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Toppmøtet i Johannesburg

Jarvings grønne liv

Reggae opprørsarven
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DET ER DET
INDRE SOM TELLER
Man kan gjøre mye med en fasade. Sette på pynt og forandre på viktige detaljer. Men ikke la deg lure. Festkledde agurker og
tomater som skinner som julepynt har noe å skjule.
Kroppen trenger ren og ekte mat for å gi deg et godt liv. Jordvett er en avis for deg som vil ha et bevisst forhold til maten du
spiser og hvordan den produseres.Vi bryr oss om hva som er bak matens pene fasade. Fordi vi vet at det er det indre som teller.
Kampanjetilbud for lesere av Folkevett
Jordvett er månedsavisen for økologi, mat og miljø i Norge. To ganger i året gis Jordvett ut som magasinet Ren Mat. Som et
spesielt tilbud til Folkevett sine lesere kan du nå få Jordvett gratis ut 2002. Du betaler ingenting før til neste år og får da Jordvett
ut 2003 for kun kroner 295,- (ordinært 350,-).Bestill Jordvett nå. Send en e-post til jordvett@jordvett.no eller ring 55 30 04 50.
Du kan også abonnere på Jordvett som medlem i Oikos - økologisk landslag. Da er du samtidig med på å støtte opp om lokal
økologisk matproduksjon I Norge. Medlemskap (kr. 400,-) kan du bestille på tlf. 22 33 21 31 eller på e-post info@oikos.no.
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Sviket i Johannesburg

leder

Arne Storrønningen
ansvarlig redaktør
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FNs toppmøte om bærekraftig utvikling i Sør-Afrika ble gjennomført mot et dystert og dramatisk bakteppe. I det sørlige Afrika er millioner av mennesker truet av sult og tørke. I Europa opplever vi en gigantisk ﬂomkatastrofe og over Asia henger en skittengul sky som truer liv og helse.
– Vårt hus brenner ned og vi vet det, uttalte den franske presidenten i konferansens uformelle kappløp statssjefene imellom om å levere det mest velsmidde retoriske innlegget fra
talerstolen. «Jorda og menneskeslekten er i fare og vi er alle ansvarlige... Vi kan ikke si at vi
ikke vet. La oss gjøre alt for at det 21. århundre ikke blir århundret med forbrytelser mot livet
selv…», fortsatte han.
– Toppmøtet i Johannesburg kan i ettertida bli stående som selve bunnpunktet for det
internasjonale miljøarbeidet i nyere tid. Trolig for første gang siden FNs tilblivelse for over 50
år siden knyttet tusenvis av frustrerte demonstranter nevene i protest mot det de oppfatter som
en farlig ﬂørt med internasjonale storselskaper.
Det er liten grunn til å knytte store forhåpninger til globale konferanser som skal forsøke å
ﬁnne løsninger på noen av de mest sammensatte og komplekse problemene som ﬁnnes på kloden.Allikevel ble resultatene fra Johannesburg mer magert enn mange hadde fryktet.Veien fra
festtalene og den sterke optimismen til forsøkene på konkrete løsninger under møtet i Sør-Afrika har vært vanskeligere enn mange forestilte seg. Men det ﬁnnes lyspunkter og Norge framstår som en førende kraft i en del av denne prosessen.
Norges rolle som verdensmester på bortebane er ikke ny. Da Gro Harlem Brundland ble
oppfattet som en internasjonal miljøvernminister for over 10 år siden høstet hun kritikk for tilstanden i eget land og ble rost for sin innsats ute. I Johannesburg framsto Norge igjen som en
foregangsnasjon. Men de store ordene taper seg unektelig når miljøvernminister Børge Brende i Aftenposten blir minnet om Norges dramatisk manglende vilje til å verne barskog og artsmangfoldet og giftutslipp i Nordsjøen.
Det bør halehenget av de norske miljølobbyistene fra Johannesburg også merke seg.At rike
land ikke klarer å løse grunnleggende økologiske utfordringer som vern av skog og artsmangfold bidrar neppe til å stimulere fattige nasjoner til bærekraftig handling.

tema Hva nå lille planet?

«Jorda dør ikke - planeten vår er i ferd med å bli drept,
og de som tar livet av den har navn og adresser.»
Utah Philips, amerikansk folkemusiker og historieforteller.
TEMA SIDE 10
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aktualitet
Inderne er lite begeistret for at utenlandske selskaper og
forskningsinstitusjoner forsøker å ta patent på tradisjonell vedisk urte-visdom.
Foto: Kamal Kishore / Reuters

Biopirater på urtejakt
I over 5000 år har Indias tradisjonelle urtebaserte ayurveda-medisin blitt holdt i hevd.
Ayurveda, som betyr «livets vitenskap», benytter seg av over 4500 urter og 3500 oppskrifter.
Nå jakter genteknologi-industrien på patent-rettighetene til ayurveda-urtene.
tekst RANJIT DEVRAJ (IPS) og KJETIL JOHANSEN

Mellom grønnkledde og forsiktig buktende fjell i det sørlige Kerala, ligger Santhigiri Ashram. Stedet
er et tilﬂuktssted for helse og åndelighet. Her vekker ideen om å patentere urtemedisin latter.
– Hvordan kan noen kreve eierskap over noe som er gaver fra Gud,
spør Swami Jyotirmaya, som har
hoppet av livet som bankansatt i
Malaysia for å følge en mer åndelig
vei. Han er kledd i en okerfarget
kjortel og er nå sekretær i ashramet.
Jyotirmaya er overbevist om forsøkene til biopirater og multinasjonale selskaper på å isolere og ta
patent på aktive stoffer i ayurvedaurtene er dømt til å mislykkes.
– Ayurveda ble perfeksjonert
gjennom åndelig kunnskap og gjetning, og ikke moderne empirisk
forskning, forklarer han.
6
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Vitenskaplig støtte
De ayurvediske tekstene har vært
kilden til ﬂere hundre kurer som
vestlig medisin har dratt nytte av.
Blant har den tradisjonelle indiske
medisinen verdens beste og mest
skånsomme kur for høyt blodtrykk;
rauwolﬁa serpentina (indisk slangerot). Vitenskapsbladet ”Science” har
nylig slått fast at indernes 2500 år
gamle medisin mot høyt kolesterolnivå faktisk virker. I tillegg sverger
mange indiske skolemedisin-leger
til den gamle kunnskapen når
moderne metoder ikke strekker til.
Allerede i 1995 ﬁkk Universitet i
Mississippi patent (US Patent No.
5,401,504) på urten og krydderet
gurkemeie, som indere har brukt i
århundrer for å hindre betennelse i
sår. Protestene fra India kom raskt.
Myndighetene argumenterte med at

bruken av gurkemeie i indisk medisin er godt dokumentert og en del
av tradisjonen, noe som betyr at universitetet ikke kunne hevde at de
hadde funnet noe nytt som patentlovgivningen krever.
– Det er så mange hjemme-kurer
overalt i India. Men er disse vitenskapelig holdbare eller humbug?
Det er poenget. Vi har brukt gurkemeie på pasienter og foretatt kliniske tester, forklarer forskeren Hari
Har Colhy ved universitetet i Mississippi.
Omkring 4000 patenter eller
patentsøknader ved det amerikanske patentkontoret (USPTO) er
basert på medisinsk bruk av urter
som har vært velkjent i tusener av år
og hvor menneskene bak oppdagelsen er døde for lenge siden. Presset
fra vestlig industri og forskere for å

ta patent på ayurvediske urter har
vært så stort at indiske myndigheter
nå har lansert et digitalt bibliotek
som klassiﬁser 4500 urter og 3500
bruksformler fra ayurvediske tekster. Slik håper de å få kontroll over
patent-presset.
Ubrukelig skolemedisin
Santhigiri, som betyr fredsfjellet,
har store herbariumer hvor medisinplanter dyrkes i naturlige forhold. Her brukes verken kjemikalier
eller kunstig gjødsel. Drivhus klarer
de seg også uten, i motsetning til
kommersielle urtedyrkere. Ayurveda-urtene høstes under bestemte
sesonger og under astrologisk korrekt tid, før den bearbeides slik det
er beskrevet i de gamle ayurvediske
tekstene. Den endelige medisinen,
som er subsidiert av myndighetene,

aktualitet
blir solgt til kostpris til de som har
tro på systemet.
– Ayurveda kan ikke bli standardisert på samme måte som vestlig
medisin, mener Dr. Narayanan,
som er lege i det travle ashramet.
– På pasientens sengekant her i
Santhigiri teller mine universitetseksamener ikke noe som helst. Faktisk går Ayurveda-medisinen mot
standardisering, fordi karakteristikken av hver urt er forskjellig
avhengig av sesongen, beliggenheten, når den blir høstet, og hvilken
del av planten som blir brukt i
formlene, legger han til.
Legene i ashramet sammenligner forskjellen på tradisjonell og
patentert medisin med honning og
rafﬁnert sukker.
– Ayurveda er en helhet hvor
pasient, sykdommen, medisinen og
det religiøse er bundet sammen.
Det er tullete å ta patent i dette, slik
enkelte prøver å gjøre for tiden, sier
Narayanan.
Riktig bruk av ayurvedisk medisin er dessuten ikke bare avhengig
av legenes kunnskap om urtene,
men også pasientens individuelle
tilstand.
Absurde patenter
Ideen om intellektuell eiendom slik
den er beskrevet av Verdens handelsorganisasjon (WTO) har ingenting å si for Dr. Narayanan. Han
mener det er absurd å patentere
noe som har så lite å gjøre med
intelligens, men desto mer med
åndelig opplevelse.
Kritikerne av ayurveda-medisinen mener at den er så kompleks av
natur at den ikke bare er vanskelig
å patentere, men også å ta i bruk,
spesielt på fattige pasienter.
– Ayurveda ble praktisert i forhistorisk tid for aristokratiet og de
øvre kastene, men i dag trenger folk
raske diagnoser og raske kurer
fordi de har simpelthen ikke tid,
sier John Roy, en hjertespesialist i
Boston som også har pasienter i
hans hjemlige Kerala.
Ayurvediske leger ser dette som
en skrøne skapt av trangsynte leger
og den farmasøytiske industrien
som ikke kan annet enn "en pille
for alt"-framgangsmåten. Selv hevder de at ayurvedisk medisin tar
utgangspunkt i en ﬁlosoﬁ og vitenskap som er basert på menneskelig
velvære.
◆

Ny solcelleteknologi fra Sveits kan
revolusjonere energiproduksjon til
bygninger.

eksport til USA og japanske papir- og papirmassefabrikker, høyt forbruk av ved og innføring av fremmede trearter i artsfattige
plantasjer. Kampanjen Allende deltar i, sammen med ﬂere chilenske miljøgrupper, har
som mål at bare miljømerket skog skal selges til utlandet. Chilenske myndigheter hevder at krav om miljømerket skog fra andre
land vil være i strid med handelsavtaler inngått med WTO, skriver Inter Press Service
(IPS).

Øst-Timor har kjempet hardt for
sin uavhengighet og frihet. Nå
frykter ﬂere menneskerettighetsorganisasjoner at IMF og Verdensbanken skal gjøre folket til gjeldsslaver.
Foto: Darren Whiteside / Reuters

Coca Cola tar vannet

Sol-revolusjon
Solceller på bygninger kan stå foran et kommersielt og estetisk gjennombrudd, melder
Teknisk ukeblad. Forskere fra Sveits har
utviklet en effektiv solcelle som koster en
tiendedel av dagens pris på konvensjonelle
celler. Den nye teknologien bygger på titaniumoksid som basismateriale, hvor en tynn
ﬁlm ligger mellom to glassplater. Filmen
består av ørsmå kuler av titaniumoksid som
er dekket av et spesielt fargestoff. Fargestoffet både effektiviserer energiuttaket og gir
solcellene et mer estetisk preg som lettere
lar seg tilpasse bygningsestetikken. I Japan
og Australia har en allerede bygget små
kraftverk basert på den nye teknologien,
som på sikt kan bli dominerende i blant
annet energiproduksjon til bygninger. Danskene prøver ut de nye solcellene i vinduer,
tak og fasader.

Plachimada i India er inne i en vannkrise.
Brønnene går tomme, vannkvaliteten er blitt
dårligere og avlingene er redusert til en sjettedel. Synderen er drikkevaregiganten Coca
Colas Hindustan fabrikk som under politibeskyttelse pumper opp 1.5 millioner liter
grunnvann per dag til sin produksjon, hevder ﬂere tusen lokale bønder og urfolk som
har demonstrert mot vannrøveriet. – Coca
Cola har gjort livene våre miserable. Kvinnene våre må gå en kilometer til en nabolandsby for å hente vann, og må rekke tilbake i tide for å gå på jobb, forteller stammeleder M. Swaminathan til Corpwatch India.
– Vi har kjøpt opp eiendommene. Ingen
lover regulerer vannbruket vårt, konstaterer
en representant for Coca Cola.
Indiske bønder og urbefolkning
kan absolutt slå følelsen som Coca
Cola gir. En av selskapets lokale
fabrikker tømmer brønnene deres
for vann.

Den verdenskjente chilenske forfatteren Isabel Allende kjemper for
sitt lands mangfoldige og truete
skoger.

Advarer mot IMF

Kjemper for skogen
Forfatteren Isabel Allende kjemper sammen
med miljøaktivister for å redde Chiles siste
rester med urørt skog og artene som lever i
dem. Chiles tempererte kysturskoger utmerker seg med at hele 90 prosent av dyrene og
plantene bare ﬁnnes her. Blant annet ﬁnner
vi giganttreet ”alerce”, som kan bli opptil
4000 år gammelt. Chiles skoger er truet av

Verdens nyeste land, Øst-Timor, har blitt
medlem av Det internasjonale pengefondet
(IMF). De ønskes velkommen av Verdensbanken og IMF med råd om frie markeder
på den ene siden, og på den andre får landet sterke advarsler fra skeptikerne av de
store låneinstitusjonenes nyliberalistiske
politikk. Spørsmålet er hvem skal kontrollere økonomien til Øst-Timor og om det er en
god start for det ferske fattige landet å sette
seg i utviklingsgjeld. – Øst-Timor har kjempet hardt for friheten sin og vi liker dårlig å
se at de kan miste den igjen, sier John Miller
i East Timor Action Network til IPS.

