mot nye
ideer og nye tanker.
Kina manglet renessanse-Europas nysgjerrighet og
begeistring. De manglet den boblende og sydende drivkraften som gjorde at en liten italiensk provinsby som Firenze på
kort tid kunne tiltrekke seg eller skape trendsettere og
personer som Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti,
Niccolo Machiavelli, Picco Della Mirandola og Girolamo Savonarola.
Den kinesiske eliten hadde ikke bare forestilling om Kina
– midtens rike – som det fysiske sentrum på kloden, men
også som det kosmopolitiske midtpunktet. Utenfor bodde

økonomiske suksessen.
En askeladd-beretning fra Shenyang i den nordkinesiske Liaoning-provisen er også rørende. Den
handler om småbonden Liu Xigui
som møysommelig hadde bygd opp
sitt eget transportﬁrma med over
600 lastebiler i stallen. Startkapitalen til sitt første skranglete kjøretøy
hadde den foretaksomme bonden
blant annet fått ved å selge sitt eget
blod! I tillegg oppfylte Liu enda ﬂere
av kravene til en god kapitalistisk
arbeiderhelt. Etter hvert som lommeboka gradvis ble fylt opp med
knitrende sedler ga han bort en halv
million kroner til lokale skoler og
lokale velferdsorganisasjoner.
Den nye eliten?
Knapt nok noe annet sted i Kina
merkes pulsslagene fra den økonomiske veksten bedre enn i Shanghai.
Langs paradegaten Nanjing Lu ﬂyter en strøm av kjøpelystne.
Rundt 40 millioner kinesere er
registrert som aksjeeiere; mange av
dem bor i Shanghai. Hver tredje
voksne innbygger i byen deltar i den
nye nasjonalsporten og har investert
penger i verdipapirer og aksjefond.
Pudong, den flunkende nye
skyskaperbyen i Shanghai er et forsøksfelt for ﬁnansielle reformer.
Omkring 70 ﬁnansinstitusjoner har

barbarene og fra dem hadde man intet å lære. Den siste av
forklaringene er at nasjonale eksperimenter i Kina kunne bli
skjebnesvangre for nasjonen fordi den var så stor. Et feilgrep
ville raskt kunne få enorme ringvirkninger. Slik var det ikke i
Europa. Mens for eksempel Portugual en periode rotet seg inn
i en periode med isolasjon hvor utlendinger ble drept og forfulgt, kunstskatter plyndret og vitenskapsmenn drevet ut av
landet, var situasjonen i land som England og Holland i den
samme perioden preget av åpenhet, hevder Kristof.
De faktorene som gjorde det en gang så mektige kinesiske imperiet tilbakestående er i ferd med å bli borte. «Kina
er nå et samfunn som er besatt av å tjene penger. Mangelen
på nasjonal enhet har ført til at Hong Kong og Taiwan har
kunnet prøve ut kapitalismen, mens Mao-generasjone har
høstet erfaringer med planøkonomi og sosialisme», skriver
Kristof i boka «Thundering from the east, portrait of an rising
Asia». Eller som som den kinesiske ﬁnansveteranen i Singapore, Lee Kuan Yew, formulerte på en stor internasjonal konferanse: «Kina er lys våken».
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tema den kinesiske drømmen

En operaskuespiller er kledd ut som den kinesiske guden for velstand foran dekorasjoner under feiringen av det nye året.
Begivenheten er sponset av et kjøpesenter, som ønsker å bringe lykke og hell for forretningen.
Foto: Bobby Yip / Reuters

etablert seg her, deriblant 32 utenlandske banker. Dette er det mest
fortettede ﬁnansmijøet i Kina med
unntak av Hong Kong.
Innen 2005 skal Shanghai være
et senter for Asia-regionen og innen
2010 håper byen å ha innta rollen
som et internasjonalt ﬁnanssenter
på linje med Tokyo, London og New
York.
Shanghai-regionen er også en av
de mest aktive utklekkingsområdene
for nyrike i Kina.
Et omstridt spørsmål er om de
skal få være medlemmer av det ekslusive kommunistpartiet med
omkring 60 millioner medlemmer
ut av en befolkning på nærmere 1.3
milliarder mennesker. Spørsmålet
har trolig utløst strid mellom venstreﬂøyen i partiet og de reformvennlige. Alt tyder på at partikongressen til høsten vil åpne for at
Kinas ﬁnanskonger og suksessrike
private entreprenører kan få være
med i partiet.
Det økologiske marerittet
Kampen om klodens økologiske
sjebne vil stå i Asia, mener mange av
16 F O L K E V E T T nr. 3 • 2 0 0 2

miljøforskerne som er knyttet til
både vestlige og asiatiske forskningsinstitusjoner.
De frykter – trolig med rette – at
det økologiske fundamentet ikke
vil bære dersom folkerike nasjoner
som Kina og India tilegner seg forbruksvaner som lenge har vært forbehold velstående amerikanere og
vest-europeere.
– Fei for egen dør først, synes å
være det kinesiske svaret til vestlige
politikere og eksperter som er
bekymret på kineserne vegne. Som
deltaker i internasjonalt miljøarbeid
har Kina og mange andre utviklingsland hatt liten sans for den
vestlige pekeﬁnger.
– Men til tross for at bærekraftig
utvikling for lengst også har blitt et
honnørord hos lederskapet i Beijing, virker det som om forestillingen om Kinas rett til å utvikle først
og rydde opp seinere har klort seg
fast hos kineserne, hevder den britiske Kina-eksperten Graham Hutchings. Siden både USA, Japan og
Europa først sørget for økonomisk
vekst, og deretter ga seg i kast med å
rette opp de verste miljøskadene,

bør Kina også få lov til å gjøre det
samme, er den praktiske holdningen til kineserne, hevder Hutchings.
Men Kina har mye å tape på at
landet utsettes for en økologisk
katastofe. Det er naivt å påstå at
kineserne og de kinesiske myndighete tar lett på dette. Spøken om å
ﬂytte hovedstaden Beijing til et
annet sted har alvorlige undertoner.
Den politiske eliten som bor i byen
kan selv merke hvordan ørkenen
spiser seg stadig nærmere bygrensen. I noen områder ligger sanddynene ikke mer enn 70 kilometer fra
byens yttergrenser.
Derfor har myndighetene satt i
gang massive treplantingstiltak. Det
jaktes også på utvikling av nye energikilder, men det monner lite i den
store sammenhengen. For å holde det
økonomisk vekstlokomotivet på
skinnene inn i det 21. århundre må
fortsatt kineserne basere seg på den
energikilden de har mest av – billig,
men forurensende brunkull. For å
holde den økonomiske veksttakten
på tilstrekkelig nivå – minst 5 prosent
per år – er det nødvendig å tredoble
bruken av slikt kull fram til år 2010.

Det store kappløpet
De økonomiske ekspertenes meninger om Kinas framtid er delte. De
mest pessimistiske spår landet en
dyster framtid med sosial uro, massearbeidsledighet og økonomisk
stagnasjon. Lengst går kanskje den
kinesiske forfatteren og økonomen
Gordon Chang. I sin nye bok «The
coming Collapse of China», gir han
de kinesiske makthaverne maks 5
års resterende levetid. Men et ﬂertall
av verdens økonomiske spåmenn
ser ut til å samle seg omkring et
langt mer positiv konklusjon: Landet står overfor store sosiale og økologiske utfordringer – men det er
også mange andre positive krefter
som spiller inn. Dersom lederne i
Beijing makter å lose landet gjennom de neste 10 til 15 årene med
omstilling og brottsjø ligger veien
trolig åpen for at Kina igjen kanskje
kan innta plassen som en økonomisk supermakt.
◆
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samtalen
Miljøødeleggelsene truer ikke alt høyere liv med utslettelse. Det gjør atomvåpnene. Det er usant at faren for en global atomkrig er forsvunnet. Det er
også usant at alle akademikere murer seg inne på sine kontorer og i sine
fag. Professor i matematisk statistikk ved Universitetet i Oslo, Bent Natvig,
STEINAR LEM møter
professor Bent Natvig

har i årevis advart om at det utenkelige kan skje.
tekst STEINAR LEM foto KRISTIN FAGERLID

Dødelig glemsel
tid mellom USA og Russland på 25
minutter. Raketter må klargjøres
noen minutter før utskyting. Ved
falsk alarm har USAs president kanskje ti minutter på seg til å bestemme om atomvåpen skal skytes ut.
Atomvåpenmotstandere verden over
krever at den tiden skal forlenges,
kanskje til uker eller måneder ved at
atomstridshodene demonteres fra

foran Fredrik Skavlan før atomvåpnene
er fjernet?
– Gatene ble fylt under Reagan,
da han ville ha et rakettskjold – som
kunne ha fått Sovjet til å slå til først.
Vi hadde ”Stjernekrigsmarsj” i Oslo.
– Det kom ikke halvparten så mange
som i marsjen etter at Benjamin Hermansen ble drept.
– Nei, nei.

«General Lee Butler som ledet USAs strategiske
atomstyrke, reiser nå rundt og advarer. Tidligere
– Kan vi sove trygt etter at Gorbatsjov
avsluttet den kalde krigen?
– Nei. Vi kan når som helst få
atomkrig ved en feil. Det er umulig å
skape full sikkerhet i store, teknologiske systemer som atomvåpen og
atomkraft. Vi kan ikke en gang
beregne sikkerheten. Systemene er
for kompliserte. Atomvåpen er
moderne utgaver av Babels tårn. Vi
mangler kontroll. Derimot synker
faren ved å redusere arsenalene, og
når null når tallet på våpen er null.
– Hvem tror på 820 år med operative
atomvåpen – uten katastrofe? Hitler
kommer tilbake… Men Willoch mener at
noen atomvåpen må beholdes, for å
avskrekke terrorstater?
– Det er så langt fram dit at det er
et meningsløst, avsporende poeng.
Når atomvåpen nesten er avskaffet,
kan vi ta den diskusjonen.
– Hvor ligger faren for krig ved feil?
– En sivil rakett fra Andøya kom
på avveie, og utløste russisk atomalarm… I dag er det en overﬂyvnings18 F O L K E V E T T nr. 3 • 2 0 0 2

forsvarsminister McNamara gjør det samme. De vet.
Men de som sitter i sine posisjoner tier.»
rakettene. I India og Pakistan ﬁns
det ikke varslingstid, ved feil der kan
det bli skutt fra hofta.
– NATO holder på retten til å bruke
atomvåpen først. Forsvaret består da i å
utslette alt høytstående liv… Overhodet å
basere sin sikkerhet på store mengder
atomvåpen, det må da være den ondeste
ide som har eksistert. Hva er blitt sykt hos
Petersen, Bondevik, Stoltenberg, Bush?
– Det var iallfall en ulykke at Jan
Petersen ble utenriksminister. Han
er USA-lojal og uselvstendig. Og
hele regjeringen må ta ansvaret… Ja,
tanken om terrorbalanse er ondskap
satt i system.
– Og hvorfor hater ikke folk disse politikerne? Hvordan er det mulig at vi ikke
fyller gatene i protest verden over, kaster
egg på Petersen, stemmer sånne vekk?
Hvorfor er ikke alle med i Nei til atomvåpen? Vi kan jo ikke synke rolig ned

– Er mennesket feilkonstruert slik at
vi fortrenger ubehagelig kunnskap?
– Jeg er redd for at noe fryktelig
må skje før vi reagerer. Mange
påpekte på 70-tallet at sikkerheten
ved atomkraft var for dårlig. Så kom
Tsjernobyl – som heller ikke var nok.
Nå har vi fått 11. september, som
kunne ha vært uendelig mye verre –
en atombombe over New York. Og
vi reagerer lite.
– Og fagmenneskene hjelper til. Jeg
har sett atomindustrien erstatte ”eksplosjon” med ”rask energiutvikling”. Forskere lurer på hvilket språk man skal
bruke for å advare om at her ligger høyradioaktivt avfall – om 40 000 år. Bokmål eller kinesisk? Dødningehoder? Så
ville arkeologene grave raskere videre…
– Det ligger mye penger i atomindustrien, og fagfolk lar seg kjøpe.
Vi har prøvestansavtalen, men USA

gjennomfører subkritiske tester som
ligner eksplosjoner. En viktig grunn
er å opprettholde unge fysikeres
interesse for feltet. Ellers ville kunnskapene dø ut – og det hadde vært
helt perfekt.
– Men nå vil Bush lage et rakettskjold
– som kan gi atomterror uten balanse,
ustabilitet, og følelsen av amerikansk allmakt?
– Ut fra pålitelighetsvurderinger
er det opplagt at det ikke kan virke.
Skulle Irak en gang sende atomraketter og lokkeraketter mot New
York, er 90-prosents treffsikkerhet
ikke nok. Jeg hadde en amerikansk
forsker her på kontoret som jobbet
med dette rakettforsvaret , og sa til
ham at tilstrekkelig sikkerhet er
umulig. Han var enig.
– Hvorfor disse planene? Press fra
industrien? Er det fantasier om amerikansk usårbarhet som følge av star warsﬁlmer, amerikanske helteﬁlmer?
– Det siste betyr noe. En kulturfattigdom, som gjør at amerikanerne tror på det de ser på skjermene:
Filmer og en kunstig dataverden.
– Og næringslivets overtro på vilje og
teknologi: ”De sa det var umulig, så vi
gjorde det”…
– Ja, ja visst. ”Det ﬁns ikke problemer, bare utfordringer”… Folkene
rundt Bush er enkle – utenriksminister Powell har liten makt – og
industrien presser på for å få gigantkontrakter. Men etter 11. september
er skjoldet meningsløst, en teknofantasi, det er hjelpeløst mot terror.
– Hva med atomkrig på grunn av
galskap? Kan noen på en atomubåt utlø-
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«Det var iallfall en ulykke at Jan Petersen
ble utenriksminister. Han er USA-lojal
og uselvstendig. Og hele regjeringen må ta
ansvaret… Ja, tanken om terrorbalanse
er ondskap satt i system.»

se dommedag?
– Ja, vitsen med ubåtene er at de
skal være relativt uavhengige, hvis
kommando- og kontrollsentralene
på land lammes. Kapteinen og en til
kan være nok. Her er det fatale svakheter. Og mannskaper som misbruker narkotika, og er presset ved at de
er neddykket i kanskje 70 dager.
– Og terroren? Så lenge spaltbart
materiale ﬁns, er det vel et tidsspørsmål
før New York ikke ﬁns?
– Ja. 11. september var i det perspektivet en nesten-ulykke. Jan
Petersen holdt senere foredrag om
terrorisme på et seminar, uten å
nevne atomterrorisme. Men nestenulykker må få oss til å tenke oss om.
– Heller ikke venstresiden tenker –få
snakker om atomnedrustning. Det gjelder å ikke virke gammeldags.
– Mens USA trekker seg fra
ABM-avtalen med forbud mot antirakettvåpen, og legger til rette for

raskt å kunne gjenoppta prøvesprengninger.
– Skjønner ikke atomvåpenmenneskene at all teknologi sprer seg, og etter
hvert faller i terrorhender?
– Det vil iallfall skje.
– Hva med atomkrig ved overlegg?
India og Pakistan?
– Er følelsene sterke, fordamper
rasjonaliteten.
– Ja visst. Mao kalte atombomben en
papirtiger. Forløperne til Rød Valgallianse trodde at supermaktene ville gå til
atomkrig, men at arbeiderklassen etterpå
skulle oppstå fra ruinene og skape en slags
radioaktiv sosialisme.
– Ja, ille. India/Pakistan er det
farligste området nå, med dårligere
sikkerhet enn Vesten. Men heller
ikke vi kan basere oss på teknologiens fullkommenhet. General Lee
Butler som ledet USAs strategiske
atomstyrke, reiser nå rundt og advarer. Tidligere forsvarsminister

McNamara gjør det samme. De vet.
Men de som sitter i sine posisjoner
tier.
– Under Falklandskrigen senket et
argentinsk ﬂy krysseren Shefﬁeld. Antirakettskyts ble ikke utløst. Datasystemene registrerte raketten, fant ut at den ville
treffe om 57 sekunder, og identiﬁserte den
som en Exorsette-rakett. Tredje operasjon: Raketten er franskbygd. Fjerde:
Frankrike er et vennligsinnet land. Konklusjon: Raketten er ikke farlig. 148
omkom… Må atomvåpen eksplodere i
mindre målestokk før de fjernes?
– Noen mener det. Jeg skulle
ønske 11. september hadde vært
nok..
– Mediesamfunnet? Hele tiden noe
nytt. Glemsel. Uklare overganger mellom
skrekkﬁlmer og virkelig vold...
– Absolutt. Vi venner oss til det
utroligste – samtidig som vi ikke
tror på det absolutt utrolige, nemlig
atomeksplosjoner. Vi må forstå at

det kan skje – for å hindre det. I FN
er NATO-landene bremseklossen.
Men også et land som India bruker
atomvåpen til selvhevdelse. Mye er
personavhengig – heldigvis. I Midtøstenkonﬂikten heter problemene
Sharon, Hussein og Bush. De vil
ikke leve evig. Nye aktører kommer,
slik Gorbatsjov skapte helt nye
muligheter. På lengre sikt vil vi forhåpentlig se tilbake på nåtiden som
en fryktelig periode.
Dagen etter denne samtalen – men
muligens ikke på grunn av den –
kommer det melding om at USA og
Russland vil skjære kraftig ned på
sine operative atomvåpenarsenaler.
Lite destrueres – mye settes på lager.
Nå kan kanskje jorda ikke ødelegges
fullt så mange ganger.
◆
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– miljø, medvirkning, solidaritet

Stiftelsen Idébanken låner gratis ut informasjon om forsøk som
viser vei mot mer miljøansvarlige og globalt rettferdige løsninger.
Tips oss gjerne på folkevett@ﬁvh.no
Eller ring idébanken på 22 03 40 10
Finn ﬂere ideer på www.idebanken.no

banken

Spør før du kaster
Store mengder elektrisk utstyr som kan repareres går hvert
år i søpla. I Høje-Taastrup i Danmark får forbrukere gratis
sjekk og billig reprasjon utføres av frivillige og folk på sysselsettingstiltak.
Med mer reparasjon reduseres avfallsmengden og levetiden på husholdningsapparater forlenges. Kanskje en idé til etterfølging? Det er ikke små
mengder elektrisk utstyr som hvert år går rett i søpla. Ofte på grunn av små
feil eller mangler som lett kan la seg reparere. Ved Miljø- og energisentret i
Høje-Taastrup i Danmark har man nå opprettet et verksted hvor innbyggerne tilbys en sjekk av ulike husholdningsartikler som ellers ville blitt kastet.
– Formålet med ordningen er å bidra til forlenge levetiden på utstyret, for
slik å redusere avfallsmengdene, sier prosjektkoordinator Pia Gade.
Alt fra kaffetraktere, vekkerklokker og eggkokere til støvsugere og lamper
blir sjekket og om mulig reparert her. Siden ordningen startet i november
2001 har pågangen vært økende. Erfaringen man har gjort så langt viser at
mye av husholdningsutstyret kan repareres. Prisen for å få reparert utstyr her
er lav sammenlignet med hos andre reparatører. Dette kommer av at det er
frivillige, i første rekke pensjonister, samt folk på sysselsettingstiltak som
utfører jobben. Man har også etablert ett samarbeid med det lokale avfallsselskapet – VEGA. Avfallsselskapet leverer nå inn ting som ellers ville blitt
kastet til sjekk på verkstedet. Det som lar seg reparere blir levert til VEGAs
gjenbruksbutikk «Direkte Genbrug» hvor det selges. Slik reduseres avfallsmengdene på en genuin måte, samtidig som en skaper meningsfull sysselsetting for pensjonister og arbeidsledige.
Reparasjon av elektrisk utstyr reduserer avfallsmengden og øker levetiden. (Foto: Samfoto).