Kunstig virusfelle
Australske forskere har utviklet et svært
smittsomt kunstig virus for å få bukt med
kaninplagen på kontinentet. Kaninene har
blitt innført til den Australske faunaen i
nyere tid, og ført til store økologiske problemer på grunn av artens velkjente formeringsevne. Det genmodiﬁserte viruset skal
gjøre kaninene sterile. Forskere ser også på
muligheten for å bruke kunstige virus på
andre plagedyr for menneskene. Mus, rev og
katter kan også gå en kunstig smittsom
framtid i møte. Nå vurderer forskerne om det
er trygt å bruke menneskeskapte viruset i
Australias natur. Problemet er at viruset kan
overføres til et annet kontinent, utilsiktet
eller med vilje. I tillegg frykter kritikere at
viruset skal spre seg til andre arter.
Det siste nye innenfor genteknologi er et smittsomt kunstig virus
som gjør «plage»-dyr sterile.
Illustrasjonsfoto: David Umberger /
Purdue News Service)
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kommentar

Arne Storrønningen
er ansvarlig redaktør
i Folkevett

Illustrasjon: andreas brekke

Tut og kjør…
til tross for ti år med politiske
løfter om bærekraftig mobilitet ruller
bilen fram som den store vinneren i
det internasjonale transportmarkedet, mens jernbanen stadig taper terreng. En ny studie viser at bil og veitransport knuser andre transportalternativer.
8
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Hva er egentlig så galt med toget?
– Bilismen er ikke undergitt normale samfunnsøkonomiske betraktninger. Dersom den var det, ville
mye sett annerledes ut, hevder økonomen Knut Østmoe. Han får støtte av
sosiolog Guro Berge som mener bilen
bilen er «noe mer enn et praktisk

framkomstmiddel. Den er uttrykk
for selve moderniteten», hevder hun.
Guro Berge peker på et vesentlig
forhold for de som vil forstå bilens
posisjon og rolle i samfunnet. Bilen
framstår på mange måter som et av
de ypperste symbolene på det tjuende
århundre; et ikon og et gudebilde,
like mye som et transportmiddel.
Den som er i tvil om bilens fortsatte rolle som identitetsobjekt og
den suverene merkevaren ville hatt
nytte av å besøke norske bilelskeres
utstilling og treffpunkt «Autoﬁl
2002», inspirert av NRKs pubertale
og hemningsløst bildyrkende reporter, Jan Erik Larssen. Her plages man
ikke av kritiske betrakninger om
utslipp og ulykker. Jan Erik Larssen
slår an tonen når han spissformulert
uttaler at han gjerne kan tenke seg å
bli gravlagt sammen med sin elskede
terrengvogn, en knallgul og ombygd
firehjulsdrevet Toyota Hi-Lux med 35
tommers hjul.
– Jeg blir lykkelig av biler betror
han sitt publikum. Rundt NRK-programmet Autoﬁl og bladet med
samme navn samler Jan Erik Larssen
et bevegelse av bilelskedende menn i
alderen 20 til 40 år, som i antall kan
konkurrere med medlemstallet til en
samlet norsk miljøbevegelse. «Selv
grinebitere og bilhatere» skal ifølge
en mediekommentator ha vanskelig
for å stå seg mot Jan Erik Larssen
boblende beigeistring over blinkende
krom og hestekrefter.
For den som ønsker å ytterligere
utdype sin forståelse for bilkultur
kan kanskje en studie av USAs myteomspunnede Route 66, være tingen.
Veistrekningen som krysser det
amerikanske kontinentet er delvis

« Bilen framstår som et av de ypperste symbolene på
det tjuende århundre; et ikon og et gudebilde,

av
Steinar Lem

like mye som et transportmiddel.»
rehabilitert og har nå blitt et levende
landveismuseum og invaderes av folk
på jakt etter nostalgi og barndomsminner. For i bilens hjemland er dette
blodig alvor. Hvert år valfarter millioner av bilpilgrimmer til Route 66. Trolig vil «the National Parks Administration» overta ansvaret for «the Mother
way» og klassiﬁsere den som et historisk monument.
I tråd med amerikanernes usvikelig
sans for butikk har det vokst fram en
hel nostalgi-industri langs motorveien. En reise langs Route 66 er en
jakt på den amerikanske drømmen,
hevder den amerikanske journalisten
Michael Wallis som har fått pulitzerprisen for sine bøker om veien. Route
66 kan bokstavelig talt mette det
meste av autopilgrimmenes appetitt
på krimskrams, hurtigmat og retrospektivt begjær.
– Har du forresten lurt på om du
får plass til en 2,2 kilos indreﬁlet i
magen din? Du har sjansen til å prøve
det langs Route 66. På den berømte
restauranten «the Big Texan» i Amarillo, Texas kan du inngå et veddemål
med innehaveren om at du klarer det.
Ved et eget bord på en scene får du
prøve deg under overvåkning fra nysgjerrige gjester. Klarer du å stappe
kjøttberget i deg i løpet av en time får
du det gratis. Dersom du må stoppe
på grunn av plassmangel eller tiltagende spyfornemmelse blir eieren av
biffhuset 50 dollar rikere. Yngstemann som har klart det var 11 år! En
annen klarte biffen på ni og et halvt
minutt!
Hva er så galt med toget?
Undersøkelser viser at folk ﬂest ønsker
seg en omlegging fra vei til bane. Nesten 80 prosent av innbyggerne i Europa ser det som nødvendig å legge om
kursen, 66 prosent mener at det haster. Det motsatte skjer. Til tross for
politiske løfter om bærekraftig transport.
I Johannesburg ﬁkk politikerne
lagt på bordet en ny rapport med dyster lesning. Rapporten som er laget av
Vestlandsforskning på oppdrag fra de
store internasjonale jernbaneorganisasjonene avdekker politikernes avmakt og det svimlende gapet mellom

retorikk og politiske resultater. De
siste 10 årene har utviklingen over
hele kloden gått i negativ retning.
Volumet av varer og personer som
trenger forﬂytning øker. Stadig større
mengder gods og mennesker fraktes
langs landeveien.
Situasjonen her hjemme føyer seg
inn i det internasjonale mønsteret.
Prognoser foretatt av Transportøkonomisk institutt viser at hver av oss i
2020 vil reise nesten 1000 kilometer
mer i året enn i dag. Over 90 prosent
av denne økningen vil skje med privatbil.
– Etter hvert som vi blir rikere, vil vi
velge mer av de raskeste transportløsningene, tror forsker Jan Rekdal. Hvis
veinettet i tillegg utbygges mer en kollektivtransporten og billettprisene
øker vil enda ﬂere velge privatbilen,
hevder forskeren.
Argumentene for å satse stort på
jernbanetransport er mange. I følge
rapporten fra Vestlandsforskning er
for eksempel de totale kostnadene ved
bilbruk ﬁre ganger så høye som ved
bruk av banetransport.
– En av de store utfordringene blir
å utvikle transportløsninger i de store
megabyene i verden – og særlig i den
tredje verden, mener forsker Karl G.
Høyer ved Vestlandsforskning. Han er
fagansvarlig for rapporten om jernbanetransport. Her kan banetransporten bidra til gode løsninger.For å hindre av millionbefolkningen i de store
byene i verden drukner i støy og luftforuresning er det tvingende nødvendig å utvikle transportløsninger som
alternativer til privatbilen. Den er kort
og godt ikke plass til massebilisme i de
store byene.
Over en milliard by- mennesker
lider på grunn av dårlig luftkvalitet.
Det er omkring en tredjedel av den
samlede urbane befolkningen på kloden. Problemene byene sliter med i
dag er bare barnemat i forhold til det
vi vil oppleve om massebilisme slippes
løs på alvor i byområder som Mexico
City, Shanghai, Santiago osv. Vi kan
vanskelig overdrive alvoret, hevder
transportforskeren fra Vestlandsforskning.
– Hva er så galt med toget?
◆

Barneombudet uttaler seg
– I Norge har rovdyr bedre beskyttelse enn barn, kan barneombud Trond
Waage noe overraskende fortelle offentligheten. Grunnen er at barn i Lierne frykter bjørn, uten at dyrene blir skutt. Nå er det slik at de dyr som dreper barn i Norge er hest, ku, veps og hund. Barneombudet tier skamløst om
kufaren. Men har Waage rett om bjørnene? De ungene som innpodes bjørneangst av de voksne i Lierne vil etter hvert utgjøre en fare for dyrenes sikkerhet. I Norge skal det likevel mye til før det gis fellingstillatelse på barn.
Til og med når barna har fått smaken på sauekjøtt.
Nei, bjørneungenes ombud er Waage ikke.

Kristne verdier
«Verdier» sier Bondevik og Svarstad Haugland. Noen har trodd at de mente
etiske verdier. Men KrFs Olje- og energiminister Einar Steensnæs har nettopp sagt i en glad tone at det gjelder å pumpe opp de store verdiene som
ligger under Nordsjøen. Og der ligger det vel ikke ubegrenset med etiske
verdier?
Oljeutvinning er verdiskapning, i følge Steensnæs. ”Verdi» er et vakkert ord. «Skape» likeså. Likevel betyr «verdiskapning» bare «mer penger»… Kanskje Bibelen bør skrives om i nykristelig ånd? «I begynnelsen
skapte Gud himmelen og jorden. Og Nordsjøen var uten olje og tom. Gud
sa: Bli olje…».
Har forresten Steensnæs tenkt på at han om 40 år skal motta den
siste olje?

Enig med seg selv
«Vi er blitt enige med industrien om hva vi mener er det rette i klimapolitikken.» Frederic Hauge uttaler seg til Dagsnytt med kledelig beskjedenhet
og i en industrivennlig tone.

Slutten på fundamentalismen?
Leon Soudari gir muslimske innsatte i København åndelig veiledning. Soudari påpekte nettopp at «det er verre at springe sine fem daglige bønner
over eller at have sex inden ægteskapet end at handle med narkotika». Ikke
sex før ekteskapet er bra. Men heller ikke innen ekteskapet? Da vil vel fundamentalismen dø ut av seg selv?
En mer danskkyndig kollega opplyser meg dessverre om at «inden»
på dette gammelmodige språk betyr «før».

Politiske slangemennesker
I kampen om norsk klimapolitikk ﬁkk den miljøvennlige miljøvernminister
Børge Brende besøk av lobbyister fra NHO og prosessindustrien – som ikke
vil redusere sine klimautslipp. Denne skitne jobben ble gjort av tidligere
«miljøvernminister» Siri Bjerke og hennes tidligere statssekretær Stein LierHansen. Bjerke: «Jeg har selvsagt en annen rolle nå». Lier-Hansen: «Jeg har
jobbet med litt andre argumenter etter hvert som jeg har skiftet jobb».
Evnen til å bevege seg fra jobb til jobb uten ryggrad er imponerende.
Men de mangler det kamuﬂasje-geni som Aps Olav Akselsen besitter. Han
ble innvalgt på Tinget som gasskraftmotstander. Så ble han statsråd. Og
sa: «Eg har ikkje skifta standpunkt, berre konklusjon».
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De gode, de
og de

Partnerskap mellom EU og private selskaper med
mål om å levere rent vann til verdens befolkning ble
offentliggjort i de monumentale omgivelsene i utstillingsteltet «Waterdome». Foto: Knut-Erik Helle
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Stort sett var slaget om miljøet og et verdig liv for de fattige
tapt allerede før det begynte i korridorene, møtesalene og
på gatene i Johannesburg. De rasende og de skuffede ser

onde
grusomme

etter alternativer. Men noen smiler bredt etter toppmøtet
om miljø og utvikling.

tekst KNUT-ERIK HELLE

en syngende og dansende elv av
demonstranter strømmer gjennom
gatene i den lutfattige bydelen Alexandria på den internasjonale
aksjonsdagen lørdag 31.august. Luften dirrer av kraften i de gamle apartheid-sangene som har fått nytt liv.
Tusener av landløse, arbeidsledige,
antiprivatiserings-aktivister, urbefolkningsrepresentanter og andre
toy-toyer seg mot konferansebygningen i Sandton, der delegatene
bryner seg på all verdens tvetydige
og forbeholdne ordbruk. På vei
gjennom townshipen slutter ﬂere
seg til. Mange ﬂere. Ifølge politiet
har protestmarsjen fordoblet seg til
over 10.000 demonstranter gjennom gatene som stinker av håpløs
fattigdom. Anti-Privatisation Forum
(APF), Friends of the earth, Soweto
Electricity Crisis Committee og
Jubilee 2000 er blant ﬂere titalls
organisasjoner som har sluttet seg
til oppropet til Indaba, nettverket
som står bak demonstrasjonen. ”FN
er nå i likhet med Verdensbanken,
Det internasjonale pengefondet og
Verdens handelsorganisasjon sett på
som illegitime”, står det i Indabas
opprop. Akkurat det betyr mye i
Sør- Afrika. Landet arvet 135 milliarder kroner i gjeld fra apartheidregimet, penger som blant annet ble
brukt til å undertrykke folket og
hindre ﬂertallsstyre i landet. Det
internasjonale pengefondet (IMF)

truet med at landet ville bli isolert
fra verdenssamfunnet hvis de nektet
å betjene gjelden, og tilliten til de
internasjonale ﬁnansinstitusjonene
er følgelig minimal blant mange sørafrikanere. Spesielt blant de fattige.
For noen av dem har kampen mot
raseskillepolitikken gått over i en
kamp mot et globalt apartheid mellom fattig og rik.
Bak piggtråden
«De forente nasjoner har lagt forholdene til rette for at de store
multinasjonale selskapene kan øke
proﬁtten og plyndringen», hevder
Indaba. De vet godt hva det gjelder.
Et stykke utenfor Soweto har det
franske storselskapet Suez tatt over
vannrettighetene. De stort sett
arbeidsløse beboerne betaler 80 kroner for å koble seg til vannettet. For
det får de seks liter vann per dag. Er
behovet større må de betale for hver
liter ekstra. For dem som ikke betaler blir tilgangen stoppet. Telleverket på kranene er merket med logoen til en av FNs ledende miljøvennlige partner for bærekraftig utvikling, storselskapet ABB. Soweto er i
ferd med å få privatisert strømforskyningen. Det er ventet at tusenvis
vil bli uten strøm når private selskaper strammer til grepet.
Etter en mil i kvelene hete når de
fredelige demonstrantene konferansesenteret i Sandton. We the peo----F O L K E V E T T n r. 4/5 • 2002
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-ple» er skilt av fra Koﬁ Annan og
delegatene med høye piggtrådbefestede betongmurer. Politiet er
utrustet for en liten krig – med
pumpehagler,
maskinpistoler,
sjokkgranater og pansrete kjøretøyer med mitraljøser. «We the people»
fra Sør-Afrika har sett det før. Nedlatende kommentarer blir utvekslet
mellom forhandlingsdelegater som
følger opptoget fra vinduene, overhørt av noen fra «We the people»
som ﬁkk adgang til konferansen. Et
«speakers corner» er satt opp. Det
handler om privatisering, gjeld, nyliberalisering, rett til jordbruksland,
et hjem og arbeid. Rundt om i ﬂere
europeiske storbyer tok grasrotaktivister også til gatene lørdag 31.
august, med krav om et demokratisk FN hvor ikke multinasjonale
selskaper får dominere agendaen.
Død prosess
– For første gang er en større antiglobaliseringsprotest rettet mot FN.

Tidligere har det vært Verdens handelsorganisasjon, Verdensbanken,
Det internasjonale pengefondet, G8 og utvalgte selskaper, framholder
Kenny Bruno fra CorpWatch i USA.
Han har arbeidet med en større
kampanje for å få FN til å innse at
de sterke båndene til internasjonale

ringer og utviklingshjelp. Og ikke
minst prosjekter som selskapene ser
seg tjent med å ﬁnansiere, mener
Bruno. Han står ikke alene.
– Borgernes rettigheter har blitt
erstattet med storselskapenes rettigheter, tordner den indiske aktivisten Vandana Shiva.