Ferie på økogård
Lei av lange køer, kjøpepress og mas i ferien? Da kan økoturisme være
noe for deg.Tenk deg å kunne bo på en økologisk gård ute på den engelske landsbygda, besøke en seter i den norske fjellheimen eller å få innblikk i hverdagen hos en fjellbonde i Sveits. Å nyte stillheten om kveldene, eller å snakke med bonden mens han viser barna dine de daglige
gjøremålene. Gjennom ECEAT (European Centre for Eco Agro Tourism) har du mulighet til å velge mellom 1500 europeiske gårdbruk,
hvorav 30 ﬁns i Norge. ECEAT har som mål å stimulere til bærekraftig småskalaturisme på landsbygda. ECEAT videreformidler kontakt
mellom bonde og turist, og utgir årlig en katalog som beskriver tilbudet på hver enkelt gård. Alle gårdene ligger i naturskjønne omgivelser. Standarden varierer, det kan være alt fra muligheten til å slå opp
telt på gården, leie en hytte eller å bo i det gamle staslige våningshuset. De ﬂeste gårdene har også ulike aktiviteter som man kan
delta i. Typen aktiviteter varierer fra gård til gård, og er tilpasset de
lokale forholdene. En kan for eksempel være med på guidet ridetur,
delta på kurs i matlaging, drive jakt og ﬁske eller være med på tradisjonelt gårdsarbeid.ECEAT-nettverket dekker 22 land, så her skulle
det være mulighet for enhver til å ﬁnne et reisemål.
Sjekk: www.eceatnorway.com
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Jobb for livet
800 ansatte ved Statoils hovedkontor på Forus gir
hver måned mellom 50 og 80 kroner til Kirkens Nødhjelps brønnboringsprosjekt i Etiopia. Prosjektet har
pågått i 11 år og har hittil ført til at 600 000 innbyggere i Omo-distriktet har fått rent vann. Dermed slipper kvinnene å gå fem-seks timer daglig for å hente
skittent vann – noe som dessuten er årsak til 80 prosent av sykdomstilfellene i Etiopia. Foruten penger
har de Statoil-ansatte også bidratt med teknisk kompetanse til prosjektet. Statoil er en av 12 bedrifter
som til nå deltar i Kirkens Nødhjelps satsing «Jobb for
livet». Hver bedrift velger selv et prosjekt de vil støtte. De medarbeiderne som vil gir et fast beløp av
månedslønna, og får til gjengjeld regelmessig informasjon om hvordan prosjektet går. Mer informasjon:
http://www.nca.no/article/archive/104
Ansatte i Statoil støtter boring etter vann i
Etiopia med penger og kompetanse.

7483_08-21

07.06.02

13:06

Side 21

Et hus med utradisjonelle miljøløsninger trenger
ikke å koste mer enn et konvensjonelt hus.

Da Lars Nilssen i Son skulle bygge nytt hus, valgte han å
satse på utradisjonelle miljøløsninger. Huset i Gneissveien
er ett av de svært få i Norge som varmes opp med aktiv solenergi. Det vil si at de omkring 14 m2 med solfangere på
taket ikke bare leverer tappevann, men også golvvarme
som gjør annen fyring overﬂødig særlig om våren og høsten. Bare på den måten regner Nilssen med å kutte energiregningen med en tredjedel. Men i tillegg er hele huset
utformet for å få mest mulig ut av den «passive» solenergien. Det er glasstilbygg og varmelagrende murvegg mot sør,
bare små vinduer mot nord, 25 cm ecoﬁber-isolasjon i veggene og 35 cm i taket. Det er brukt sunne materialer over
alt. Akkurat hvor langt ned energiforbruket kan komme er
det ifølge Nilssen for tidlig å si, da han og familien ennå
ikke har bodd et helt år i huset. Ifølge både ham og arkitekten, Frederica Miller i Gaia-Oslo, har byggekostnadene ikke
vært større enn for et konvensjonelt hus.

Økologisk fritidsbygd

internett-tipset

Solhus i Son
Transportkalkulatoren
Vestlandsforsking har laget et
program der du kan ﬁnne ut
hvor store miljøskadene blir om
du velger å reise fra A til B i
Norge med tog, buss, bil eller
ulike kombinasjoner. Du får opplyst både energiforbruket og
utslippene av sju forskjellige
stoff. NB! Kalkulatoren har den
fordelen og ulempen at den krever litt våkenhet. Du må selv
velge noen forutsetninger, og
programvaren garderer bare delvis mot at du velger transportmiddel som ikke går dit du vil.
Men med tunga rett i munnen
får du presis info – og trolig
noen overraskelser!

Kirkeengen Hagebygd i Skiptvet er Norges første samling økologiske feriehus. Kirkeengen var et lenge nedlagt småbruk like ovenfor Glomma. Nå er det anlagt 18 fritidsboliger, hver med 1-2 mål tomt hvor det er meningen at eierne
skal opparbeide som produktive hager. I tillegg er det 50 mål fellesområde avsatt til frukttrær, beitende dyr og lekeplasser.Til området hører også et fredet saltoppkomme som tiltrekker seg et rikt mangfold av fugle- og dyrearter.
Boligene er bygd av sunne materialer, er isolerte for vinterbruk, har naturlig ventilasjon solfangere
til oppvarming av tappevann. Det er også et eget biologisk renseanlegg for avløpsvannet.

http://prosjekt.vestforsk.no/nsb/person1.asp

Tegningene til Norges første
økologiske fritidsbygd.

Mest pantevennlige butikk
Norges Kvinne- og familieforbund har i samarbeid med
Plastretur kåret landets mest pantevennlige butikk. 500
detektiver fra alle kretser i forbundet ble mobilisert for å
inspisere pantefasilitetene ved 1000 butikker over hele
landet. De la blant annet vekt på om det var reint og ryddig rundt panteautomatene, om de var lett tilgjengelige,
om det fantes egen beholder for plastposene folk har
med ﬂaskene i (posene resirkuleres også!) og om en
kunne vaske hendene etterpå. Vinneren ble Ultra på Stovner i Oslo, som ﬁkk tilleggspoeng for sine morsomme
automater i drageform. Nr. 2 ble Coop Havøysund. Coop
var også den av kjedene som gjorde det best i landet
under ett.

Grønn svenskehandel
Flaskepanteautomater er noe du sjelden ﬁnner i svenske butikker.
Derimot er det noen som oppfyller strenge miljøkrav på andre områder. Da kan de få hele butikken merket som «Bra miljøval» av Naturskyddsföreningen. Men nåløyet er trangt: det er hele 116 krav som
må innfris. Butikken må ha virkelig mange økologiske varer –
eksempelvis minst en sort økologisk iskrem, minst ﬁre økologiske
frokostblandinger og minst fem slags økologisk barnemat. Det
meste av brødet må være bakt lokalt. Stort sett alle hygieneprodukt
som tilbys må være miljømerket. Det er også strenge krav til enøktiltak i butikken, avfallssortering, miljøvennlig reingjøring med mer.
Etter vel tre år har et hundretall butikker i hele Sverige klart kravene. De ﬂeste tilhører kjedene Konsum og Hemköp. Nå er neppe Folkevetts lesere de ivrigste til å brenne av en halv bensintank i jakten
på billig ﬂesk. Men for dem som likevel har tenkt å titte over grensa i ferien, kan vi nevne at over halvparten av de miljømerkede Konsum-butikkene ﬁnnes ved den norske stuedøra i sør – i Dalsland og
Bohuslän.Trøndere får kortest vei til de to grønne Hemköp-butikkene i Östersund.

Naturskyddsföreningen i Sverige tilbyr
miljømerking av butikker.
F O L K E V E T T n r. 3 • 2002
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En liten verden
Turistindustrien bidrar til å skape en mer og mer homogen «global kultur». En turistkultur som har blitt
et symbol på Vestens blomstrende friheter – hvor de rike har makt til å reise, velge og forbruke.
foto MARTIN PARR / MAGNUM / ALL OVER PRESS

Turist i Gambia.

Turisme er blant verdens største industrier. Omkring 750 millioner «turister» bruker årlig rundt 2000 milliarder dollar på overnatting, mat, transport
og suvenirer. Den engelske fotografen Martin Parr har arbeidet med turistkulturen som tema. For ham ligger paradokset i turismen et sted mellom gleden i å møte fremmede kulturer og tapet av kulturell identitet. De reisende
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er villige deltakere i den altomfattende forbrukskulturen, samtidig er de også
ofre for forhåndsbestemte roller og aktiviteter – på nåde av større kommersielle sosiale krefter. Kulturkollisjonene har bare blitt større ettersom land i
Sør også har blitt en del av Martin Parrs globale «turistkultur». En kultur
som blir mer og mer ensartet.
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fotoessay

Antikkens Akropolis er ikke helt som før…
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fotoessay
Fra Pattaya i Thailand.

På «Playa de las Americas»,
Tenerife i Spania.