«De forente nasjoner har lagt forholdene til rette
for at de store multinasjonale selskapene
kan øke proﬁtten og plyndringen»
Fra plattformen til Indaba
storselskaper og lobbyorganisasjonene deres ville skade FN og gjøre
organisasjonen til et nytt mål for
Seattle-bevegelen.
– Begrepet om «bærekraftig
utvikling» er nå dødt. «Bærekraftig
utvikling» var dømt til å bli et kompromiss av hva regjeringer klarte å
få til på handel, subsidier, investe-

Gamle apartheidsanger ﬁkk nytt liv på aksjonsdagen lørdag 31.august mot verdenstoppmøtet om miljø og utvikling i Johannesburg. Foto: Knut-Erik Helle

Lederen av det internasjonle miljønettverket Friends of the earth,
Ricardo Navarro, sparer ikke på noe
etter at forhandlingene er over.
– Vi føler oss bedratt. Verdens
ledere har oppført seg om de var
toppledere i næringslivet. De har
solgt seg til Verdens handelsorganisasjon og det internasjonale næringslivet. Vi bør aldri ha slike skammelige
konferanser igjen, mener han. Verdens naturfond har døpt World

Summit on Sustainable Development (WSSD) om til «World Summit of Shameful Deals». Venezuelas
president Hugo Chavez kalte de ti
dagene med forhandlinger i Johannesburg for «en dialog for de døve».
FNs generalsekretær Koﬁ Annan
forsøkte å berolige omverdenen
med at «en ikke må forvente mirakler på konferanser slik som dette».
Og la til at «Johannesburg ikke er
slutten på alt, men en begynnelse.»
Spørsmålet enkelte av dem som
kjemper for en annerledes verden
stiller seg, er om det er en begynnelse på slutten for FN som pådriver
for miljø og utvikling.
Seierherrene
Midt i konferanseområdet på Sandton Square fant vi selve ikonet som
vitner om de internasjonale storselskapenes store interesse for verdenstoppmøtet om miljø og utvikling.
Bayerische Motoren Werke AG
(BMW) dominerte det eneste åpne
torget innenfor gjerdene til konferansen med en gigantisk halv jordklode og ﬂere telt i hjertet av for-
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handlingene. Under mottoet – «Sustainability: It can be done» – viste
luksusbilprodusenten fram prototyper på hydrogendrevne biler. Biler
det skal bli vanskelig å ﬁnne hos en
bilforhandler, om noen skulle ønske
seg et eksemplar. Storselskaper som
Rio Tinto, Shell, DuPoint, Monsanto, BP og Chevron Texaco var også
representert. Alle med sin egen lille
grønne solskinnshistorie – og alle
med beksvarte rulleblader når det
gjelder miljø og menneskerettigheter. Med alt fra skole- og solpanelprosjekter prøver selskapene overbevise om at det er en del av løsningen for planeten.
– Selskapene er her for å vise at
de helt frivillig gjør noe for miljøet
og at de tar sosialt ansvar. Målet er å
unngå bindende internasjonal regulering av virksomheten deres og tiltak som kan true inntektene, mener
Belen Balanya, som arbeider i Corporate Europe Observatory (CEO) i
Amsterdam.
– De grønne skryteprosjektene
som selskapene presenterer utgjør
en forsvinnende liten del av virk-

somheten deres. Hvor bærekraftige
selskapene er i det store og hele får
vi vite lite om, poengterer Balanya.
Hun er imponert over hvordan de
internasjonale topplederne har klart
å samkjøre seg slik at alle sier det
samme. Næringslivet er en del av
løsningen, fornuftige reguleringer,

lobbyorganisasjonen WBCSD etter
at forhandlingene var sluttført.
– Bare ved å mobilisere næringslivet kan vi få vesentlige framskritt,
lyder ekkoet fra Koﬁ Annan.
Inustrilobbyistene understreker
sin muntre og handlekraftige holdning etter toppmøtet med et sitat

«For første gang er en større anti-globaliseringsprotest
rettet mot FN. Tidligere har det vært
Verdens handelsorganisasjon, Verdensbanken,
Det internasjonale pengefondet, G-8 og utvalgte selskaper»
Kenny Bruna, CorpWatch
frivillig rapportering, nødvendigheten av partnerskap med næringslivet er frasene som gjentar seg. Og
det har nyttet – toppsjefene i storselskapene er blant de få som smiler
bredt etter toppmøtet.
– Vi ønsker velkommen den
økende forståelsen av at næringslivet er en uunnværlig del av løsningen for verdens problemer, uttalte

fra Elvis Presley: «A little less conversation – a little more action».
David mot Goliat
Koﬁ Annan og all verdens lobbyister
skal prøve hardt for å overbevise

Percy Schmeiser at genteknologigiganten Monsanto er vesentlig for
å løse verdens problemer. For han
har dessuten Elvis vært død i mange
år. Med sine 71 år har den kanadiske raps-bonden sett fram mot en
rolig pensjonisttilværelse. Helst ville
han dratt på ﬁsketur med barnebarna i stedet for å være i Johannesburg. Nå kjemper han sitt livs
kamp. Ikke mot insektangrep,
tørke, sykdom og ﬂom, men mot
storselskapet Monsanto i en rettssak om patentsrettigheter.
– Jeg føler et stort ansvar. Til
tross for presset som er lagt på min
kone, min familie og meg selv, forteller Schmeiser tydelig rørt. Rapsåkerene hans har blitt forurenset av
Monsantos genmodiﬁserte rapsvariant. Hvordan frøene hadde
kommet der og spredd seg videre
naturlig, var ikke relevant for dommeren i rettssaken han tapte. Er
først de genmodiﬁserte plantene

Det eneste åpne torget på konferanseområdet tok luksusbilprodusenten BMW
over. Adgangen til selskapets bærekraftige jordkule var begrenset til spesielt
inviterte gjester. Foto: Knut-Erik Helle

Kung Fu-utøvere fra Taiwan
kjemper for fred og kjærlighet. Forbundet for verdensfred og kjærlighet (FOWPAL)
inviterte regjeringslederne til å si et ønske for verden
høyt, og slå et slag på en stor medbrakt gong-gong.
Foto: Knut-Erik Helle

der, er avlingen Monsantos eiendom ifølge kanadisk patentlovgivning. Lover som er best tilpasset
boksåpnere og roboter, og ikke
levende organismer. Noe Canada
har til felles med resten av verden.
– Selv om de genmodiﬁserte
plantene kommer med vinden eller
sprer seg gjennom krysspollinering,
er det likevel et brudd på Monsantos patentrettigheter, konstaterer
Schmeiser.
– Jeg har aldri hatt noe ønske om
å dyrke Monsantos genmodiﬁserte
raps. Gjennom ﬂere tiår har jeg
mine egne varianter som gir større
avlinger, forteller rapsbonden til
Folkevett. De aller ﬂeste andre bønder i samme situasjon som Schmeiser har latt seg presse til å skrive
under på kontrakter med Monsanto, og dermed blitt avhengige av å
kjøpe deres frø.
– Vi kaller det terrorveldet på
prærien. Hvem som helst kan
komme i samme situasjon som
meg. Hvor som helst i verden. Monsanto bruker patentlovgivningen til
å ta friheten fra oss og kontrollen
over livene våre som jordbrukere,
hevder den kanadiske bonden. Han
har pantsatt jord og hjem for å betale for rettssaken. I tillegg har han
fått bidrag fra andre bønder til å
fortsette kampen. Han har anket
den første dommen til høyesterett.
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En kamp som vil bli fulgt med stor
interesse over hele verden. Ny forskning om hvordan genmanipulerte
avlinger kan spre seg over store
avstander har gitt bønder over hele
verden noe å tenke på. De frykter at
Schmeisers sak ikke vil bli den siste,
og at storselskapene skal gjøre det
vanskelig å drive et konvensjonelt
jordbruk hvor en kan plante og
utvikle egne frø.
De gamle syndene

miljøet, og dermed bidrar til å kaste
et negativt bilde av business, framholder sør-afrikas lobbyrepresentant Tokyo Sexwale på Lekgota,
som er navnet på storselskapenes
business dag under bærekraftkonferansen. Lekota betyr «lederenes dialog». Det handler om tiltro til storselskapene – spesielt nå som vi er
inne i «Partenerskapenes tidsalder»
ifølge Koﬁ Annan – hvor storselskaper, organisasjoner og myndigheter

«Selskapene er her for å vise at de helt frivillig gjør
noe for miljøet og at de tar sosialt ansvar. Målet er å
unngå bindende internasjonal regulering av virksomheten
deres og tiltak som kan true inntektene»
Belen Balanya, Corporate Europe Observatory.

At storindustrien bekymrer seg for
bildet offentligheten har av dem
kom klart fram i Johannesburg.
Oppmerksomheten Percy Schmeisers kamp mot Monsanto har fått
internasjonalt er det vanskelig å
grønnvaske.
– Vi må kvitte oss med bildet av
business som det «onde imperium».
Et bilde som sjelden gir et riktig
bilde av oss. Stort sett er det noen få
investorer som viser liten sosial
ansvarlighet og ikke tar hensyn til

skal få orden på planeten. For styreleder Chair Philip Watts i Shell som
representerte Business Action for
Sustainable Development (BASD)
gikk det ikke helt som planlagt. En
representant fra CorpWatch i USA
spurte Watts om han fremdeles
mente at Shells virksomhet i Nigeria
var et eksempel på «beste praksis»,
slik selskapet hevdet i 1992. Watts
svarte at han var stolt over undersøkelsene selskapet selv hadde gjort
rundt sin egen virksomhet i landet.

I tillegg var han «ganske stolt» over
Shells oppførsel i Nigeria generelt.
– Hvordan kan vi stole på
næringslivsledere som ikke engang
klarer å anerkjenne det mest åpenbare tilfellet av forbrytelser begått av
storselskaper, undrer Isaac Osuoka
fra Environmental Rights Action i
Nigeria. Konﬂikten mellom oljeselskapene og lokalbefolkningen er
minst like intens i dag som den var i
1994 da miljørettighets-forkjemperen Ken Saro Wiwa og åtte andre ble
hengt. Shell er blant selskapene som
gjennom partnerskap med FN og
utallige reklameﬁlmer på TV hevder
at de tar sosialt ansvar på alvor og
miljøhensyn.
Mange andre selskaper i Johannesburg hadde like mye å svare for
som Shell. Miljøvernere og menneserettighetsforkjempere frykter at
storselskapene går inn i partnerskap
hvor de har deﬁnert «bærekraftig»
på den måten som passer dem best
og som gir mest utbytte.
Hva nå lille planet?
Etter Johannesburg ser nå de rasende og de skuffende seg om etter
alternativer.
– Noen få hardbarkede grupper
vil kjempe for å gjennopplive «bærekraftig utvikling»-prosessen inne i
møtesalene under FN-møtene. I Sør
Afrika, og andre steder, vil de ﬂeste
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aktivistene kjempe i gatene, mener Kenny
Bruno i CorpWatch. Toppmøtet i Johannesburg samlet også en gruppe dommere
fra rundt om i verden. De mener rettsvesenet kan brukes mer aktivt til å regulere inngrep i naturen og hindre uopprettelig
skade.
– Dommere kan spille en nøkkelrolle
for å oppnå en bærekraftig utvikling fordi
de aller ﬂeste land har et miljølovverk, men
viljen til å prøve ut lovene har manglet. Problemet er mangel på bevissthet om disse
rettighetene og tilgangen til å prøve disse
lovene for retten, mener høyesterettsdommer Arthur Chaskalson fra Sør-Afrika.
Andre frykter mer militante reaksjoner. En
aktivist som hadde arbeidet mye med
miljø- og menneskerettighetsproblemer
knyttet til de store gruveselskapene mente
det bare var et tidsspørsmål før mange griper til våpen i ﬂere lokalsamfunn. Innenfor
en tiårs periode mener han ﬂere av de store
selskapene vil bli tvunget til å ta miljøhensyn og vise sosial ansvarlighet i møte med
zapatist-lignende opprør. Våpen er noe det
er svært lett å få tak i en rekke land i sør.
◆

«Vi kaller det terrorveldet på prærien. Monsanto bruker patentlo
vgivningen til å ta friheten fra oss og kontrollen over livene
våre som jordbrukere»
Percy Schmeiser, rapsbonde i Canada.

Øko-aktivist og kunstner
Byung-Soo Choi fra Korea
satte sitt preg på Johannesburg
med sitt budskap.
Foto: Knut-Erik Helle

Greenpeace aksjonerte mot åpne
utslipp fra industrigiganten Dow Chemicals fabrikk utenfor Johannesburg.
Foto: Howard Burditt / Reuters
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Da Johannesburgnatten
senket seg
tekst STEINAR LEM

«Hva skal jeg utenfor Atens bymur å gjøre?»
, spurte Sokrates. «Trær kan ikke lære meg noe.»
Ganske snart ble da også skogene rundt Aten til
brunsvidde stepper. Avskogningen i Oldtidens
Hellas var enorm.
I perioden mellom riotoppmøtet i 1992 og
johannesburgtoppmøtet i år har den tropiske
regnskogen forsvunnet stødig, med et areal nærmere halve Norge årlig. På Borneo kan all regnskog være borte om få år. Våre halvsøsken orangutangene også.
Geirfuglen var stor, fredelig og tillitsfull. Derfor ble den utryddet av mennesker på 1800-tallet.
I Rio i 1992 vedtok statene en konvensjon om
beskyttelse av det biologiske mangfoldet, men
uten forpliktende formuleringer eller sanksjonsmuligheter. Handlingsplanen kom i Johannesburg i 2002: Statene skal redusere utryddelsen
betydelig innen 2010 – der det er mulig. Børge
Brende kjempet for en formulering om at den
skulle stanse. Han tapte. Her hjemme vil verken
Bondevik eller Petersen tillate ham å verne fem
små prosent av barskogen for å sikre over tusen
truede arter. Det koster nemlig penger.
I 1961 utga Rachel Carson Den tause våren.
Fugler døde på grunn av giftige insektsmidler.
DDT og andre kjemikalier ble forbudt – og fuglene kom tilbake. Også i Norge er noen truede arter
i framgang. I Johannesburg ble man enige om å
«minimalisere» bruken av giftige kjemikalier i det
uendelig fjerne, mytiske år 2020. Norge ville
Over: Soldater passer på at alt går rolig for seg
under Indaba-marsjen i forbindelse med Verdenstoppmøtet for miljø og utvikling i Sør Afrika.
Foto: Knut-Erik Helle

Kina satte en stopper for Dalai Lamas planlagte
besøk i Johannesburg. En gruppe eksil-munker
slapp inn i landet, men ﬁkk hardt møte med sørafrikansk politi som slo ned på alt som lignet en
demonstrasjon i nærheten av konferanseområdet.
Foto: Knut-Erik Helle

«forby» bruken på 18 år. India og Kina sa nei.
I 1972, på sivﬂåten Ra 2, oppdaget Thor Heyerdahl noe som var usynlig fra broen på supertankere: Oljeklumper i havet. Havet var ikke en
endeløst, alttålende søppelplass. Riomøtet vedtok
en vag konvensjon om å «begrense» klimagassutslippene. Johannesburg skulle ta seg av handlingsdelen. Men det kom ingen forpliktelser til å
avslutte oljealderen -eller atomalderen. Mens
uvær herjer vedtok nærmere 200 FN-medlemmer,
de samme som nedsatte FNs klimapanel, og som
vet – at land som har undertegnet den komplett
utilstrekkelige Kyotoavtalen skal oppfordre USA
og andre som nekter til å please undertegne likevel.
Man må tro at George W. Bush under møtet
satt på ranchen i Texas og grillet burgere over kull
fra Brasils regnskoger, sammen med gode venner
fra Esso og andre næringslivstopper som ﬁnansierte valgkampen hans.
Den amerikanske livsstilen var ikke et forhandlingstema verken i Rio eller Johannesburg.
Det grilles mye i Norge også. Siden klimakonvensjonen i Rio har de norske CO2-utslippene økt med 19 prosent.
Mirakler skjer. Børge Brende er ett. Høyremannen som før agiterte for lavere skatter, har
utfoldet en kraft og initiativrikdom i statsrådsstolen som har gjort ham til miljøbevegelsens
maskott og som har skapt konﬂikter i Høyre. At
KrFs Hilde Frafjord Johnson har hjerte for fattigdomsbekjempelse visste vi. Det er et mirakel at
hun og Børge – under navnet Norge – sammen
med Sveits, ﬁkk snudd EU og viktige u-land: Vedtakene fra Johannesburg skal ikke underordnes
WTOs regler for frihandel, men sidestilles.
Men det skulle da bare mangle. Og Johannesburg vedtok ingenlunde noe forbud mot handel med usertiﬁsert regnskogstømmer.
USA, Australia og u-landene stoppet Norges
forslag om at ti prosent av energien skal være fra
nye, fornybare energikilder i 2012. Et forslag som
både var strålende og komplett utilstrekkelig. U-

landsgruppa brukte miljøforpliktelser som et forhandlingskort for å tvinge fram mer u-hjelp, som
om ikke u-landene selv trenger et intakt naturgrunnlag. Sør-Afrikas president Thabo Mbeki sa
under åpningen at de rike landene er rike i et hav
av fattigdom. Han nevnte ikke at de mest ekstremt skjevfordelte land i verden er hans eget,
Tanzania, India, Brasil. Zimbabwes diktator
Robert Mugabe, skyld i at millioner sulter i eget
land, ﬁkk applaus da han halvrasistisk ga den
hvite mann ansvaret for landets problemer. Noen
var dårlig representert på konferansen: De fattige
selv, kommende generasjoner, skapninger som
ikke kan snakke..
Ja: Det ble vedtatt at 1,2 milliarder fattige
skal få brukbare sanitærforhold på 15 år og 0,5
milliarder skal få rent drikkevann. U-hjelpen skal
dobles – men nei, absolutt ikke komme opp i 0,7prosentsløftene fra Rio. Blir johannesburgløftene
bedre overholdt? Hvem skal passe på det? Hva er
straffen for å gi blaffen?
Fattigdommen i verden skal ikke bort, kløftene ikke nedbygges, det kan gjøres men det skal
ikke gjøres. Jo «på sikt» kanskje. På sikt skal nok
alt bli bra. Etter 2020 kanskje?
Ja – Norge spilte en strålende rolle under forhandlingene. Vi var best i Rio også. Utenfor EU
har Norge handlefrihet på konferanser. Hjemme
bruker vi handlefriheten til en ekstra uansvarlig
energipolitikk og dreping av truede rovdyr. Hjemme krever vi julehandel året rundt og billigere ﬂybilletter.
Hadde tanken bak johannesburgmøtet vært
å vedta noe som er bedre enn verst, var det en suksess. Ettersom meningen var å lage en handlingsplan for bærekraftig utvikling, ble resultatet en
naturkatastrofe. Vi ser klimabalansen gå i stykker,
og lar det skje. Fattigdomsdødsfallene skal fortsette. Vi glir inn i en periode med masseutryddelse av «de andre», og møter det med tiltak som
varierer fra det halvhjertede over det kosmetiske
og til senterpartiaktig, villet utryddelse.
Hvorfor? Bush på ranchen, Esso og BMW i
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Johannesburg? Selvsagt. Storselskapene påvirker forhandlingene og
folks dagligliv mye mer enn for ti år
siden. De anses som deler av løsningen, de skal skaffe fattigfolk
vann – iallfall hvis de kan betale - de
skal bidra frivillig og lønnsomt i
kraft av sin ypperlige moral, logoene
deres er i skolebøker og på tenåringenes moteklær. Drømmen om rikdom lever mer fordomsfritt og uten
skamrødmens kamuﬂasje. Mye vil
ha mer. Vi er blitt rikere og motsetter oss derfor økte bensinpriser. Klimaet? Jo, jo. Rosenborg spiller dessuten kamp i kveld. Bærekraft koster
– på kort sikt. Kommunikasjonsteknologien skaper en følelse av allmakt, teknologien redder oss nok.
Bildene fra ﬂomkatastrofene forsvinner i glemselens ﬂod – i ﬂommen av skjermbilder, halvuvirkelig,
litt virtuelt, så lenge ikke eget hus
feies bort.
Verden har sagt nei til bærekraftig utvikling.
- Det nytter, heter det gjerne når
ulike organisasjonene snakker om
søppel og rettferdig kaffe og vil ha
ﬂere medlemmer. Stemmer det? Ja,
verden hadde sett verre ut uten FNkonferanser og organisasjoner og
Børge og Hilde. Revolusjonære alternativer slår ondere ut. Det gode ved
FN – og Stortinget – er at FN kan
bevilge seg selv mer makt. Hvis de
sentrale medlemslandene vil. Hvis
folk vil. USA vil ikke. Norge vil ikke.
Og konsensusprinsippet gir SaudiArabia vetorett i klimapolitikken.
Det kommer ﬂere klimakatastrofer og det kommer ﬂere konferanser i FN-regi. Det kommer ikke
en rask start på en langsom overgang til en bærekraftig utvikling.
Kampen nå gjelder å begrense ødeleggelsene. Kanskje vil de avgrunnene som er i ferd med å åpne seg en
gang tvinge oss til et kvalitativt
sprang. Kanskje vil erkjennelsen av
felles skjebne inngi en ny erfaring av
menneskehetens og alt livs enhet.
Og kanskje ikke.
- Kjell Magne Bondevik sa seg
«rimelig fornøyd» da Norge sluttet
seg til johannesburgpapirene. Tabloid
på tv 2 markerte avslutningen av
møte med å diskuterte kongehuset.
NRKs Redaksjonen lurte på om
kanskje maten i Norge var for dyr.
◆
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alle kartonger
drømmer om et
liv etter døden

Nå finner du fotokalendere fra Hippopotamus i bokhandelen.
Alle Hippos kalendere er laget av resirkulerte drikkekartonger.
Mer om det på www.hippo.no

Bruk LIVOS naturmaling og ta vare
på natur, helse og miljø samtidig
Er huset ditt et mottak for spesialavfall?
Ta vare på helsen og miljøet
rundt deg. Gi familien et bedre
inneklima neste gang du skal
behandle gulv, vegg og tak.
Enebolig i Ski der LIVOS produktene er brukt både ute og
inne. Et ekte miljøhus.

LIVOS har produkter for inn- og utvendig
bruk, til tak, gulv og vegg, til mur, plater, tapet
og tidligere malte flater på tre, kork og stein.
Vår fagkunnskap og erfaring er din trygghet.

Tak, vegg
og møbler av tre

Lasur/beis eller maling
utvendig

Olje og voks
på gulv

Olje- og voksprodukter fra LIVOS
gir en slitesterk overflate, klar eller
i farger om det ønskes. Velegnet til
tak, vegg, vinduer, møbler, panel
mm. Resultatet blir en nydelig flate
som er glatt, enkel å renholde og
pleie. Produktene fremhever treets
struktur og lød. Meget rimelige
produkter som er enkle å påføre.

Beis, lasur eller maling, LIVOS har
produktene til utvendig bruk. Til
utemøbler, panel og terrassegulv
brukes økologisk treolje, helt fri for
løsemidler, eller lasur om man
ønsker farge. Et heldekkende
malingsskikt
oppnås
med
oljemaling. LIVOS-produktene har
en meget god dekkevne.

Pene gulv som tåler ekstra mye
slitasje. Fremhever trestrukturen på
en naturlig måte. Gulvet blir godt
både å se på og gå på. De som
ønsker et mer lutet utseende, kan
tilsette litt hvitfarge i oljen. LIVOS
brukes til heltre, lamelltre, parkett,
kork og de fleste typer stein som f.
eks. klinker, terracotta, skifer mm.

Gleivo eller Bodios på panel

10 000 år gammel naturmaling

Restaurantgulv med KUNOS

Hvorfor bruke LIVOS?

Vær heller trygg, med LIVOS

Det finnes fortsatt mange giftige og skadelige stoffer i
syntetisk maling. I tillegg brukes mange stoffer som
man ikke vet nok om (iflg. rapport fra SFT).
Myndighetene setter ikke strenge nok grenser. Men
du, som bruker, bør sette strenge grenser for hva du tar
inn i ditt hus. Ikke la deg bruke som forsøkskanin.
HUSK: Huset ditt er ikke et mottak for spesialavfall.

LIVOS produktene består av fornybare og giftfrie
råstoffer i matvarekvalitet fra økologisk dyrkete planter
og giftfrie mineraler. Derfor er det etisk og økologisk
fornuftig å bruke LIVOS. Med LIVOS er du trygg. LIVOS
ble best i test ang. helse og miljø (Forbrukerrapporten
nr. 5 og 6, 1999) . LIVOS har de beste produktene til
overflatebehandling av tre, kork og stein, produkter
som er rimelige og meget drøye i bruk.

Grossist for Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vestagder, Rogaland: TELEMARK HYTTEFORUM, tlf: 35 01 91 15, fax: 35 01 23 96
Grossist for Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal: LIVAN AS, tlf: 55 53 05 82, fax: 55 53 05 83
Grossist for Hedmark og Oppland, GELUF, tlf: 62 41 50 62, fax: 62 41 34 68

Andre fylker: LIVOS Skandinavia AS,

Solbergskogen 4, 1406 Ski, tlf: 64 94 60 69, fax: 64 94 60 02

naturmaling

www.naturmaling.no I Norge siden 1984
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samtalen

Ingvild Vaggen Malvik: Den ene AUFeren som meldte seg offentlig ut av
STEINAR LEM møter
Ingvild Vaggen Malvik

Ap i protest mot partiets uutryddelige behov for gasskraft. Styrelederen i
Framtiden i våre hender som gikk av for å bli stortingsrepresentant for
SV – og saksordfører for klimameldingen. Men er ikke SVs hjertesak
størst mulig offentlig velferdsvekst for nordmenn?
tekst STEINAR LEM foto KRISTIN FAGERLID

SVs nye miljøpolitiker
var kjent for sine ville fester…
… – enda en grunn…
… – så han var ikke begeistret.
Tidlig på 90-tallet var AUF rene miljøorganisasjonen – og kløften til
moderpartiet stor. Etter gasskraftdebatten på Stortinget i 2000 skrev
jeg utmeldingsbrevet. Trond Giske
bad meg tenke meg om. Jeg tenkte –
og ble sikrere. Alle i AUF-miljøet
trodde jeg var gal. Ap lå på 40 prosent. Mange ventet på telefon for å
bli politiske rådgivere og statssekretærer. Noen ble det også. Gamle
AUFere stemmer for gasskraft og

ikke av blå nevroser?
– Man skal si fra når noen gjør
noe bra. Jeg kjefter på ham også –
men det får ikke medieomtale, det er
så forventet.
– Hvordan var overgangen fra uhemmet idealisme i FIVH til hemmet realisme?
– Jeg mener det samme som før.
Dokumenthauger har aldri kjedet
meg.
– Utrolig! Men er ikke makten ﬂyttet
fra Stortinget – til kapitalen, og til mediene med kjendisskvalder og underholdning så folk skal roe seg når de ikke jobber

«Stortingsﬂertallet har gitt fra seg
mye styring til markedet.»

Heidi Sørensen var nok ikke
den eneste som sist høst tok det for
gitt at hun skulle få en stol i Stortingets Miljø- og energikomite. Men
der plasserte SV Ingvild Vaggen Malvik. Med god grunn: Ingvild er et
stort politisk talent, med bred miljøhorisont. Dessuten er hun så
inderlig sympatisk.
– Jeg ble tidlig opptatt av uretten
i verden. Min Ap-far dyttet barnevogna og meg med i 1.mai-tog. Derfor meldte jeg meg også inn i AUF
som 14-åring, og deltok ivrig i Operasjon Dagsverk.
– Havnet du i AUF fordi faren din
forventet det?
– Kanskje. Men Hommelvik AUF
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vekst. Hva du mener teller ikke når
det voteres. Jeg mistet troen på at
endring innenfra er mulig. Å
komme til SV var som å komme
hjem.
– Aps miljøopposisjon har ikke satte
særlige spor etter ti år…
– Nei, Ap er OK i ting som vern
av strandsonen…
– Men kommer du mer enn 100
meter inn i landet vasser du i hogstfelt og
sterile, artsfattige granplantasjer.
– Ap lider under sin uhellige allianse med LO-industri. I arbeidet
med klimameldingen løp Ap den
kraftkrevende industriens ærend.
Målet var å unngå kostnadsøkninger, ikke å redusere klimautslippene.
– Du har rost Børge Brende. Du lider

eller kjøper?
– Stortingsﬂertallet har gitt fra
seg mye styring til markedet. Og når
vi tror at markedet og verdenshandelen må bli friere, da skjer nettopp
det – fordi vi legger til rette for det.
– Og fordi velgerne vil det?
– Når kommunene sultefores, og
ungen din ikke får barnehageplass
og bestemor ikke sykehjemsplass, da
vil jo mange ønske seg lavere skatt
for å kjøpe disse tjenestene privat.
Dermed blir det vanskeligere å få
støtte til u-hjelp og en bra miljøpolitikk.
– Jeg håper VG feilsiterte deg: Først
ordne opp hjemme, så vende seg ut mot
verden! Vi får aldri løst alle våre egne
problemer.