Turist på Goa i India velger og vraker.
Goas frigjørings front har kjempet
mot at turistenes interesser har blitt
prioritert foran behovene til de l
okale inderne.
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fotoessay

Turistopplevelser fra hesteryggen i Tyrkia.
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grønn turisme
De sydøstasiatiske regnskoger står for fall og vil være borte om få år hvis utviklingen forsetter. Men i
Queensland i Australia, bare noen titalls mil fra rovhogsten til indonesiske tømmerselskaper,
har en sterk opinion klart å snu utviklingen. Deres måte å redde regnskogene på er et
eksempel til etterfølgelse for en hel verden.
tekst og foto BÅRD BREDESEN

Møte med en

reddet reg n

En foss skaper ideelle forhold for trebregner
og andre primitive regnskogsplanter i
Australias «Wet Tropics». Et tidløst paradis.
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g nskog
Gondolbanen trekker vognen
vår opp den bratte lia – og over regnskogens smaragdgrønne tak. Oppe
på toppen kjenner vi suget i magen i
det vognen slipper seg utfor og vi ser
langt utover et bølgende, intakt
skoglandskap. Den 7,5 km lange
gondolbanen gjør det mulig å oppleve de gjenværende delene av de
store tropeskogene fra et fugleperspektiv. Vi blir imponert over
fargeprakten til en ﬂokk kongeparakitter som spiser frukter i en tretopp.
Vognen stanser på en plattform.
Derfra følger vi oppbygde gangveier
gjennom regnskogen, der trærne er
fulle av ulike bregner, orkideer, lianer og moser. Informasjonsplakater
og pedagogiske utstillinger, der det
tildels er benyttet avansert informasjonsteknologi, gir interessant informasjon om regnskogens økosystem.
Gondolbanen og gangveiene er bygd
så skånsomt at det bare har vært
behov for å hogge noen ytterst få
trær.
Reddet av turisme
Neste dag kjører vi på en svingete vei
gjennom det største området med
lavlandsregnskog i Australia, Daintree nasjonalpark. Det var åpningen
av denne veien i 1983 som førte til at
tømmerhogsten til slutt ble stanset i
området. Omfattende protester hindret ikke at veien ble bygget og en del
skog hogd. Men veibyggingen utløste et enormt press fra opinionen
som medførte at de resterende regnskogene ble vernet.
I dag er de tropiske regnskogene i
Australia blant kontinentets viktig-

ste turistattraksjoner, som tiltrekker
mange millioner mennesker hvert
år. På tross av det store antallet besøkende sørger tilrettelegging for at
regnskogen blir skånet for slitasje,
samtidig som forstyrrelsen blir konsentrert til noen få områder. Turistene er svært interessert i å oppleve og
lære om planter og dyr i den urørte
regnskogen.
Ved Coopers Creek skal vi være
med på en guidet tur i regnskogen.
Der treffer vi den blide og engasjerte
botanikeren Prue Hewett. Vi er en
gruppe på 8 personer fra alle verdensdeler som blir ledet på en
kronglete sti gjennom den storvokste regnskogen. Prue øser av sin
store kunnskap om skogens komplekse samspill av planter og dyr. Hun
tar opp en cyanidblå, eplestor frukt.
– Denne frukten heter Cassowary
plume, fordi den er avhengig av å gå
gjennom kasuar-fuglens tarmkanal
for å kunne spire, forteller hun.
Senere på turen opplever vi å stå
ansikt til ansikt med den 50 kg
tunge, mannshøye, lunefulle og ikke
ﬂyvedyktige urfuglen, kasuar, som
spiller en nøkkelrolle i spredningen
av ulike regnskogstrær. For 70 plantearter er kasuaren trolig den eneste
som er i stand til å spre frøene deres.
Den spiser fruktene hele – og gjennom avføringen spres frøene til
andre steder i skogen. Kasuaren er
blitt uvanlig i regnskogene i Australia og på New Guinea på grunn av
traﬁkkpåkjørsler, innførte ville svin
og tidligere regnskogs-ødeleggelser,
som har splittet opp leveområdet i
mindre deler. Kasuarens sterke

Anleggelse av en 7,5 km lang gondolbane over regnskogens tak gir oss og
andre turister en storslått opplevelse av dette mangfoldige økosystemet.

tilbakegang kan igjen føre til tilbakegang for de trærne og den type
regnskog fuglen er avhengig av.
God økonomi
Prue er en av ﬂere grunneiere i området som livnærer seg av turisme.
Hun er bevisst både den økonomiske og økologiske verdien av å bevare
regnskogene, og har derfor også vernet sine skoger som en del av
verdensarvområdet «Wet Tropics».
– Jeg utpekte den urørte skogen
på min eiendom til naturreservat,
for å beskytte den. Min bevaring av
regnskog er basert på ekte økoturisme, sier Prue.
Hun er en av mange som arrangerer dagsturer i regnskogen. De guidete turene i regnskogen kan tilpasses enhvers smak og behag. De spenner fra enkle times-turer til ﬂere
dagers strabasiøse fotturer. I kanten
av regnskogene ﬁnnes også en
mengde overnattingsmuligheter i
alle standarder og prisklasser. I dag
er turistindustrien knyttet til disse

regnskogene mer innbringende enn
tømmerindustrien var før den opphørte. Turismen bidrar således i stor
grad til at lokalbefolkningen og
myndighetene bevisstgjøres hvilken
store betydning fortsatt bevaring av
regnskogen har for landets identitet,
økologi og økonomi.
Prue plukker opp en annen stor
frukt, som er brun med store sprekker.
– Denne frukten er ikke i stand til
å spre seg rundt i skogen fordi ingen
dyr spiser den. Og eplet faller som
kjent ikke så langt fra stammen.
Treet kalles derfor idiotfrukt, forteller hun. Idiotfrukten er blant 12 av
de 19 mest primitive blomsterplantene i verden som bare ﬁnnes i
Daintree nasjonalpark. Kanskje er
den en levning fra en tid da det levde
større dyr i skogen som spiste frukten, og som derved bidro til å spre
treet.
Regnskogen her har representanter for store deler av utviklingshistorien, fra de mest primitive trebregner
F O L K E V E T T n r. 3 • 2002
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grønn turisme

Kongeparakitten er en av de mange fargerike fugler vi opplever i den australske regnskogen.

og konglebregner til avanserte blomsterplanter. Man tror at de tropiske
regnskogene i Australia har eksistert
sammenhengende i over 120 millioner år. Derfor har disse skogene trolig vært et viktig senter for utvikling
av frøplanter som ﬁnnes få andre
steder på jorda.
En stor del av artene som ﬁnnes i
disse regnskogene ﬁnnes ingen
andre steder i verden. Blant annet
ﬁnnes 700 plantearter, 23 froskearter, 13 fuglearter og 11 pattedyrarter bare her.
Mange av artene har i tillegg en
svært begrenset utbredelse innen
Australias «Wet Tropics» og er ofte i
tillegg truet. Et par arter av frosk er
allerede utryddet og det ﬁnnes bare
ett gjenlevende individ av en planteart. Noen pungdyr ﬁnnes bare i
regnskog på de høyeste toppene,
som mottar seks meter nedbør i året,
mens idiotfrukten og enkelte andre
treslag er knyttet til Coopers Creek
og andre elvenære lavlandsregnskoger.
Svin på skogen
Vi stopper ved en opprotet grop.
– Her har ville svin gravd etter
røtter og andre plantedeler, forklarer
Prue.
I likhet med kaninene hører ikke
svin naturlig hjemme i Australia,
men har rømt fra fangeskap. Prue
kan fortelle at det lever hundrevis av
ville svin i regnskogen her. De utgjør
et stort problem, fordi de konkurre28 F O L K E V E T T nr. 3 • 2 0 0 2

rer med andre dyr om føden og spiser fugler og andre dyr.
At mesteparten av gjenværende
tropisk regnskog er vernet er altså
ikke ensbetydende med at forvaltningen av disse skogene er uten
utfordringer. Et problem er at millioner av de store fruktetende ﬂaggermusene, som har en avgjørende rolle
for spredning av mange regnskogstrær, dør i møte med elektriske gjerder som settes opp for å beskytte
avlinger. At de vernete regnskogene
fra før er oppdelt i en rekke større og
mindre områder er også et problem
i dag. I små områder dør dyr lett ut,
da arealet ikke er stort nok til å huse
alle artene. Man arbeider derfor for å
restaurere korridorer med skog mellom områdene.
En voksende turisme har også
enkelte negative følger. Den krever
stadig større resurser til forvaltning
av skogene – vesentlig mer resurser
enn det som benyttes i dag. I noen
områder med mangelfull forvaltning fører omfattende slitasje til erosjon og skader på vegetasjonen.
Lokalt i Daintree er trolig tilretteleggingen for omfattende. Veier, hoteller og mennesker forstyrrer dyrelivet
og stor traﬁkk fører til høy dødelighet blant dyr som krysser veier.
Enkelte hoteller i Daintree bygges til
og med inn i hittil urørte regnskogsområder. Likevel er disse problemene små sammenlignet med det
bidrag turistindustrien har hatt i å
verne regnskogene.

Det oppdages stadig nye plantearter i regnskogen i
Australia. Planten i forgrunnen er blant dem som ikke
har fått noe latinsk navn ennå.

Viktige deler av regnskogen ved
Daintree er fremdeles truet.
– Det er ikke alle private grunneiere som er like bevisste og idealistiske som Prue Hewett. Vi arbeider
derfor med å kjøpe opp og verne de
siste delene av den biologisk svært
verdifulle lavlandsregnskogen som
er lagt ut til salgs, forteller Allen
Sheather i miljøorganisasjonen
Daintree Rainforest Foundation.
Private pengegaver er et viktig bidrag
i dette arbeidet.
Håp for regnskogen?
Vi følger en jungelsti ned langs en
elv, mot kysten. Plutselig åpner
skogen seg og vi kommer ut på en
endeløs, lang sandstrand, omkranset
av palmer og store regnskogstrær.
En hvitbukhavørn kommer fra reiret
i skogen og seiler på brede vinger
utover mot ﬁskebankene ute på
korallrevet.
Her avløses den artsrike regnskogen av et annet like artsrikt og
unikt verdensarvområde under
vann: Great Barrier Reef – verdens
største levende organisme. 2800
korallrev ligger som perler på en
snor, langs en kyststrekning som er
like lang som Norges kyst og med et
vernet areal som er tilsvarende stort
som fastlands-Norges landareal. FN
har også utpekt revene til unikt
verdensarvområde.
Det er et samspill mellom disse
to økosystemene, med meget vakre
kyster og regnskogsøyer. Tidligere