– Nei, nei. Jeg sa at vi parallelt
måtte gå løs på global ulikhet og
løse hverdagsproblemer. Mange
Frpere er skuffete Ap-velgere, som
ikke har fått offentlig hjelp når de
trengte det.
– Kan et demokrati gjøre noe upopulært? Lavere ressursforbruk?
– Vi må prøve. Folk kommer av
ulike grunner til partiene. Derfor må
vi gi noe til mange av velgerne. Men
betyr likhet noe i Norge, gjør det
også det globalt. En unge i India er
like mye verdt som en unge i Norge.
– Kan du snakke fritt i denne samtalen? Eller sammenfaller ditt sinn helt
med Sentralkomiteens vedtak?
– Jeg skrev selv mye av det som
står i partiprogrammet om miljø- og
næringspolitikk, så jeg kan vel stå
for det.
– Men i SVs programmer er det ikke
grenser for hva folk ﬂest skal ha: Mer og
bedre og billigere og større. Vekst! Evig
offentlig vekst!
– Nå ønsker vi ikke skattelettelser
for de rikeste...
– Nei, men minstepris på barnehager… Hvis 60 prosent av foreldrene lever
i overﬂod, betyr det en kolossal overføring
til fornemme bankkonti – og så til ﬂere
ﬂyturer og større boblebad på hytta…
– Det er som barnetrygden. Noen
goder må være universelle, for ikke å
stigmatisere svake grupper.
– For å spare dem som trenger støtte
for en mulig følelse av ubehag når penger
kommer anonymt på konto, skal SV
kanalisere milliarder til de rike? Umulig!
– Likhet er viktig. Alle unger skal

ha samme tilbudet.
– Rike unger har bedre tilbud allerede.
– Vi vil utjevne gjennom skatten.
– Det får dere ikke til. Men sammen
med Frp får dere billig barnehage for alle.
– Det er et dilemma. Men hvis
ﬂere stemmer SV på grunn av barnehagepolitikken, får vi også støtte til
å miljøpolitikken vår fordi vi blir
ﬂere.
– Derfor publikumsfrieriet? Da får
dere støtte til en dårligere miljøpolitikk.
– Vi mener det. Flere barnehager
i nærmiljøet betyr dessuten mindre
bilkjøring.
Ingvild snakker energisk om fordelene ved billige barnehager, særlig
for studenter med dårlig råd. Indias
barn kommer litt i bakgrunnen.
– SVere ser gjerne mennesket som
utenfrastyrt. Kroppsﬁksering hos kvinner
skyldes bare storkapitalen og samfunnet
– det kan ikke ha noe med kvinnekulturen å gjøre. Innvandrere, folk i distriktene, ungdom blir så fort uskyldige ofre
med et umettelig behov for sympati og
statlige tiltak…
Ingvild ler og påstår hun tilhører
den mer forfengelige delen av SVgruppa: Nei, mennesket har muligheter til å velge godt og ondt selv.
Kvinner kan være verre enn menn til
å kommentere kvinners utseende.

Normer videreføres i småbarnsalderen, ofte av mødre med et etterslep
fra den gang kvinnene skulle være
dekor. Vi har terningkast i avisene
for ballkjoler – ikke dresser. Kvinner
føler lett skyld. Sier hun.
– Ja, mer enn menn, de har lavere
selvfølelse. Hvorfor? Nå er dere mange i

– Jeg tar ikke imot. Ett år uten å
gjøre noe, herregud, jeg blir rastløs
hvis jeg ikke gjør noe.
– Da gjør jeg deg til statsminister i ett år.
– Oj! Får jeg stortingsﬂertall
også? Energipolitikken skal legges
om. Med mer fornybar energi og
vannbåren varme kunne Norge

glade nyheter til Årdal?
– Vi må tenke langsiktig, og den
kraftkrevende industrien unngår
ikke store omstillinger. I framtiden
vil bare virksomhet som får ned
utslippene overleve. Vi skal ha
industri, men bærekraftig. Vi skal
ikke tilbake til steinalderhuler.

«Gamle AUFere stemmer for gasskraft og vekst.
Hva du mener teller ikke når det voteres. Jeg mistet troen
på at endring innenfra er mulig.»
politikken, har den beste partilederen…
– Kanskje bedre selvinnsikt?
Latter.
– Og mennesker ﬂest: Hvorfor velger
vi billigere bensin?
– Ville ikke du tatt imot høyere
lønn?
– Gjerne. Jeg er en av Norges mest
underbetalte. Det betyr atskillig dårligere
livskvalitet. FIVH insisterer på at jeg ikke
fortjener bedre. Likevel vil jeg selvsagt ha
dyrere energi.
– Det er noen SV-velgere som
mener at bensinen er for billig.
– Jeg gir deg nå ett år fri med full
lønn og forbud mot politisk arbeid. Hva
skjer da?

eksportere masse energi.
– Ellers? Du har ansvar for alle
departementer nå.
– Miljøgifter! Vi gjør framskritt i
avfallsbehandlingen, men har lite
oppmerksomhet på produksjon og
forbruk. PCene og mobiltelefonene
skulle ikke inneholde giftstoffer...
Og barnehageplasser til alle.
– Ja, alle norske barn…
– I et solidarisk samfunn skal
ungene tas godt vare på.
– Dere vil ikke bygge ut Snøhvit –
dere vil bare ha pengene!
– Nei, vi skal ha en kraftig omfordeling…
– Kraftkrevende industri? Noen

– Men kanskje 1700-tallet: Selvberging, brenneslepudding og utedo?
– Utedo er ikke så dumt… Eller
rettere sagt tørrklosettprinsippet.
Næringsstoffer som nå gir problemer kan inngå i et naturlig kretsløp… I dag må noen unger tegne
maten på skolekjøkkenet! Framtidens forbrukere – og velgere – bør
heller lære å koke graut og skrelle
poteter. Og de offentlige skolene
skal ikke være nedslitte, mens rikfolks barn har ﬂotte privatskoler.
◆
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Redigert av John Hille og Unni Skoglund

– miljø, medvirkning, solidaritet

banken

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

Busselskap med miljøvennlig kjørestil
Bussjåførene i Tromsbuss har gjennomført EcoDrive-kurs og resultatet
er at busselskapet på årsbasis kan
spare én million kroner på reduserte
drivstoffutgifter. Omleggingen av kjørestilen betyr en reduksjon av CO2utslippene fra selskapet på 10 til 20
prosent. Tromsbuss er foreløpig det
eneste busselskapet i landet som har
gjennomført kurset. 150 sjåfører hos
Tromsbuss har tatt kurset. I tilegg til
å minske CO2-utslippene håper busselskapet at den nye kjørestilen også
skal bidra til at det blir mer behagelig
å være passasjer, og at skadeomfanget
på maskinparken vil gå ned.
EcoDriving er et opplæringsprogram som er utviklet i Finland. Her til
lands er det Autoriserte Traﬁkkskolers Landsforbund (ATL) som har
enerett på konseptet. ATLs mål er å
sette bilen inn i en økologisk sammenheng, og redusere CO2-utslipp.
Det blir 2,5 kilo CO2 av en liter bensin
når utslippet reagerer med luft. På EcoDriving-kurset lærer man bedre akselerering, bremsing, motorbrems, vedlikehold av bil, sikkerhet, og hvordan
man kjører med høyt gir ved lavt turtall. På landsbasis har 100 kjøreskolelærere tatt kurset for å lære det videre til interessert privatbilister. Som privatbilist kan du fort spare tusenlapper bak rattet med miljøvennlig kjørestil.

På ATLs hjemmeside www.atl.no kan du klikke deg inn på ditt fylke og få
oversikt over hvilke skoler som arrangerer kurset. Du ﬁnner også informasjon om EcoDriving-kurset på nettstedet www.ecodriving.com eller hos ATL
på telefon: 22 626080

Sender datamaskiner til verdens fattige
«World Computer Excange» er en amerikansk frivillig organisasjon som sender
avlagt men fullt brukbart datautstyr til unge i utviklingsland. Organisasjonens mål
er å minske gapet mellom u-land og i-land med å tilgjengeliggjøre teknologi også
for fattigfolk.WCE bringer donerte PC’er, Mac’er og bærbare datamaskiner til mottakere som ellers ikke har tilgang til moderne informasjons-teknologi. Mange av
leveransene går til skoler. Det gis også undervisning i bruk av utstyret dersom det
er nødvendig. På denne måten får unge i u-land tilgang til informasjon via internett,
og skoler kan hente ut læremateriell til bruk i undervisning.
WCE har kontorer og samarbeidspartnere spredt rundt på kloden. I Norge
samarbeider de med organisasjonen FAIR (Fair Allocation of Infotech Resources).
I tillegg til å til videreformiddling av datautstyr jobber FAIR med å tilrettelegge
utstyret i utviklingslandene slik at mottakerne kan få mest mulig ut av verktøyene de får. Første forsendelse av datautstyr fra Norge går til mottakere i Kamerun
i løpet av høsten.
Enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som oppgraderer
maskinparken sin og vil kvitte seg med sitt gamle og brukbare datautstyr, kan ta kontakt med FAIR på telefon: 90 19 80 10, fax 23 19 80 09
eller e-post: post fair.no
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I barnehagen på Tiedemannsjordet i Skien lager barna sitt
eget papir av gamle melkekartonger. De ﬁre-fem år gamle
arbeiderne læres opp til å tenke miljø med å lage egenproduserte resirkulerte tegneark. Prinsippet med å lage
sitt eget papir er enkelt og lett gjennomførbart: Riv opp
gamle melkekartonger og annet papir, kok opp i en kjele
og la det deretter få en runde i miksmasteren. Kok opp
papiret en gang til og legg det så til tørk på rist. La deg
inspirere og lag tegnepapir sammen med ungene. Som en
av barnehagebarna uttalte til Aftenposten: – Hvis alle gjør
sånn, trenger vi ikke hogge så mange trær i skogen.

Sparer store penger på
avskrudd PC

2005 økologiske matvarer
Utvalget av økologiske ferdig-produkter i hyller og frysedisker blir
stadig bedre og mer varierte.Antall økologiske godsakene som er
godkjent av Debio har nå kommet opp i 2005. Økologisk fruktyoghurt og økologiske karbonader er noen av de nyeste produktene på markedet. Antall nye økologiske matvarer som har kommet på markedet har økt med 13 prosent i løpet av et halvt år.

Etter påtrykk fra arbeidsgiveren Akershus Fylkeskommune, satte Drømtorp videregående i gang en
sparekampanje. I Akershus er prosjektet «Grønn
virksomhet» satt i gang og fylkeskommunens 4 000
ansatte deltar med å spare strøm, sortere søppel,
handle miljøvennlig og kutte forbruket. For Drømtorp videregående skole ble resultatet at de sparer
penger og miljø med rett og slett å skru av de 200
pc’ene sine om natta. Tiltaket reduserer skolens
strømregning med hele 50 000 kroner i året.

internett-tipset

Papirfabrikk i barnehagen
Redd været!
Hva du kan gjøre for klimaet står
sentralt på nettsiden safeclimate.
Foruten å gi informasjon om klimaforandringer generelt, inneholder siden en karbonkalkulator
som regner ut dine/bedriften din
sine utslipp. Hvis du logger deg
inn på safeclimate.net får du også
tilgang til en butikk der du kan
kjøpe klimavennlige produkter.
http://www.safeclimate.com

Oppskrift på miljøvennlig tur
Norges speiderforbund har sammen med KFUM og KFUK, utarbeidet konseptet Grønn tur. Grønn tur er en oppskrift på miljøvennlig turaktivitet. Når turen skal ha en miljøproﬁl er det ikke bare fokusert på fremferd i naturen, men også på at utstyret vi bruker og maten vi spiser er miljøvennlig. De tar også for seg transporten til og fra start og sluttpunkt, og hvordan man kan minimalisere og kildesortere avfall i
forbindelse med turen. Økologisk og lokal mat anbefales som niste.
For å lese speidernes tips gå til: http://sykkylven.scout.no/tips/miljoseminar/kap2.2.htm

Kolibri Kapital gir lån til fattigfolk
Kolibrien er verdens minste fugl, og Kolibri kapital ﬁnansierer
etter norske forhold svært små lån. Lån til småbønder, handverkere, gatehandlere og andre familiebedrifter, i første omgang i
Andesregionen i Sør-Amerika. Slike små lån («mikrokreditt») gir
erfaringsmessig langt mer igjen for hver krone når det gjelder å
redusere fattigdommen, enn milliardlån til store selskap eller
regjeringer. Delvis av samme grunn – at låntakerne investerer
pengene i noe som faktisk øker deres inntekter – blir de også
sjeldnere misligholdt.
Kolibri ble stiftet i 2000 etter initiativ fra den kristne orga-

nisasjonen Korsvei. 80 % av pengene lånes ut til «mikrobanker» i Andesregionen, som så låner dem videre ut til småbedrifter. De siste 20 % holdes som reserve og for å dekke driftskostnader, som imidlertid er små ettersom ingen av dem som
er med på å drive selskapet mottar lønn.
Hvis du vil vite mer eller kjøpe aksjer, kan du gå inn på
nettstedet www.kolibrikapital.com eller ringe kontoret
deres på Spydeberg på tlf. 69 83 72 65
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fotoessay

I opprørets tegn
Det var et av det tjuende århundres mest spesielle år. Et år
hvor mulighetene lå åpne. – Vær realistisk, krev det umulige,
ropte franske studenter i gatene. 34 år etter står 1968
fremdeles som et ikon på opprørsånd og vilje til forandring.
Når får vi se det igjen?
foto Magnum / All Over Press

Den avanserte industrielle sivilisasjon framstår som fornuftig i all
sin ufornuftighet, påpekte Herbert
Marcuse i 1964. For mange som
kjempet for forandring i 1968 var
han en stor inspirasjonskilde.
«Mennskene gjenkjenner seg selv i
tingene; de ﬁnner sjelen sin i bilen,
steroanlegget, hjemmene sine og i

kjøkkenutstyret», skriver Marcuse.
«Forbrukssamfunnet er dømt til en
voldsom død. Sosial fremmedgjøring må forsvinne fra historien. Vi
skaper en ny og orginal verden. Fantasi er å gripe makten», stod det på
en plakat ved hovedinngangen til
universitetet i Sorbonne, Mai 1968.

Franske studenter kaster stein og andre ting mot
opprørspolitiet i Paris, 6. mai 1968.
Foto: Bruno Barbey / Magnum photos

Til høyre: En stille protest fra den militante rettighetsorganisasjonen «Black Panters» i Chicago.
Foto: Hiroji Kubota / Magnum Photos
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fotoessay
Russiske tropper rykker inn i
Praha i 1968.
Foto: Josef Koudelka /Magnum Photos

Til høyre: Jane Rose Kasmir konfronterer soldater fra Nasjonalgarden.
Tusenvis av unge amerikanere protesterte mot Vietnamkrigen
i Washinton.
Foto: Marc Riboud / Magnum Photos>

Vietcong angriper Saigon. Kvinnen på
bildet er skadd av skyting fra amerikanske helikoptre. En sør-vietnamesisk soldat prøver å hjelpe.
Foto: Philip Jones Griffiths / Magnum Photos

Til høyre: Japanske studenter demonstrerer mot krigen i Vietnam og sin
egen regjerings vedtak om å ikke gå
imot USAs krig.
Foto: Bruno Barbey / Mangum Photos

En amerikansk olympisk vinner protesterer mot USAs rasediskriminering
i de Olymiske lekene i Mexico by,
1968.
Foto: Raymond Depardon / Magnum Photo
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Drømmen om

det grønne liv
Boka «Grønt Liv» fra 1974 ble en bibel for unge, urbane
radikalere med troen på at jordbrukskollektiver skulle forandre verden.
Forfatteren av boka, Stein Jarving, har fortsatt tro på et liv
i pakt med naturen, og har restaurert sitt eget småbruk i Tvedestrand.
I Jarvings nye bok , «Det grønne liv», deler han erfaringene sine.