tiders forvandling av regnskog til
jordbruksland, som avgir store
mengder næringsstoffer, forurenser
korallrevene utenfor kysten. Dette
viser at regnskogens helsetilstand og
havets helsetilstand henger sammen
som tråder i en vev.
Frem til 1988 var viktige deler av
de tropiske regnskogene i Australia
avvirket og en del av de gjenværende
regnskogene rensket for treslag og
dimensjoner som ga størst økonomisk gevinst. Men i dag vil du ikke
lenger se fulle tømmerbiler som velter ut av regnskogen eller høre
motorsagene brøle. Her er 9000 km2
av verdens mest opprinnelige tropiske regnskoger bevart for all ettertid
innenfor det unike verdensarvområde «Wet Tropics», utpekt av FN.
Nå er skogen Australias utstillingsvindu for økoturisme, med et
stort antall besøkende fra alle
verdensdeler. Vi er inne i FNs internasjonale år for økoturisme, hvor
Australia kan inspirere resten av verden til å se nye verdier i urørte naturområder. I andre regnskogland, for
eksempel i Sørøst-Asia, er det en
økende turistindustri knyttet til
naturen. Håpet er at dette kan bidra
til å bevisstgjøre myndigheter og
lokalbefolkning om hvilken verdier
disse skogene har – annet enn bare
tømmer. Økoturisme kan på sikt bli
økonomisk lønnsomt og bidra til å
redde de gjenværende skogene.
◆
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Thor Heyerdahl
og Janteloven
Mange har beundret Thor Heyerdahl for det mot han viste ved å legge ut på månedslange havseilaser med
ﬂåter av siv og balsa. Det som imponerte meg, mer enn hans fysiske dristighet, var at han aldri lot seg
skremme av den voldsomme kritikken han visste ville komme hver gang han utfordret noen av
forskningens etablerte «sannheter», skriver Erik Damman i denne artikkelen om
Thor Heyerdahls vitenskapelige arbeid.

Første gang jeg traff Thor Heyerdahl personlig var i 1983, mens den
politiske polariseringen ennå var på sitt skarpeste. Sammen med Folkevetts
første redaktør Lars Erik Mellqvist hadde jeg avtalt et intervju som skulle
brukes som forord i den engelske utgaven av min bok Revolusjon i Velstandssamfunnet. Siden Thor hadde vært en av de viktigste støttene bak
opprettelsen av Framtiden i våre hender visste vi at han stilte seg svært positiv til bevegelsens hovedideer, men ettersom han aldri hadde markert seg
politisk, var jeg bekymret for at bokas radikale tanker skulle skremme ham
og at han ville være uvillig til å plassere seg i den politiske debatten. Men i
løpet av intervjusamtalen forsto jeg at denslags taktiske vurderinger var
totalt fremmede for ham. Han hadde ingen forutinntatte standpunkter,
hverken politiske eller andre, men vurderte ethvert spørsmål fritt ut fra fakta,
fornuft og et grunnleggende verdisyn. Senere lærte jeg Thor å kjenne som et
av de mest fritt-tenkende og ubundne mennesker jeg har truffet. Hele hans
liv var en kamp mot dogmer og bås-plassering – i vitenskap, politikk og livssyn. Han hadde nære venner blant fattige ﬁskere, statsoverhoder og styrtrike skipsredere, og han var personlig venn av både Fidel Castro og Michail
Gorbatchev. Men hans fritenking skaffet ham også problemer:
Mange har beundret Thor Heyerdahl for det mot han viste ved å legge ut
på månedslange havseilaser med ﬂåter av siv og balsa. Det som imponerte
meg, mer enn hans fysiske dristighet, var at han aldri lot seg skremme av den
voldsomme kritikken han visste ville komme hver gang han utfordret noen
av forskningens etablerte ”sannheter»: Igjen og igjen ble hans teorier og
forskning forsøkt latterliggjort eller oversett. Etter ﬂåteferden over Stillehavet fortalte en av Danmarks fremste arkeologer i en stort oppslått artikkel
hvordan ekspertene var blitt enige om å reagere: «KON-TIKI EKSPEDISJONEN SKAL TIES I HJEL.» Mens en ﬁnsk professor holdt fast ved den etablerte oppfatning at oldtidens farkoster ikke kunne makte en seilas over Stillehavet og at Kon-Tiki ﬂåten derfor nødvendigvis var en moderne konstruksjon, laget slik at den ikke kunne velte. Hans påstand ble slått opp i
storaviser over hele verden: «KON-TIKI AVSLØRT» … «KON-TIKI FERDEN
HUMBUG, SIER BERØMT FORSKER». På en av de internasjonale Stillehavskongressene han deltok i, opplevde han at alle de forskerne som følte
seg tråkket på tærne av hans teorier, etter avtale vendte ryggen til da han kom
inn.
Hvorfor var og er så mange forskere uvillige til å foreta en grundig og saklig vurdering av det Thor la frem? Det var nok ikke bare fordi han rokket ved
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påstander som vitenskapelige toppfolk hadde dosert gjennom årtier. Skepsisen skyldtes åpenbart også at han brøt med en rekke faglige tradisjoner:
Mens forskere ﬂest er fagspesialister og reduksjonister som søker kunnskap
ved å redusere forskningsområdet til en avgrenset spesialitet, var Thor tverrfaglig og helhetsorientert. Når eksempelvis arkeologer viste til funn som syntes å motsi hans teorier, kunne Thor, ved siden av egne arkeologiske funn,
vise til fakta som bekreftet hans resultater, fra blant annet lingvistikk, historie, oseanograﬁ, biologi, botanikk og genetikk. Mange fagspesialister
betraktet dette som uprofesjonelt og fant det ikke engang nødvendig å sette
seg inn hans arbeid for å avvise det: En kjent dansk arkeolog hevdet for noen
år siden offentlig at Thor Heyerdahl hadde ødelagt ﬂere arkeologiske felt enn
noen annen, fordi han uten planlegging og fagkunnskap bare satte i gang
graving så snart han fant noe interessant. Faktum er imidlertid at Thor alltid hadde fremstående arkeologer med som faglig ansvarlige ved slike ekspedisjoner. For mange skrivebordsteoretikere virket det også suspekt at Thor
først og fremst ble berømt som oppdagelsesreisende. Fremdeles ﬁnnes det
forskere som tror at han betraktet ferdene med Kon-Tiki, Ra og Tigris som
bevis for sine teorier. Men Thors 800 siders murstein av en avhandling om
bosettingen av Stillehavsøyene, med mer enn tusen kildehenvisninger, var
faktisk ferdig fra Thors hånd før han planla Kon-Tiki ferden. Problemet var
at ingen etablerte forskere ville vurdere avhandlingens argumenter fordi de
anså det som bortkastet tid. Peter Buck, datidens fremste Polynesia-ekspert,
hadde begrunnet denne holdningen i en bok: «Ettersom de søramerikanske
indianerne hverken hadde farkoster eller evner til å navigere tvers over havgapet mellom deres kyst og de nærmeste øyer i Polynesia, kan vi se bort fra
dem som mulige opphavsmenn til Polynesias kultur.» Det var altså for å
motbevise selve kronargumentet mot hans avhandling at Thor måtte legge
ut med Kon-Tiki. Men det hjalp ikke; nå het det at bare en amatør kunne
innbille seg at en ﬂåteferd alene beviste noe som helst.
Med årene ble det stadig tydeligere at de mest hatske angrep på Thors
teorier og forskning ikke først og fremst var faglig begrunnet, men sprang
ut av de konservative forskningsmiljøenes variant av Janteloven:
– Du skal ikke søke andre svar enn de som er godtatt av oss.
– Du skal ikke tro at utradisjonell forskning gjør noe inntrykk på oss.
– Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.
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Thor Heyerdahl undersøker dagens fangst ombord på Kon -Tiki. Foto: Kon-Tiki museet / All Over Press
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Thor Heyerdahl og hans kone Jacqeline på Tenerife, sammen med Erik Damman. Foto: privat

Selvfølgelig foregikk det også en saklig debatt om Thors teorier. Og jo mer
han faktisk kom til orde, særlig under de store, internasjonale Stillehavskongressene som samlet det meste av det som fantes av forskere på området,
desto vanskeligere ble det å motsi ham. I l961, 14 år etter Kon-Tiki ferden,
opplevde han omsider et endelig gjennombrudd for sine hovedideer. Da
støttet Stillehavskongressens 3000 deltakere enstemmig en resolusjon om
at Sør-Amerika, sammen med Sørøst-Asia, representerer de viktigste opphav
til folk og kulturer på Stillehavsøyene.
En grunntanke bak Thors teorier var at verdenshavene ikke hadde vært
uoverstigelige skiller mellom fortidens kulturer slik det hadde vært vanlig å
tro, men tvert imot de viktigste ferdselsårer og forbindelseslinjer mellom
dem. Menneskene bygget faktisk havgående farkoster lenge før de oppfant
hjulet: I Peru er det funnet bevis for at kystbefolkningen ernærte seg av havﬁske allerede for 11-12 000 år siden! Den teorien han utviklet allerede før krigen, gikk ut på at Stillehavsøyene ikke var blitt befolket ved utvandring
direkte fra Asia, slik alle inntil da hadde trodd fordi avstanden derfra var så
mye kortere, men i to bølger som begge fulgte vind og havstrømmer fra Amerika. Den ene kom fra Peru med tømmerﬂåter eller sivskip. Den andre kom
opprinnelig fra Filippinehavet men fulgte først Japanstrømmen langs Asias
kyst og over til Nordvest-Amerika. Derfra spredte den seg, etter å ha brukt
mange hundre år underveis, til Hawaii og videre til de andre øyene i Polynesia. Denne teorien er etterhvert blitt bekreftet på utallige måter, blant annet
gjennom moderne genetikk, men ennå dukker det stadig opp forskere som
benekter at eventyreren Heyerdahl kan ha rett.
En annen spennende tråd i Thors forskning tar utgangspunkt i indianernes gamle beretninger om de hvite, lyshårede «gudene» som var kommet
med sivskip over Atlanteren til Amerika lenge før både Leiv Eiriksson og
Columbus. Ifølge legendene krysset disse lyse innvandrerne det amerikanske kontinentet, og dro så videre ut i Stillehavet. Thor tok legendene på alvor
og oppdaget bl.a. at indianerne hadde laget identiske statuer av disse gude32 F O L K E V E T T nr. 31 • 2 0 0 2

menneskene, med lyse hårtopper og innlagte blå steinøyne, både i Sør-Amerika og i Polynesia. Det var altså grunn til å tro at de lyse sjøfarerne hadde
vært virkelige mennesker. Men hvem var de og hvor kom de opprinnelig fra?
Også på «vår» side av Atlanteren, på Kanariøyene, fant Thor spor etter dem
og deres karakteristiske kultur: Kanariøyenes urbefolkning, guanchene, var
også lyse og blåøyde, og etterlot seg bl.a. tilsvarende pyramider som i Peru og
Polynesia. Disse guanchene har igjen vist seg å stamme fra Kaukasus-området, fra en lyshåret urbefolkning som arvelighetsforskere nå mener også var
opphav til både Irlands og Skandinavias befolkninger! Dessuten er det funnet 4000 år gamle spor etter dem helt inne i Kina. Og igjen: Det som fremfor
noe gjorde deres reiser mulige, var havet, som bar deres imponerende sivskip
mellom kontinentene.
Først de siste årene ﬁkk jeg anledning til å bli ordentlig kjent med Thor
Heyerdahl, gjennom timelange samtaler om felles erfaringer og interesser,
både i vårt hjem i Norge og hos Thor og hans Jacqueline på Tenerife. Da fortalte han også om sin forskning rundt hans siste hypotese, at vår nordiske
gud Odin var en virkelig høvding fra Svartehavet – en teori som etterhvert er
blitt styrket både ved utgravninger og støtte fra fremstående russiske og
andre forskere. – Og om hvordan norske eksperter ikke bare avviste det hele
som uprofesjonelt og utenkelig, men også prøvde å stanse hans norsk-russiske, arkeologiske ekspedisjon som skulle søke eventuelle bekreftelser på
hypotesen!
Under et av våre siste samvær dreide samtalen seg om religion. Også der
var hans tenkning inspirerende personlig og uavhengig. For ham var religion ikke et spørsmål om dogmer og bokstavtro, men om et fornuftsbasert
helhetssyn som ﬁkk virkeligheten og verden til å «henge sammen» – en
intensjon som hele hans liv syntes å være preget av.
◆
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ET ETISK ALTERNATIV

"RYR

DU DEG

(OS OSS VET DU HVA PENGENE DINE BLIR
BRUKT TIL 3OM INNSKYTER I #ULTURA "ANK
BIDRAR DU TIL Í SKAPE EN BREKRAFTIG
FREMTID

OM HVA BANKEN

GJR

.Í ER DET BLITT ENKLERE Í BRUKE #ULTURA
"ANK -ED #ULTURAKORT 6)3! KAN DU TA
UT KONTANTER OG BETALE FOR VARER OG
TJENESTER I INN OG UTLAND

MED PENGENE

DINE

#ULTURA 3PAREBANK
0B  3T /LAVS PLASS  /SLO
4LF     &AKS    
CULTURA CULTURANO WWWCULTURANO
+ONTORADRESSE (OLBERGS PLASS 

Inter Rail
Ung eller gammel
– en opplevelse for livet
Det ligger og venter på deg der ute. Byene du bare har drømt om, kafébordene du skulle ha sittet ved, alle de spennende menneskene du ennå ikke har
møtt. Dra på Inter Rail, så får du minner, som du tar med deg resten av livet.
Fordi turen aldri blir helt slik du planla på forhånd (som regel enda bedre).

Priseksempel:
1 sone, 12 dager
1 sone, 22 dager
2 soner, 1 måned
3 soner, 1 måned
”Hele Europa”, 1 måned

IR 12 - 26 år

IR 26 år og over

IR under 12 år

1 370
1 670
2 220
2 510
2 960

2 010
2 430
3 130
3 570
4 200

1 005
1 215
1 565
1 785
2 100

Prisene gjelder fra 01.03.2002

Turen blir like mye en reise i deg selv. Nå kan du reise hvor som helst i
hele eller deler av Europa* på Inter Rail, uansett hvor gammel du er!
* Med unntak av tidligere Sovjetunionen og Albania

Start reisen på www.nsb.no/interrail

interrail 02

Ta kontakt med din nærmeste stasjon eller ring 820 54 388 (Kr. 5,04 pr. min.)
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Nye bøker
Folkevett omtaler aktuelle norske og utenlandske bøker. Tips oss gjerne om gode bøker
enten på e-post: folkevett@ﬁvh.no, telefon 22033150 eller send et brev til
Folkevett/bøker, Postboks 4743 Soﬁenberg, 0506 Oslo.

Økologi mot
kapitalisme

J.B. Foster er professor i sosiologi,
og en ledende stemme i økologidebatten fra marxist-ﬂøyen. I 2000
ga han ut boken Marx’ økologi.
Denne boken ble et viktig innslag i
systemdebatten rundt økologispørsmål. I « Ecology against capitalism» skriver han en oppfølger
som direkte analyserer de meget
aktuelle problemstillingene vi kjenner så altfor godt til. Essayene presenterer et samlet grunnlag for å
utfordre kapitalismen som framtidens system. Hans konklusjon er at
Marxismen, forstått riktig, tilbyr et
ferdig rammeverk for hvordan vi
best kan takle jordens økologiske
krise. Han betviler spesielt uttrykket
«bærekraftig utvikling» og hva slags
plass det har i dagens økonomiske
situasjon, når ekspansjonslogikken
til det kapitalistiske systemet sier at
målet er opparbeidelse av rikdom.
Globaliseringskritikk står sentralt i
boken, og Foster tar opp spørsmålet
om lokalisering som økologisk
moral. Boken er utgitt på Monthly
Review Press er et amerikansk sosialistisk magasin/forlag, og boken er
tilgjengelig på internasjonale nettbokhandler eller direkte fra forlaget.
Forfatter: John Bellamy Foster
Forlag: Monthly Review Press 2002

Det tapte kontinent
I den etter hvert så omfattende sfæren av reiseskildringer stiller Bill
Bryson i en klasse for seg selv. Han
ble født i byen Des Moines i USA,
og reiste tidlig ut for å utforske og
verden utenfor det amerikanske
midtvesten. Bøkene hans gir et
34 F O L K E V E T T nr. 3 • 2 0 0 2

humoristisk perspektiv på folks liv i
verdens mange avkroker. Det er
imidlertidig i sitt hjemland han ﬁnner mest kanonføde til humoren. I
denne boken returnerer han til USA
i søken etter det idealet av amerika
som blir portrettert i TV-serier fra
midten av det 20. århundret; det
idylliske småbylivet med solskinn,
broderskap og hvite plankegjerder.
Han drar USA rundt, i en bil på
leting etter en imaginær by, formet
etter de nevnte visjonene, som heter
Amalgam. Han ﬁnner den ikke i
den formen han håpet på, men et
nytt landskap åpner seg. Harselering av det provinsielle småbylivet
kjenner sikkert mange igjen. Bryson
tar imidlertidig et skritt lenger og
beskriver en virkelighet av striper
med bensinstasjoner, shoppingsentere og hamburgersjapper, tapt for
seg selv av grådighet, forurensing og
fjernsyn. Bryson insisterer allikevel
på kjærligheten for sitt hjemland.
Forfatter: Bill Bryson
Forlag: Gyldendal 2002

Nytt av gammelt
Thor Heyerdahl trenger ingen
omfattende presentasjon for norske
lesere. Beretninger om epokegjørende ekspedisjoner og forskning med
en sjelden kreativitet, har inspirert,
forundret og forarget. Nå er bøkene
gitt ut i ny drakt. Det er mye som tilsier at bøkene vil leses med stor iver
også i framtiden. Serien «Heyerdahls Beste» er fem bøker som kan
kjøpes enkeltvis eller som samleverk.
Bøkene i serien er «Aku-Aku –
Påskeøyas hemmelighet», «Fatuhi-

va – Tilbake til naturen», «Kon-Tiki
ekspedisjonen», «Ra» og «Tigris –
På leting etter begynnelsen».
Forfatter: Tor Heyerdahl
Forlag: Gyldendal 2002

Piknik
Det er sol, det er sommer og man er
sulten. Det er ingen forunt å sitte
inne når gradestokken går opp til
kokepunktet. Kokebøker tar opp
stor hylleplass i den jevne bokhandel, og utendørs kulinariske nytelser er et eget tema i kokeboken
«Under åpen himmel.» Vi kjenner
til sommerkotelettene, men her får
du i tillegg 75 oppskrifter på sommermat for utendørs bruk. Boken
dekker alt fra enkle måltider over
engangsgrillen (som du selvsagt må
ta med deg når du er ferdig, red.
anm.), til festmåltider med store
grupper sultne. Det gis tips og triks
for enkel tilberedning, som også
kan foregå innendørs for så og ta
med herligheten ut.
Forfatter: Louise Pickford
Forlag: Aschehoug 2002

En usannsynlig
oppfølger
Kollektivbevegelsen med tilhørende
sjølberging og grønne verdier forbinder mange med tapte tider og
idealer.»Grønt liv» ble gitt ut for 27
år siden og mannen bak, Stein Jarving, var aktivt med i en rekke jordbrukskollektiv av forskjellig slag.
Det var en veiledningsbok for de
som ønsket å skape et liv i nærhet
med de grønne verdiene som hadde
begynt å spire. Sentralisering og
bygdeutﬂyttingen er en realitet i dag
som den gang. Nedlagte småbruk
uten liv er der fremdeles, og Jarving
gir i boka «Det grønne liv» en oppgradert versjon. Hvordan skape et
hjem ut av et småbruk, være delvis
sjølberget, leve uten høy lønn?
Hvordan bygge et hus til 1000 kroner kvadratmeteren? «Det Grønne
Liv» gir en oversikt over praktisk tilnærming til en økologisk livsstil,
helt ned til settepotetene og utedoen. Boka er ikke ment å være pietistisk, men pragmatisk med bakgrunn i forfatterens lange erfaring
på området.
Forfatter: Stein Jarving
Forlag: Eutopia 2002
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– Parodi i paradis

Regnskogens «gode merke».
Miljømerket FSC på regnskogprodukter garanterer for at tømmeret kommer fra et bærekraftig
skogbruk, underlagt strenge
økologiske vilkår.