Tekst JOAKIM THORKILDSEN Foto KRISTIN FAGERLID

– Se her! Stein Jarving veiver entusiastisk pekerﬁngeren mot en luke. Luken leder inn mot et rom,
og det er kanskje best at vi sparer leserne for detaljene om hva som beﬁnner seg der.
Jarving har nemlig kompostdass, det vil si at
doen i huset ikke er tilknyttet noe kloakkanlegg.
Rommet er et komposteringskammer som tømmes annethvert år.
– Og det lukter faktisk ikke vondt, ﬂirer han.
Er det slik miljøkampen skal vinnes?
Kollektivenes vekst og fall
Skru tiden drøyt 25 år tilbake. Stein Jarving
beskrives som en av «ideologene» bak det nyfødte
kollektiv-miljøet. Oslo-folk med store visjoner og
lite praktisk erfaring kjøper seg inn i små landbruk, snakker med grønnsakene de dyrker og sat-

skulle lære, uten innblanding fra de foresatte.
Problemet var bare at de voksne ikke klarte å
bli enige om hva ungene egentlig ville.
– Jeg har ikke tro på jordbrukskollektiver som
en permanent løsning lenger, humrer han.
– Men det betyr ikke at jeg har mistet troen på
«det grønne livet».
Fra falleferdig til fremtidsrettet
I 1980 hadde han lagt kollektivplanene på hylla,
nå var det mer praktisk å søke andre boformer.
Etter å ha satt inn en rekke annonser, ﬁkk han et
tilbud om å kjøpe Loftsvollen ved Tvedestrand.
– For all del, jeg lærte masse i kollektivene. Og
mange av de jeg bodde sammen med bor fortsatt
på landet, riktignok med familiene sine. Da jeg
ﬁkk jobb i industrien var det imidlertid på tide å
ﬂytte ut, sier Jarving.

«Resirkulering og gjenbruk er den viktigste
arven fra kollektiv-tiden»
ser på å leve selvberget. Den innfødte bonden er
imidlertid ikke overbevist om de unge by-radikalernes grønne evner. Han lener seg mot gjerdet,
smatter på pipa, og skrattler.
Men bygdas nye tilvekster imponerer. Avlingene er større en den skeptiske bonden hadde forestilt seg, og det er mange ﬂittige arbeidshender i
aktivitet.
Men etterhvert som konﬂiktene i kollektivet
kommer til overﬂaten, begynner også Jarving å tvile.
Et av bofellesskapene han var med på å opprette var
et jordbruks- og skolekollektiv utenfor Farsund i
Vest-Agder. Tankene og teoriene fra Summerhillskolen i England hadde kommet til lille Norge,
tanker om at barna selv skulle bestemme hva de
28
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Boka fra 1974 syntes han har gått ut på dato,
og det er derfor han har gitt ut en ny, riktignok en
som berører en del av de samme temaene. «Det
grønne liv» beskriver erfaringer han har hatt med
oppussingen av det som en gang var et nedslitt
småbruk, og som i dag er et hypermoderne hjem,
forlagslokale og atelier.
Da han kjøpte Loftsvollen i 1980 var grunnmuren i ferd med å rase sammen, det var ikke innlagt vann og doen bestod av en bøtte. Det kostet i
sin tid 110 000 kroner for 60 kvadratmeter hus,
fem mål tomt og brønn.
I dag er huset bygget ut til dobbel størrelse, og
det er satt opp et svært funksjonelt anneks som
blant annet inkluderer carport, atelier og boder.

– Jeg tror det er en del som ikke har godt av å
vite hvor mye arbeid som ligger bak alt vi har gjort
her. I alle fall hvis de tenker å gjøre det samme,
mener Stein Jarving.
Brukt og brukbart
Jarving har sjøl ingeniørutdannelse, en utdanning
som nok har hjulpet han med arbeidet på Loftsvollen. For selv om mange sikkert blir fristet av billig hus og sjarmerende landsbygd, er det faktisk et
blodslit å få alt i stand. Det går også med en god
slump penger.
– Det meste av materialene vi har brukt har
vært ting vi har fått rimelig og gratis, eller i bytte.
Likevel er det selvfølgelig utgifter, selv om de nok
ikke kan måle seg med en treroms leilighet i Oslo.
Jarving er selv oppvokst i storbyen, men bedyrer at han sjelden lengter tilbake. Det gode livet
har han funnet på landet. Og det er ikke så veldig
vanskelig å forstå hvorfor. Stillheten som preger
Loftsvollen etter en tur nedover E-18 fra Oslo er
påfallende.
Jarving ruller omhyggelig en sigarett og plasserer den mellom to ringprydede ﬁngre. Han tar et
dypt drag:
– Her lever vi billig. Her lever vi rolig. Og her
lever vi miljøvennlig, sier han.
Paradisisk hage
På Loftsvollen ﬁnnes det faktisk et porselensklosett også. Det er imidlertid plassert i midt i den
grønne hagen, og det vokser blomster ut av det.
Å leve helt selvberget har aldri vært aktuelt,
ikke minst fordi Jarving sliter litt med ryggen.
Men hagen hans er både praktfull og innbringenSammen med tre katter, fem høner og ei hane har
forfatteren kommet langt i jakten på et godt og
grønt liv.

det grønne liv

– Jeg har størst respekt for folk som gjør noe, ikke bare sitter og snakker, sier Stein Jarving.

de. I «Det grønne liv» skriver han at en nordmanns gjennomsnittlige forbruk av grønnsaker er
på cirka 40 kilo per person i året, og en slik mengde er det absolutt mulig å dyrke selv.
Blant det som vokser i hagen på Loftsvollen er
tomater, mais, kål, poteter, gulrøtter og diverse
urter. Et lite drivhus har han laget selv. Billig, og
med presenning i stedet for glass.
– Økologisk landbruk i Norge er som regel tragisk, tilbudet er stort sett lik null. Grønnsakene vi
dyrker her dekker imidlertid et halvt års forbruk,
forteller han.
Dette er ting han også skriver om med ivrig
penn i boken. Her står det også: «Det er tvingende

det, føler jeg at det var en viktig kamp.
Jarving er opptatt av konkrete tiltak, han har
aldri vært noe utpreget organisasjonsmenneske.
Han var med på oppstarten av Framtiden i våre
hender, men ﬁkk skriveforbud i medlemsbladet
«Ny Livsstil» etter å ha fått en kontroversiell
øloppskrift på trykk.
– Miljøarbeidet i Norge handler mye om organisasjon og administrasjon. Slikt fungerer sikkert
ovenfor myndighetene, men jeg er også opptatt av
hva enkeltmennesket kan gjøre. Det er faktisk en
hel del, forklarer han.
Engasjementet i dag?
– Det ﬁnnes mange engasjerte mennesker, som

«Miljøarbeidet i Norge er mye
organisasjon og administrasjon»
nødvendig å dyrke jorden organisk, fordi vår kjemiske og tekniske kamp mot naturen bare skaper
nederlag for oss.»
– «Det grønne liv» handler om de små spørsmålene. Det er ikke noen politisk bok, men rett og
slett en bok som søker å gi tips og veiledning til de
som vil gjøre noe på en annerledes måte.
Grønne tiltak
– Holdninger kan forandres, sier Jarving optimistisk.
Han forteller hvordan de som en gang snakket
om gjenbruk og resirkulering ble sett på som
naive tullinger. I dag har man kommet mye lengre med dette arbeidet.
– Det er den viktigste arven fra kollektivtida.
Resirkulering var noe av det vi brant aller mest for,
og selv om det fortsatt er mye igjen på dette områ30
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gjør seg gjeldende i samfunnsbildet. Det jeg tilbyr
er et forslag til praktisk handling.
«Frelst» av natur-religion
En vanlig fordom er at sjølbergings-kulturen
domineres av fundamentalistiske øko-freaker
som vil at vi skal bombes tilbake til steinalderen.
Gamle overvintrede hippier som forakter det
moderne liv, og som fornekter alt som smaker av
ny teknologi.
Det bør imidlertid være ganske klart at Jarving
ikke er en slik. Sammen med samboer Liv Snefrid
Killi driver han for eksempel forlaget Eutopia fra
stua. Egentlig trenger man ikke mer enn to PC’er
og litt annet teknisk dilldall for å gjøre det.
– Forlaget gjør det bra, og uten at vi sliter oss
ut. Jeg er ingen teknologipessimist.

Jarvings forfatterskap begynner etterhvert å bli
ganske omfattende. Siste bok han skrev før ”Det
Grønne Liv» het «Magi & Heksekunst» og speilet
interessen og engasjementet hans for paganisme
og Wicca. Sistnevnte er en natur-religion, som
siden 1950-årene har etablert seg i Vesten.
– Hvordan er Wicca forenlig med miljøengasjementet ditt?
– Det henger deﬁnitivt sammen. Jeg har aldri
vært noen kommunist eller anarkist, og savnet en
slags overbygning i kollektivet. Det føler jeg at jeg
har funnet nå, sier Stein.
Mistro til moralisme
Sin egen inspirasjon til å tenke miljøvennlig ﬁkk
han da han leste «Den tause våren» av Rachel
Carson. Siden har han på en pragmatisk og
nytenkende måte forsøkt å klekke ut løsninger
som er til minst mulig skade for miljøet.
Jarving har nå, for å bruke en gammel klisjé,
funnet sin vei. Katter og høner løper rundt mellom beina våre, vi blir servert hjemmelaget pizza
med ingredienser fra hagen og vann fra en kilde i
nærheten.
En mann som så til de grader lever i pakt med
naturen, bør da kunne gi folk et alvorsord eller
fem?
– Vet du, jeg har ikke tro på moralisme som virkemiddel. Etter mitt syn fører det bare til at folk
kommer i forsvarsposisjon. Det folk trenger er
konstruktiv informasjon og tips, det er det beste
virkemiddelet.
◆
Dette huset var en gang et falleferdig småbruk. Ved
hjelp av brukte og billige materiale, samt gode venner og naboer, har Loftsvollen blitt et miljøvennlig
og moderne hjem.

det grønne liv
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Verdensmest
Ærø ligger som en kjempereke like nord for
den dansk-tyske søgrænse – 30 kilometer
lang, med frodige gårder og landsbyer – og
et utall øko-restauranter, grønne «byggeri»,
vindmøller og gjenbruksstasjoner. Øya vil
også bli verdens største på solvarme.
tekst TOR TRAASDAHL

Over: Solfangeranlegget på Ærø har
et samlet areal på 9000 kvadratmeter.
Godt ute av syne under bakken ligger
solfangerparkens pumper, rør og
lagertank.
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er i solvarme
Man kan ikke komme til Ærøs «hovedstad»
Ærøskøbing uten å overveldes av «Lilleputt- og
Kardemomme»-følelsen: En- og enhalvetasjes
bindingsverkshus i lystige farger, brostein og danske ﬂagg ved et glitrende blått hav. Alt så dukkesøtt at en nesten blir mistenksom. Bak slike fasader kan det umulig ha falt et skarpt ord på hundre år. Så kalles da stedet også «Æventyrbyen i
Danmark».
På Ærø sykler alle – følgelig: Til sykkelhuset.
– En herresykkel – med mange gir takk.
Nej – det har man ikke – her er jo ingen bakker. Jeg får en solid, sort, stiv og sannsynligvis
etterkrigs – med tre gir – hvorav to virker.
– Og lås?
– ??? Nej – her stjeles ikke sykler...
Driftige folk
Og man ruller – lange, lave danske hus og fjøs, alt
så estetisk gjennomført at man griper seg i å vente
på stilbruddet. Hvor er Ærøs vandaler? Man
ﬁnner dem ikke – man ﬁnner simpelthen ikke en
tilfeldig bygning. Gjennom blide, blomstrende
landskap på landeveien – selvbetjente jordbærramper (økologisk, naturligvis). Rundt en sving:
Knallgule rugåkre mot dypblå Østersjø – så vakkert at det risler langs ryggraden.
Men vi er ikke her for estetikken: Målet er
Marstal – «skipperbyen». Driftige folk: Historie-

bogen forteller at for hundre år siden hadde 350
seilskip hjemmehavn her. Men i dag er det energi
Marstal er kjent for: Her skal nemlig verdens største solfangeranlegg beﬁnne seg.
Langs det glitrende blå hav med en svalende
bris i ryggen – man kikker etter «anlegget». Er det
verdens største, må det jo ta plass? Ja, i det hele
tatt merkelig at noe slikt kan få plass på en så
liten øy. Men nei, ingenting. Man undres – Marstal nærmer seg – fortsatt ikke så mye som et
panel i sikte. Vi spør oss fram til Jagtvei 2 – lett å
ﬁnne, lave teglstensbygninger – heller ikke her
skyggen av et solpanel.
Solvarmen
Maskinmester Kaare Jørgensen tar imot – rund,
blid og dansk – og meget entusiastisk under den
lyse luggen. Jeg er spent på hvor han har stukket
vekk det gigantiske anlegget – men lar maskinmesteren fortelle: Anlegget ble innviet i 1996 er
siden utvidet. Det dekker idag allerede 14-15 prosent av oppvarmingsbehovet i Marstal by – med
1350 husstander. Det er verdens største solfangeranlegg, med en ﬂate på over 9000 kvadratmeter.
Men nå er visst forresten svenskene gått forbi
med et par tusen kvadratmeter. Det skal imidlertid maskinmesteren komme tilbake til.
– Hvor mye energi gir dette da?
Jørgensen forklarer at leverandøren garanterer

3650 megawattimer i året. (Det tilsvarer det samlede årlige energiforbruket i 140 norske gjennomsnittsboliger.) I 1999 var man oppe i 3800
megawattimer.
Jeg er ikke imponert over omfanget: Det er
ikke Marstal som har kommet langt – det er verden som har kommet kort. Men langt mer avgjørende for den videre utbredelsen er pris og funksjonalitet. Her skårer Jørgensen poeng:
Nei, tekniske problemer har de ikke hatt – om
det da ikke skulle være at energibæreren som
strømmer gjennom solpanelene i sommermånedene med liten etterspørsel, kan bli for varm. Men
dette har de løst – ganske enkelt ved å la den oppvarmede væsken strømme tilbake til solfangerne
om natten. Dermed stråles varmen ut igjen.
Hovedgrunnen til at dette fungerer så godt i praksis, er ganske enkelt – enkelthet: Dette er ikke solceller, men sorte paneler der væsken – en blanding
av vann og glykol – strømmer gjennom, blir oppvarmet til en 70-80 grader før den pumpes ut til
forbrukerne – og den avkjølte væsken tilbake i
anlegget. Er forbruket mindre enn produksjonen,
ledes energibæreren til en lagertank.
Prisen
– Prisen, ja?
Det er vel her regnestykket rakner – som for så
mange andre pilotprosjekter. Men maskinmeste-