Siste forberedende møte før verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg i Sør Afrika var ikke spesielt lovende, ifølge Framtiden i våre henders utsendte deltaker Dag Nagoda. I paradisiske omgivelser på Bali var representanter fra verdens regjeringer samlet for å
løse globale fattigdoms- og miljøproblemer i juni.
– Dette er en parodi i paradis. Det virker som Norge er mer opptatt av å sikre markeder for olje og gassteknologi enn å forebygge
klimaendringer, mener Nagoda, og frykter for at det går mot et
meningsløst verdenstoppmøte i august.
– USA, Japan, Australia og Canada, godt hjulpet av G77 (u-landene), blokkerer effektivt alle tilløp til positive elementer. Resultatet
er en handlingsplan nærmest blottet for konkrete målsetninger, tidsavgrensninger og forpliktelser, melder FIVHs forskningskoordinator
fra Bali.

Fra olje til helse

Det ﬁnnes fortsatt hagemøbler til salgs i Norge som
truer livsmangfoldet i verdens siste regnskoger. Foto:

Gode forslag til hva norske oljepenger kan brukes til, i stedet for å syltes ned i aksjer, er tallrike. Underskriftskampanjen «Olje til helse» samler støtte for at deler av pengene skal gå til den verdensomspennende
kampen mot hiv/aids. På www.oljetilhelse.no kan du skrive under oppropet på siden, og få mer informasjon om de alvorlige hiv/aids-problemene verden står overfor.

www.snf.no

Nok er nok…

Rasert regnskog til salgs
Verstinger blant hagemøbelutsalg og trelastforhandlere gjør det fortsatt mulig for norske forbrukere å bidra til raseringen av verdens siste

Greenpeace formidler et soleklart budskap til menneskeheten fra de få gorillaene som er
igjen i verden. Innen 5 til 10 år
regner forskerne med at det er
over og ut for vår nære slektning, om ikke drastiske tiltak blir
iverksatt.

regnskoger. Det importeres betydelige mengder tømmer og produkter
fra ødelagt regnskog til landet.
Hvis du planlegger å kjøpe nye hagemøbler
i sommer og ikke ønsker å true livsmangfoldet i regnskogen, er det grunn til å være
på vakt. Støter du på treslag-navnene
meranti, shorea, balau, gul balau, keruing
og merbau bør alarmen gå. Hvis du i tillegg
ikke ﬁnner miljømerket FSC på møblene
kan det være en idé å handle et annet sted.
Sammen med en rekke miljøorganisasjoner
i Norge, er Framtiden i våre hender (FIVH)
også i år i gang med en hagemøbel-kampanje. FIVHs kampanjeansvarlig Eirik Hovland Steinland mener det har vært en viss
forbedring i forhold til i fjor blant selgere av
regnskogprodukter. Men fremdeles er det
mange produktfeller å gå i og miljøverstinger blant forhandlerne. Steinland lover
aksjoner mot forhandlere som selger rasert
regnskog.
– Vi vil som i fjor ha aksjoner mot useriøse forhandlere. Sist sommer ble vi regelrett
sparket ut av et hagesenter, men vi lar oss
ikke skremme, forsikrer Hovland Steinland.
I år vil hagemøbel-kampanjen også samarbeide med Burma-komiteen i Norge.
– Regnskog-tømmer fra Burma fraktes
til andre land og selges videre med ny opp-

rinnelse. Slik hvitvaskes tømmeret og i tillegg til å bidra til avskoging støtter forbrukerne militærdiktaturet i Burma uten å vite
om det, forteller Hovland Steinland. Han
anbefaler dem som er ute etter nye hagemøbler å heller satse på furu eller andre tresorter som ikke kommer fra regnskogen.
– Enkelte forhandlere forsøker å overbevise kundene om at produktene er laget av
«bærekraftig» tømmer eller at de er statskontrollert. Det er gode grunner til å ikke stole på
dem, oppfordrer FIVHs kampanjeansvarlig.
Bare FSC-merket er garanti god nok.
Utover høsten vil det også arbeides mer
med trelastforhandlere som selger rasert
regnskog. Å kjøpe parkett, dører, garasjeporter, terassegulv, båtutstyr og kjøkkeninnredning laget av treslag fra regnskogen
er også en dårlig idé for den ansvarsbeviste
forbruker. Treslag-navnene bankirai, meranti, mahogni, teak, gabon, kempas, jatoba,
angelique, bilinga, wenge, doussie med ﬂere
bør unngås.
På internettsidene til Regnskogfondet
ﬁnnes mer utfyllende produktinformasjon:
www.rainforest.no

Innkassokrav til Bondevik
Framtiden i våre hender (FIVH) sendte en regning til regjeringen Bondevik på kr. 300 000,- for det arbeidet Norwatch har gjort for å overvåke oljefondets investeringer. Klasebomber og atomvåpenindustri er
noen av avsløringene til organisasjonen. Summen tilsvarer noenlunde
hva det britiske selskapet EIRIS mottar i halvåret for å overvåke det
såkalte miljøfondet, hvor en liten del av oljepengene går. Også i miljøfondet er det en rekke tvilsomme investeringer. I Stortingets spørretime har Kjell Magne Bondevik sagt at problematiske investeringer
burde hindres i forkant, og at ”bare en uttrekksmekanisme som kan ta
oss ut etter at det har skjedd” ikke er en tilfredstillende løsning. I et
brev til FIVH avslår Bondevik høﬂig å betale regningen for arbeidet
Norwatch har gjort med oljefondet, og mener nå at en uttrekksordning
er godt nok.

Bare eldst
Norges Naturvernforbund reklamerer friskt med at de er landets ”eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon”. Nå har imidlertid organisasjonens egne gravende journalister i medlemsbladet Natur & miljø
funnet ut at Naturvernforbundet bare er eldst, og at det er Framtiden i
våre hender som kongerikets største miljøorganisasjon. Forskjellen er
imidlertid heller liten. Dette er en utilfredstillende situasjon for Naturvernforbundets leder Erik Solheim.
– Vi skal ta igjen FIVH, lover han Natur & Miljø, og har satt to nye
personer i organisasjonsavdelingen i sving med et foreløpig beskjedent vervemål på 250 nye medlemmer.
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SE MELKEKARTONGENE BLIR NOTATBØKER!

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

Det grønne liv
Stein Jarving
Kr. 285,- fritt tilsendt
En bok om hvordan du kan gjøre et
tidligere småbruk om til et hjem, arbeidssted og bli delvis sjølberget uten
store anstrengelser. I det hele tatt en
bok å bli klok på, skrevet av en som
har måttet løse problemer på en enkel, praktisk og rimelig måte gjennom
et helt liv. Stein Jarving, født i 1945, har pusset opp tre forfalte
småbruk og drevet med grønsaksdyrking i 32 år.

eutopiA forlag - postboks 48, 4901 Tvedestrand
eutopia@eutopia.no - tlf.: 3716 0477 - www.eutopia.no/

Behov for mer utdanning?
•
•
•
•

Velg blant 238 fleksible kurstilbud/moduler
Fjernundervisning via internett
Kombiner jobb og studier
Få vitnemål med vekttall/studiepoeng

Gjør som over 7000 andre før deg.
Studér hjemmefra på Nettverksuniversitetet
Du finner oss på:
www.nvu.no
nvu@nvu.no
tlf. 73 55 95 40
Påmeldingsfrist

er

15.

august.

Ledig husrom?
Framtiden i våre hender ønsker å leie en
leilighet med minimum 2 soverom i Oslo så
snart som mulig. Vi trenger plass til en eller to
av våre utmerkede sivilarbeidere. Vi ønsker også
å tilby husrom til deltakere i vårt utvekslingsprogram med Nepal som starter fra høsten.
Kontakt: Erling Onsøien, tlf.: 22 03 31 99
E-post: erlingo@fivh.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 to uker vil du få anledning 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 per person (ﬂyskatter i tillegg)

For mer informasjon kontakt Folkevett/Framtiden i våre hender:
tlf 22 20 10 45/913 94 630• epost: folkevett@ﬁvh.no

Påmelding innen 1. august til Kinaspesialisten
tlf 22 69 68 30 • fax 22 69 68 47
epost: kina@kinaspesialisten.no.

● Prisen inkluderer:
– Fly tur/retur fra Gardermoen og all transport i Kina iﬂg program
– Delt dobbeltrom på bra turisthotell/førsteklasses hotell
– Helpensjon (unntatt noen få måltider)
– Norsk reiseleder og engelsktalende lokale guider
– Fullt sightseeingprogram inkl. inngangsbilletter og avgifter
– Visum, informasjonshefte osv.

To uker
tettpakket
med
opplevelser!

For detataljert program: se Folkevett nr. 2-2002 eller på
www.ﬁvh.no

Kjøp våre rapporter!
Verdiløse penger?
Oljefondet – veien mot etiske retningslinjer.
Av Ingrid Bay. Kr. 60,-

Klima til salgs!
Om smutthull i Kyotoprotokollens grønne
utviklingsmekanisme.
Av Jon Magnar Haugen og Dag Nagoda. Kr. 60,-

Lakseoppdrett: Matproduksjon eller
matdestruksjon?
En undersøkelse om fôrforbruket i norsk
lakseoppdrett.
Av Thomas Strøm. Kr. 90,-

Miljøskadelige subsidier 2002
En minirapport om miljøskadelige subsidier
i skogbruket.
Av Ingrid Bay og Arnstein Flatlandsmo. Kr. 30,-

Andre rapporter
Førsteklasses reisende
Om sammenhengene mellom persontransport,

inntektsnivå og miljøbelastninger.
Av Erlend Randeberg. Kr. 60,-

Hvit og ren?