ren stråler minst like entusiastisk:
– Nå leverer vi solvarme til 65 øre per kilowattime – men i virkeligheten koster den ikke mer
enn ca 28 øre – så vi har litt å gå på.
Da er selvsagt både investeringer, drift og
avskrivninger tatt med. Men Energistyrelsen
(Energidepartementet) har gitt et tilskudd på 25
prosent av investeringssummen, som kom på 24
millioner kroner.
Når man vet at danskene «gladelig» betaler en
krone og seksti øre per kilowatt strøm og rundt
seksti øre kilowatten for oljefyring, så må det vel
nå være oppløp i gatene for å få innført solenergi
en masse?
Nei, maskinmesteren har ikke sett noe til det.
Men Marstals fjernvarme har likevel store vyer:
Her skal solfangsten dobles allerede innen to år.
Da skal anlegget være oppe i 19 000 kvadratmeter
– og blir nok igjen verdens desidert største. Med
slike priser og velfungerende teknologi skulle jo
veien videre mot bærekraft være enkel og grei.
Men hva sier naturen?
Miljøregnskapet?
I et land der den forrige regjeringen forpliktet seg
til å redusere CO2 -utslippene med 20 prosent i
forhold til 1988-nivået innen 2005 og gir store
investeringstilskudd til bærekraftige energitiltak,
er vesentlige rammebetingelser for lokal handling
på plass. Ifølge Marstal Fjernvarmes «grønne
regnskaber» sparer solvarmeanlegget årlig 400
000 liter olje. Dette gir en utslippsreduksjon på
1250 kilo svoveldioksid, 1400 kilo NOx og hele
1100 tonn CO2 – nesten ett tonn per hustand.
Altså: Dekker man hele oppvarmingsbehovet
med solvarme, fortsatt sammenlignet med oljefyr, skulle man få en reduksjon i CO2 – utslipp på
hele 3,5 tonn per husstand – kort sagt: Man er på
strake vegen mot bærekraft.
Men: Hvordan blir det egentlige energiregn-
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skapet – det vil si når man regner med den totale
energinnsatsen – til produksjon, bygging, drift,
vedlikehold og avvikling av anlegget etter 25-30
år, som er beregnet levetid? Her må den gode
maskinmester melde pass. Men svaret skal ﬁnnes
et sted:
– Må jeg brænde deg en lille CD-ROM?
Han brenner. På den lille CD-skiven skal
alskens spesiﬁsiteter foreﬁnnes.
Selveste anlegget
Jeg har ennå ikke gitt opp å få et glimt av selveste
solbransjens Rolls Royce – «anlægget». Maskinmester Jørgensen, nå med påtroppende maskinmester, også Jørgensen (uten forbindelse forøvrig), kjører til utkanten av byen – lave hekker; jorder, sauer og lam – og en forundelig ro. Gjennom
hekken – her ligger det, fårene beiter med den
største selvfølgelighet mellom solpanelene: Et par
hundre meter langt felt, en fjerdedel i bredden,
pumpehus, lager-tank... og et usynlig jordlager.
Det er det hele. Det er forunderlig smått – til å
være verdens nest største. Jørgensen & Jørgensen
forklarer: Nøkkelen er naturligvis arealeffektivitet: Et slikt moderne solvarmeanlegg får mer enn
halvparten av den innstrålte varmeenergien ved
panelet fram til forbrukeren. Det gjør anlegget
ekstremt arealeffektivt: Ifølge mesterene viser
beregninger gjort i 1998 at denne typen solvarmeanlegg produserer vel fem ganger så mye energi som solceller, målt per arealenhet, 40 ganger så
mye som vindmøller eller halm og raps. I forhold
til vindmøller kommer også den estetiske fordelen – men til gjengjeld produserer vindmøllene
elektrisitet – altså energi med et langt bredere
anvendelsesfelt enn varmeenergi.
Marstal Fjernvarme driver ikke bare et pilotprosjekt, de sprer også sine erfaringer: De har egen
informasjonsarbeider og over 4000 besøkende i
året. Jeg takket de blide maskinmestre – ruller

hjemover med et sterkt inntrykk av enkelthetens
genialitet – og et fortsatt ubesvart spørsmål: Hvordan blir egentlig dette energiregnskapet?
Svaret
Det enkleste er naturligvis å rette spørsmålet til
miljøbevegelsens sentralhjerne, John Hille ved
den norske Idébanken. Og svaret kommer fort:
Flere forkningsinstitusjoner har naturligvis regnet på dette. Dansk Teknologisk Institutt har
beregnet at energibruken ved produksjon av selve
solfangerne vinnes inn på rundt syv måneder.
Inkluderer man energiforbruket som går med til
å lage et komplett system – pumper, rør, lagertank, varmevekslere med mer – må man regne
med det dobbelte. Opp mot en levetid på 25 år
blir altså resultatet svært positivt.
Med slike forutsetninger – lav pris, velprøvd
teknologi, meget tydelige miljøgevinster og
Kyoto-avtalen på plass, burde ikke solfangeranlegg nå spre seg som paddehatter overalt hvor det
er noenlunde solinnstråling og man ellers er
avhengig av fossile brensel til oppvarming?
– Ja, jo dette er meget interessante erfaringer –
ikke minst prisen. Dette bør nå kunne rulle fort –
forutsatt at de rette instanser blir gjort oppmerksom på hvordan det kan gjøres, sier John Hille.
– Hvem tar den jobben?
◆

FOR MER INFORMASJON: European Large Scale Solar Heating network: www.hvac.chalmers.se/cshp/default.htm
Marstal Fjernvarme: www.solarmarstal.dk
Norsk solenergiforening: www.solenergi.no
Til venstre: «Lilleputt- og Kardemomme»-følelsen
er overveldene i Ærøs «hovedstad» Ærøskøbing.
Under: Marstal Fjernvarme har fått pris for beste
solanlegg.

Bak mytenes

Jamaica
Historien forteller om politisk opprør, rastafarianere med gigantiske jointer og
endeløse strender. Den voldsfargede, moderne reggae-kulturen gir derimot en
annen versjon. Jamaicas opprørsarv er under hardt press.
tekst JOAKIM THORKILDSEN

I vesten er rasta mest kjent som
et motefenomen, med rastaﬂetter
og dreads som dyre innslag hos
hippe frisørsalonger. Rastafari-bevegelsen har imidlertid også hatt en
stor politisk- og musikkhistorisk
betydning.
Rastafari-religionen bidro til at
den jamaicanske stoltheten, en
stolthet som var på bunn etter 450
år med spansk og britisk kolonistyre, igjen ble fremtredende. Bob Marley gjorde rastafarianerne verdenskjent på 70-tallet, og på albumet
«Survival» (1979) kommer opprørerens syn til overﬂaten på to av hans
mest politiske sanger: «Zimbabwe»
og «Africa Unite».
En av de sentrale skikkelsene i
rastafari-bevegelsen er Marcus Garvey (hvis du er interessert, burde du
låne øret ditt til Burning Spears
album oppkalt etter Garvey fra
1975). Han grunnla Universal
Negro Improvment Association
(UNIA) på begynnelsen av 1900-tallet, og er kjent for å ha kommet med
følgende profeti: «Se mot Afrika for
der skal en sort konge krones. Han
skal bli Frelseren». Dette profetiet
ga Marcus Garvey tilnavnet «Johannes Døperen», oppkalt etter mannen som forutså Jesu åpenbaring.
I 1930 ble Haile Selassie kronet
til keiser i Etiopia og ble dermed
«frelseren» Garvey hadde forutsett.
Selassies opprinnelige navn var Ras
Tafari. Mange rastafarianere har et
negativt syn på hvite, og de er av
oppfatningen av at alle jamaicanere
må tilbakevende til Afrika der de
sorte en gang skal regjere verden.
Nasjonalhelt og millionselger
Reggaemusikken ble utviklet fra 50tallet og kombinerte ulike musikk36 F O L K E V E T T nr. 4/5 • 2002

tradisjoner, fra calypso og ska til
amerikansk soul. Bob Marley tok
det første steget mot en internasjonalisering av musikkformen da han
signerte en kontrakt med det britiske plateselskapet Island i 1971.
Island promoterte Bob Marley &
The Wailers som en rockegruppe for
det europeiske musikkmarkedet, og
oppnådde stor suksess. Marley er
utvilsomt tidenes største artist, uansett genre. Han var like stor i Zimbabwe som i Sverige, og musikken
betydde enormt mye for de sortes
kamp for frigjøring over hele verden.
Samtidig som Marley ønsket å
gjøre den jamaicanske befolkningen
bevisst på sine røtter og rettigheter,
var han også opptatt av å ﬁnne konstruktive løsninger. Han er blant annet
kjent for å ha fått de politiske erkeﬁendene Edward Seaga og Michael
Manley til å ta hverandre i hånden
på One Love Peace Concert i 1978.
Historien om Bob Marley og
Wailers er et eventyr, men inneholder også elementer som illustrerer
Jamaicas problemer: I 1976 ble Marley utsatt for et attentat når en rekke
bevæpnede menn brøt seg inn i
hans hjem og skjøt og skadet ham,
kona Rita og manager Don Taylor. I
1987 ble de tidligere Wailers-medlemmene Carlton Barrett og Peter
Tosh myrdet.
Da Marley døde av kreft i 1981
fulgte hundretusenvis av mennesker ham til graven, og på denne
tiden kom det også et vendepunkt
innenfor reggaemusikken. For
omtrent på samme tid satt den
berømte produsenten King Jammy i
studioet sitt med et nyanskaffet
casio-keyboard. Utviklingen av digitale rytmer ga grobunn for å produsere musikk billigere og raskere.

Sensur vanlig
Reggaemusikken endret nå karakter. Den mest populære retningen er
i dag dancehall, en stil som har hentet mye inspirasjon fra amerikanske
populærkulturelle uttrykk, spesielt
rap og hip hop. Selv om amerikaniseringen ikke er noe nytt (den tidlige roots-reggaen hentet jo mye
inspirasjon fra amerikansk soul),
har dette også skapt en rekke debatter omkring bevaring av den særegne jamaicanske kulturen. Dancehall
er som regel mer aggressiv i formen
enn de gamle reggaeretningene. De
ﬂeste jamaicanske DJs innenfor dancehall-genren «toaster» (omtrent det
samme som å rappe) oppå musikken. Og selv om musikken har åpenbare kvaliteter, er det også problematiske sider ved den som viser hvilke utfordringer Jamaica står ovenfor.
Tekstene har endret seg dramatisk sammenlignet med det som var
vanlig på Bob Marleys tid. Selv om
det fortsatt ﬁnnes artister som er
opptatt av politikk (Sizzla og Capleton er kanskje de fremste), er fokuset i dag i langt større grad på fete
biler, våpen og sex.
Forklaringene på at tekstene har
endret seg går i ulike retninger.
Noen mener sangtekstene rett og
slett reﬂekterer samfunnet de oppstår i, og at de derfor er autentiske.
Andre mener de er et resultat av
amerikaniseringen. Noen forklarer
imidlertid også tekstene med myndighetenes sensur:
– Artister har blitt truet med
fengsel når de har laget tekster som
er kritiske til regimet. Dessuten
tropper ofte politiet opp på konserter der politiske reggaeartister spiller. På slike konserter blir det gjerne
bråk, og i et slikt klima er det kan-

skje sikrere å skrive tekster om mer
populære emner, forteller Richie
Adams.
Adams arbeider for en nettportal
som sprer opplysninger om Jamaica
og reggaemusikken.
Ghettoens musikk
– Moderne reggae sprer hat. Diskriminerende og hatefulle tekster har
vært ansvarlig for ﬂere mord på
Jamaica, sier lærerinnen Elisabeth
Richardson. Hun er kristen, og
føler derfor at hun ikke kan høre på
reggae.
– Myten om Jamaica som et land
isolert fra omverdenen er feil. Jamaicansk kultur i ferd med å bli helt
utvannet. Det ﬁnnes nesten ikke
noe som vi kan kalle særegent
jamaicansk lenger.
Hun forteller at elevene hennes
stort sett er som ungdom ﬂest, de har
en overﬂod av amerikanske fjernsynskanaler, spiser på McDonalds og
leser amerikanske livsstilsmagasiner.
Musikkproduksjonen på Jamaica er helt unik. Ikke noe land i hele
verden produserer så mye musikk i
forhold til folketallet. Knapt en
eneste av de drøyt 2,5 millioner innbyggerne på øya har ikke vært involvert i en produksjon på en eller
annen måte.
Over: Rastafarianere av typen bobo
shanti protesterer under dronning
Elizabeths statsbesøk på Jamaica.
De ønsker hjelp til å vende tilbake til
Afrika. Foto: Jorge Silva, Reuters
Bob Marley er fortsatt nasjonalhelt
på Jamaica, men mye har forandret
seg siden 70-tallet. De politiske reggaeartistene har i dag trangere kår.
Foto: Jorge Silva, Reuters

«Artister som er kritiske til regimet
har blitt truet med fengsel»

Samtidig eksisterer det få fungerende copyright-lover. Den samme
sangen spilles ofte opp inn i mange
ulike versjoner, og ﬂere ganger har
samme artist spilt inn samme sang i
mange ulike utgaver. Denne særegne anarkismen har skapt problemer
for multinasjonale selskaper som
har forsøkt å etablere seg på Jamaica. Derfor har også deler av reggaemusikken vært vanskelig tilgjengelig i Europa.
En rekke entusiaster har imidlertid jobbet aktivt med import av plater og singler, laget samleplater og
skaffet distribusjonsavtaler. Jamaicanere har dessuten omfavnet internett, og distribusjonen av musikk
via MP3 bidrar til at reggaemusikkens spredning i dag foregår med
større styrke enn noensinne.
– IMF ødela oss
Politisk gikk Jamaica gjennom store
forandringer på begynnelsen av 80tallet, parallelt med at reggaemusikken gjorde det. I 1980 kom Edward
Seaga fra Jamaican Labour Party til
makten etter en svært voldelig valgkamp. I forbindelse med avviklingen av valget ble ﬂere hundre mennesker drept i opptøyer og gatekamper.
Den forrige statsministeren,
Michael Manley (Peoples National
Party), hadde blitt upopulær på
grunn av den økonomiske politikken. Han hadde satset på statlige
oppkjøp av industriforetak og sosiale reformer. De statlige utgiftene
kom imidlertid ut av kontroll, og
inntektene fra industrien var ikke
store nok til å dekke kjemperegningen. USA var ikke spesielt interessert i å hjelpe økonomisk, blant
annet på grunn av det nære forholdet mellom Manley og Fidel Castro.
Derfor kom IMF på banen, men
den økonomiske politikken øystaten hadde ført var etter deres
mening uakseptabel.
– IMF stilte strenge betingelser
til lånene, blant annet måtte toll på
utenlandske varer fjernes. Meieriindustrien ble for eksempel ødelagt
av billige importvarer fra USA som
konsekvens av dette. Vi ﬁkk også
store problemer med nedbetaling av
lånene. I dag er nesten halvparten av
våre utgifter nedbetaling på utenlandske lån, hevder Adams.
Edward Seaga så en annen løsning på de økonomiske problemene
enn det Manley hadde gjort: Økt
satsing på turisme. Etter anbefaling
fra IMF ble en rekke velferdsord38 F O L K E V E T T nr. 4/5 • 2002