Kull og grønne skoger

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

Om karbonbinding i skog som klimatiltak.
Av Jon Magnar Haugen. Kr. 90,-

I-hjelpen 2000

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

Økologisk utsyn 2001
Økologiske konsekvenser av Norges økonomiske
utvikling det siste året.
Av John Hille. Kr. 90,-

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

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

Miljøtrusler og døve ører
Konsekvenser av miljøtrusler som ikke ble tatt
alvorlig.
Av John Hille Kr. 90,-

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

FOR BESTILLING
tlf: 22 03 31 50
faks: 22 03 31 51
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

Bok: Naomi Klein «No Logo»,

Bergans Hugger
– verv 2

Helle Folkekniv
– verv 1

(norsk innbundet)
Bok: Arne Næss
«Hvor kommer virkeligheten fra?»
Helle Folkekniv
Helsport lakenpose
Knut Bry korteske
2 personer

Ryggsekk fra Bergans (Hugger 30 l)

Interrail

Fiskestang og snelle fra DAM
3 personer

Bardu sovepose fra Helsport

4 personer

Leatherman Pulse multiverktøy

13 personer

Interrailbillett- 3 soner

– verv 13

Femund tomannstelt fra Helsport
16 personer

Hasle kajakk*
Femund tremannstelt fra Helsport

18 personer

Lavvo fra Helsport ,
modell Varanger 8-10 pers.

20 personer

Kano fra Arne Hasle

Hasle kajakk

* (modell Touring, ønsker du en annen modell ta kontakt,
se gjerne www.arnehasle.no)

Leatherman
Pulse multiverktøy

– verv 16

– verv 4

Send inn vervekupongen, eller benytt telefax: 22 03 31 51/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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ﬁnne sammen

197
19

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. 5,00 og send det inn til
Folkevett, P.b. 4743 Soﬁenberg, 0506 Oslo. Frist for annonser til neste nr.
er 19.08.02. Vi forbeholder oss retten til å rette/forkorte innleggene.

1978

197
1967
retrospektiv

Fjell, skog, fjære og sjø…

Jente på 19 år bosatt i Trondheim ønsker kontakt med
gutt mellom 20 og 28 år. Selv driver jeg med musikk, og
er ellers interessert i kultur, miljø og politikk. Det er ﬁnt om
vi deler interessene, men det er ingen nødvendighet. Det
er også en stor fordel om du bor i Trondheim, eller i nærheten av byen.
B.m.: «Finne sammen?»

…har jeg, men jeg savner en kvinne (jente) til å nyte
naturen sammen med. Jeg er en mann på 51 år, 172 cm
høy, 69 kg, som bor sammen med hunden min på et småbruk ved fjorden i Nordland. Er du en kvinne som liker å
ﬁske og være ute i naturen, og ikke bruker rusmidler, så vil
jeg høre i fra deg.
B.m.: «Ro, ro til ﬁskeskjær»

Eg er ei kvinne på 50 år som er glad i naturen og den
trygghet som er forbundet med den i naturens ro. Eg er
uføretrygda (ikke synlig) og prøver å ﬁnne min plass i livet.
Liker stillhet og ro. Håper å ﬁnne en snill, røykfri mann i
passende alder. Foto ønskes. Er ﬂyttbar. Må være slank.
B.m.: «Til en mann»

Økologisk småbruk leies ut av småbarnsfamilie. 9 mil nord
for Oslo. Sauefjøs og stall. 20 vinterfora sau og hest. Evnt.
gårdsfellesskap. Avgjørelse innen 1. august.
Tel. 62580864, Elisabeth.
Økologisk drevet småbruk på Helgelandskysten selges.
Meget idyllisk eiendom med skog, jordbruksland og
strandlinje. Opparbeidet grønnsaks- og urteåker. Innholdsrike bygninger restaurert i løpet av 90-tallet. Nært til
post, skole og butikk. Forholdsvis god kommunikasjon. 1
time til ﬂyplass.
Henv. Bente Rundberg. Tlf. 41515157

Småbruk i Mjøsområdet? Kvinne 55 år søker likesinnede
med grønne interesser. Er vi ﬂere kan vi realisere småbrukerdrømmen og skape et sosialt fellesskap bortenfor
«ﬂimmer-samfunnet.» Tenker i retning av en liten kolonihaveenhet med egne og felles produksjoner, at vi beholder våre nåværende boliger, men kun bruker all den tid vi
kan og ønsker på bruket. Eventuelt kunne vi bygge små
boliger rundt et tun på sikt. Ser for meg mest mulig allsidig produksjon med bl.a. frukt og varmekjære vekster og
derfor låglandsbeliggenhet.
B.m.: «Grønt samvirke.»

Er du en omsorgsfull og kjærlig mann med respekt for
mennesker, dyr og natur? Da er denne annonsen til deg:
Velskapt kvinne, 39 år søker deg, mann 30–45 år for
vennskap og kjærlighet. Jeg er utadvent og fargerik,
modig og morsom, følsom og romantisk. Jeg foretrekker
hjemmehygge og naturopplevelser fremfor uteliv. Andre
interesser: musikk, ﬁlm, yoga, dans, teater, kunst og dyr.
Du er sosialt og samfunnsmessig engasjert og helst vegetarianer som meg. Du har mye varme og et stort indre
landskap. Brev med bilde besvares først.
B.m.: «Annabelle»
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Redaksjonssekretær:
Knut-Erik Helle
kehelle@ﬁvh.no

Folkevett er organ for
Framtiden i våre hender
(FIVH) som arbeider for
miljøansvar, rettferdig fordeling av ressurser og for livskvalitet. Bladet er uavhengig
av partipolitiske og religiøse
interesser. Det kommer ut
med seks nummer i året.

Storslå: Velholdt småbruk / feriebolig i Sollia, sør for Rondane selges. Våningshus, stabbur og løe. Ca. 2 mil til
butikk, barnehage og skole på Atnbrua. Ingen boplikt. Bilder på www.gardsbruk.no.
E-post: spape@c2i.net eller locopape@start.no
Tlf. 92 00 11 72

Spaltist:
Steinar Lem
steinarl@ﬁvh.no

Annonser:
Gyda og Øivind Løtveit
tlf: 22 20 10 45, fax: 22 20 47 88

Sivilarbeider:
Joakim Thorkildsen
joakimt@ﬁvh.no

Abonnement: kr. 255,– per år
(intro. tilbud kr.185,–)

Design og repro: Millimeter design
Forsidefoto: Photodisc

Bekreftet gjennomsnittsopplag 2000: 17 287
Postgiro: 0803 2 23 19 00
Bankgiro: 8200.01.22331

Trykk: Graﬁsk Senter Grøseth
Folkevett trykkes på
100% resirkulert papir.

ISSN 0332-8651

Joseph Weisenbaum – professor i daatateknikk:
– Menneskene kommer til å miste sin selvstendighet og hele verden blir ensrettet! Det blir
resultatet om bruken av datateknikk sprer seg
enda mer, og det gjør den om vi ikke hindrer det.
For femten år siden konstruerte han datamaskinen Eliza, som kunne svare på menneskelig tale.
– Når folk begynte å betro sine virkelige
bekymringer til Eliza og faktisk trodde at datamaskinen forsto dem og kunne hjelpe dem, da
ble jeg redd, sier Weisenbaym.
fra Folkevett nr. 1, 1981

1981

«I forbindelse med norske etableringer i utlandet snakkes
det meget om slaveforhold og utsuging. Men
hvis vi bare skal ha å gjøre med forhold lik de vi
har i vårt eget land, kan vi like gjerne holde oss
her hjemme på berget.» Uttalelsen kommer fra
statssekretær Mette Kongsheim i Handelsdepartementet og ble framført i en debatt om internasjonalisering på Holmenkollen Park Hotell i februar.
Fra Folkevett nr. 5, 1983

1983

Modellprøvene med det nye
super-skipet til Klosters rederi
er meget lovende… Det nye skipet er kostnadsberegnet til 2,6 milliarder kroner melder Aftenposten (8.2.84). Hva som ikke står i avisen er at
investeringen er i størrelsesorden med et års
norsk u-hjelp. Ville det ikke være treffende om
luksusskipet ble døpt S/S «World»?
Luksusskipet – Fra Folkevett nr. 3, 1984

1984

Sivilarbeider:
Kjetil Johansen
kjetilj@ﬁvh.no

Folkevett/FIVH
Fredensborgveien 24 G
0177 Oslo
telefon: 22 03 31 50
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e-post: folkevett@ﬁvh.no
www.folkevett.no

Graﬁsk utforming:
Vibeke Marnburg
vibeke@milli.no

Frilansfotograf:
Kristin Fagerlid
kristinf@ﬁvh.no
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NorWatch Nyhetsbrev, som utgis av
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Huang Shan Mountain, Yangzi, Kina. Foto: Stuart Franklin / Magnum photos

B-Blad
Returadresse: Folkevett, Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo
Ved adresseforandring: Meld fra skriftlig. Bruk postverkets
spesielle postkort eller send konvolutt merket «Adresse-forandring». Oppgi EDB-nummeret som står på navneetiketten,
og gammel og ny adresse.

Høstkveld mellem fjellene
Efter regn
står fjellene nakne og klare
i høstens skumring.
Månen spinner sitt bleke sølv
om furutrærnes kroner
og i de mørke bekkefar
glitrer stenene som krystall…
Bambusbladene nynner sakte
om pikene ved ﬂoden;
stille vugger en ﬁskerbåt
mellem blyge lotusHva gjør det nu at våren er forbi;
Du er jo her, o fyrste iblandt venner!
Wang Wei (År 699–759)