Jamaicansk ungdom hilser Fidel Castro velkommen under et statsbesøk i 1998. Castro besøkte blant annet graven til tidligere statsminister Michael Manley. Foto: Heriberto Rodriguez, Reuters

ninger avviklet, selskaper privatisert,
og det blir tilrettelagt for at utenlandske aktører skulle få utnytte billig jamaicansk arbeidskraft.
Turistnæringen stagnerer
En blomstring i økonomien lot
imidlertid vente på seg. Stor sosial
uro fulgte som følge av økende
arbeidsledighet, og økt vold gjorde
ikke akkurat underverker for turistnæringen.
Jamaica er i følge den britiske
avisa The Guardian avhengig av nesten 1 milliard kroner hvert år i turistinntekter.
– Problemet er ikke jamaicanere
ﬂest, men «di bad people inna da
Kingston», sier Richardson.
– Vi har imidlertid en rekke uløste oppgaver som er i ferd med å bli
en trussel mot tilstrømningen av
turister: Voldsproblemet er ett.
Myndighetene også latt en del reisemål forfalle. Jamaicas strender blir
stadig mer ødelagt av ulovlig dumpet søppel, forteller hun.
De mest populære destinasjonene på Jamaica ligger et stykke utenfor hovedstaden, som Montego Bay
og Ocho Rios. Et økende problem i
forbindelse med Jamaica som feriemål er imidlertid sexturismen. Spesielt mye oppmerksomhet har det
fått at eldre kvinner reiser til den
karibiske øya for å plukke opp unge
gutter, såkalte «rentaldreads».
Pistolens makt
Voldsproblemet på Jamaica er knyttet til en våpenkultur som kan være

vanskelig å forstå. Pistolen er fryktet,
men også et symbol på noe beundret.
Dette fenomenet kommer også
til uttrykk innenfor dancehallmusikken. Mange jamaicanske DJs
har en lydeffekt på miksebordet som
simulerer maskingevær-skudd. Når
dette blir brukt ﬂittig kan en natt på
et diskotek høres ut som en liten
krig.
Jamaica ble tidlig på 80-tallet et
stoppested i narkotraﬁkken fra
Colombia til USA, og som følge av
dette har gjengene fått mer makt og
penger. Politiet er imidlertid ikke
like velutrustet. En vandrehistorie
på Jamaica forteller om at Kingstonpolitiet en gang var fullstendig
tomme for ammunisjon, og måtte
henvende seg til en av gjengene for å
kjøpe mer. De samme politimennene og gjengmedlemmene lå senere
på kvelden og skjøt på hverandre.
– Vi har ingen tillit til politiet
lenger. Vi har sett at mange lar seg
friste av penger ﬁnansiert av narkotraﬁkken. Vi tror at en rekke ”politiaksjoner” egentlig har vært rene
likvideringer betalt av en rivaliserende gjeng. Altfor ofte er det slik at
politiet skyter først og spør etterpå,
sier nettredaktøren.
Politisk motivert vold
Mars 2001: 76-årige Ivan Barrows
blir sluppet fri fra fengsel etter 29 år
bak murene. Grunn: Han hadde
knust et vindu, og ble erklært mentalt uskikket til å forklare seg.
Amnesty International meldte i

2001 om en rekke episoder der politiet utøvde unødig vold mot befolkningen, og at tortur muligens ble
brukt under avhør. Organisasjonen
Jamaicans For Justice har hevdet at
140 mennesker dør i politiets varetekt hvert år.
Amnesty har også vært bekymret
for volden i forbindelse med valg.
– Å få folk til å stemme kan være
vanskelig, ikke minst på grunn av at
folk opplever trakassering og trusler, forteller Richardson.
På 70-tallet bevæpnet de to store
politiske partiene ulike gjenger for å
overbevise velgere om å stemme på
deres parti. Som konsekvens har
Kingston blitt delt inn i ulike soner
der folk er lojale mot en av kandidatene. Og med jevne mellomrom våkner disse gjengene til live igjen,
mens politikerne beskylder hverandre for å stå bak volden. Et nytt valg
på Jamaica ventes å bli utskrevet i
løpet av året.
– Tross alt er Jamaica blitt et stabilt demokrati, sammenliknet med
de ﬂeste andre land i Karibien og
Latin-Amerika. De to siste valgene
har også vært relativt rolige. Vi slites
mellom vestlig kultur og afrikanske
røtter, men nå er det på tide at vi
viser verden at vi har blitt en moden
nasjon, sier lærerinnen.
◆
FOR MER INFORMASJON:
www.jamaicans.com
www.everythingjamaican.com
www.reggaeweb.com
www.dancehallminded.com

Max

god kaffe på jobben…
Så enkelt er det:
1 Ta opp ideen om å

2 Gi innkjøpsansvar-

3 Kaffen ankommer

kjøpe Max Havelaar
– kaffe på jobben. Få
aksept for at kaffen
kjøpes.

lig beskjed om at de
kan kontakte ordreavdelingen i Pals på
telefon 66770600 for
å bestille kaffen.

og traktes. Nydelig
kaffe som gir kaffebonden en riktig pris
serveres. Du har gjort
en god jobb!

for de profesjonelle

max havelaar garanterer en god handel

Hun får

På Mkhoma-hospitalet får kvinner hjelp til å redde sine små fra sultedøden. Rodas lille
gutt Pililani var døden nær. Men nå har han fått bollekinn.
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leve

Tenåringsmoren Roda og hennes lille gutt Pililani er blant de heldige når sultedøden
igjen sveiper over Malawi. De reiste og ﬁkk plass på sykehuset. Vil hjelpen rekke fram i
tide til dem som er igjen i landsbyen?
tekst DAVID STENERUD foto ULVAR ARNKVÆRN

I hjertet av det sørlige Afrika
ligger Malawi. Et lite, kystløst
land med tolv millioner innbyggere
og en stor og ﬁskerik innsjø. Landet
er fredlig og demokratisk, med
fruktbar jord og tilstrekkelig med
vann. Likevel er landet verdens niende fattigste. Likevel døde folk som
ﬂuer i mars og april. Likevel skal de
snart møte sultedøden igjen.
Det er i utgangspunktet ubegripelig hvordan Malawi har havnet i
denne ulykksalige situasjonen. Fra
ﬂyet så jorden så frodig ut! I hovedstaden har folk mat nok! Men det
ubegripelige lar seg forklare.
Globalisering på malawisk
Et steinaldersk kjønnsrollemønsteret og den ensidige maisdietten er
nøkkelfaktorer i forsøket på å forstå
Malawis ulykke. Men det ﬁnnes
også storpolitiske forklaringer –
som regjeringen og president Bakili
Muluzis fullstendig mislykkede globaliseringspolitikk.
Tidligere i år fulgte regjeringen to
skjebnesvangre råd fra Det internasjonale pengefondet (IMF). Instituttet for matpriskontroll ble nedlagt
for å tilpasse Malawi det globale
markedet og for å betjene gjeld til
EU ble mais- og kornreservene solgt.
En ﬂom i forfjor og dårlig med
nedbør siden har ført til seks prosent
reduksjon i maisavlingene og prisene har steget slik markedet har
begjært. For et folk som lever på små
marginer har dette fått skjebnesvangre konsekvenser: I mars og april
i år, mens de ventet på maishøsten,
døde tusenvis av sult og utmattelse.
Nå venter sulten rundt hjørnet igjen;
det er snart slutt på maisen, og det
lille de klarer å skrape sammen av
penger er langt fra tilstrekkelig når
maisen har markedspris.
I sin streben etter å være globalist
har president Muluzi valgt å bytte

politisk hovedsatsingsområde fra
jordbruk til handel. Han har derfor
stengt den nasjonale landbrukshøyskolen.
I tillegg har myndighetene innført momsreduksjon for utenlandskeide butikkjeder, og er dermed
iferd med å kvele lokal handel.
I tillegg er landet gjennomsyret
av korrupsjon og statlige underslag.
U-hjelpspenger bare forvinner.
Nylig ﬁkk regjeringen 65 millioner
kroner fra EU. I dag har de intet svar
på hvor pengene har blitt av, og EU
krever dem tilbake.

seks andre foreldreløse barnebarn.
Den eldste er seksten og tar seg av
småsøsknene mens bestemoren er
på sykehuset.
Barnas far forsvant så fort moren
døde. Nå har han giftet seg på nytt
og stiftet ny familie. Den tidligere
familien har ikke sett faren siden;
barna var morens, ikke hans.
Jentungen er to år og veier kanskje drøyt ﬁre kilo. Knøttet ligger i
bestemorens armer og smiler ikke.
– Men det går fremover, sier
Gowela. – Hun har så smått begynt

å krype nå. Et ørlite smil skimtes i
bestemorens øyne. Så er det borte.
Gode nyheter
Tjue andre kvinner er på sykehuset i
samme ærend som Gowela. De
ﬂeste barna legger på seg, selv om
mange er kronisk syke. Lille Monica
på to-og-et-halvt er unntaket. Hun
veier ikke mer en tre kilo. Moren
Frodido har vært her med jentungen i tre uker, lenge nok til at hun
selv har blitt sunt frodig og har
melk nok. Men ungen er fremdeles

Nødhjelp
Fire mil nord for hovedstaden
Lilongwe, midt i et samfunn av småkårs husholdningsbønder, ligger
Mkhoma Hospital. Sykehuset er
sponset av Kirkens Nødhjelps lokale partner CHAM og behandler alt
fra tuberkulose og malaria til føﬂekkkreft. Her fødes det og her tar liv
slutt. AIDS ﬂorerer, men den lidelsen ﬁns det ingen behandling for.
I periferien av sykehusområdet
er det opprettet et lite senter hvor
mødre kan komme med sine utsultede unger og bli fødd opp. Den tradisjonelle maiskosten er byttet ut
med proteinriker soyabønner, og de
lærer å dyrke alternative grønnsaker,
som poteter, søtpoteter, cassawa og
tomater.
Gammel mor
Her møter vi Gowela. Hun vet ikke
hvor gammel hun er, men hun ser
ut som hun har levd en stund.
Åpenbart lenger enn de ﬂeste i et
land med en forventet levealder på
39 år. Hun kom på sykehuset med
det utmagrede barnebarnet sitt for
en drøy måned siden.
– Moren hennes døde i barsel,
forteller den gamle uttrykksløst.
Hjemme har hun ansvaret for

Når mor dør er det ofte mormor som må overta. Den lille gutten har bare
henne. Som de andre kvinnene i Ngulwe-landsbyen, tror ikke bestemoren hun
vil overleve høsten.
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«Jeg blir oppmerksom på en svak summing
fra kvinnene: – Hva er det de sier?
– At det er deres tur til å dø denne høsten.
Og så lurer de på hvordan det skal
gå med alle barna»

sykelig sped. Føttene er underdimensjonerte, nærmest deformerte,
av underernæring. Hun kan ikke
sitte selv engang.
Frorido er 20 år og har allerede
to barn i tillegg til Monica. Det er
hardt, men ikke håpløst. Og i dag
har hun fått gode nyheter: Mannen
har skaffet seg jobb. Det har han
aldri hatt før.
– Han skal feie gulvet på et sykehus i nærheten, forteller Frorido.
– Er det fast jobb?
– Nei, det er for en måned.
– Hvor mye tjener han på det?
– Tre dollar.
Landsbyen som krymper
Douglas Mtisau er radiograf på
Mkhoma-hospitalet og sentral i den
presbyritanske menigheten. Sammen med en ambulansesjåfør tar
han oss med ut til Ngulwe, en landsby som ligger en halvtime i pick-up
fra sykehuset. I fjor på denne tiden
hadde landsbyen 890 innbyggere.
Etter sulten i mars og april er det
bare 720 igjen.
Første stopp er å hilse på lands42
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byhøvdingen, en gammel mann
med krykker og vennlig fremtoning.
Dette er en formalitet man må igjennom i alle malawiske landsbyer.
Når det er unnagjort, kjører vi
innover i det spredtbebygde samfunnet, og kommer snart til en
gruppe runde leirhytter med stråtak
og noen åkerlapper.
– Her er det, sier Douglas. – Her
var det de mistet fem mennesker til
sult på en og samme dag i mars.
De er i overkant av tretti igjen nå.
Blant dem er familieoverhodet Lison
Jeffrey, fremdeles sterkt svekket
etter nesten å ha sultet ihjel for
knappe fem måneder siden. Han
overlevde fordi han hadde noen geiter og noen kyllinger, som han
kunne få noen penger for og kjøpe
mais. Nå har han bare ei geit og ei
høne tilbake. Familien hans på seks
har en måneds forråd av mais igjen.
De vil være tomme to måneder tidligere i år enn i fjor.
– Hva har du tenkt å gjøre? spør vi.
– Ingenting, svarer Jeffrey.
– Hva håper du skal skje? spør vi.
– Det er ikke håp, svarer Jeffrey.

Noen barn slapper av på veien i Ngulwe. De har allerede begynt å rasjonere på
maisen og spiser bare frokost og middag.

Ikke får de sådd heller, såkorn
koster penger. Kunstgjødsel også.
– Vår tur å dø
Kvinnene sitter i en gruppe for seg
litt bortenfor oss. Alle har et barn på
armen. De ﬂeste er tantebarn og
barnebarn. Mødrene er døde, fedrene døde eller forsvunnet.
Jeg blir oppmerksom på en svak
summing fra kvinnene:
– Hva er det de sier?
– At det er deres tur til å dø
denne høsten. Og så lurer de på
hvordan det skal gå med alle barna.
Mennene dør først når sulten
rammer. Så dør kvinnene.
Kustus
Mens vi sitter og snakker, kommer
en ung kvinne gående. Hun setter
seg i god avstand fra oss mennene,
men på andre siden fra de andre
kvinnene. Når ambulansesjåføren
registrerer dette, hiver han armen i
været, knipser så det smeller i ørene,

og peker kontant mot de andre
kvinnene. Ingen leer et øyelokk,
bortsett fra den unge kvinnen, som
reiser seg lydig og ﬁnner sin plass
blant de andre.
Kvinnenes underlegenhet her er
absolutt. Mennene som skal organisere, har gitt opp og satt seg under
et tre, mens kvinnene ufortrødent
fortsetter sitt trellarbeid. De står
opp klokken ﬁre om morgenen for å
ta seg av barna, hente vann, mele
mais. Vi har sett dem langs veien; ti
kilo på hodet, barn på ryggen og
kanskje ett på armen, fem kilometer
hver vei, to ganger om dagen eller
mer… mens mennene organiserer
ingenting.
Mais, mais, mais
Vi tenker: selv om tiltaket med å
lære kvinnene på sykehuset å dyrke
alternative grønnsaker er rosverdig,
spørs det vel om det virker. For det er
mennene som bestemmer hva og
hvordan. Og nesten tredve år med

Sulten har ført maisprisene i været og kjøttprisene rett i bakken. Likevel drar småbøndene inn til markedet for å bytte geitene sine mot mais - om de så bare får en kilo mais for tre kilo kjøtt.

diktatoren Hastings Kamuzu Bandas forbud mot å dyrke annet en
mais, tobakk og te, for å tilfredstille
det sør-afrikanske eksportmarkedet,
ser ut til å være vanskelig å løsrive seg
fra. Selv om det er åtte år siden demokratiet ble innført. Malawierne tror
ikke man blir mett av annen mat.
– Vi selger gjerne tre kilo geit for
penger til en kilo mais, forteller
Douglas Mtisau.
Kjøtt er ikke mat, det bare smaker godt!
De kunne jo også ha dyrket poteter; brukt egne settepoteter, helt
uten kunstgjødsel. Men den produktive generasjonen er bare ikke
oppdratt sånn. «Mais er alt dere
trenger!» var Bandas mantra. Og
slik har det blitt. Maisgrøt til frokost, maispudding til middag. Det
er det hele.
Hjelpen
Besøket i Ngulwe er over. Vi har
møtt de snart døde – og før vi sier

farvel viser de oss gravplassen; åtte
hauger med jord, hver med to eller
ﬂere kropper.
Så kjører vi avgårde. Jeg ser meg
ikke tilbake, vil bare kjøre. Noen
unger roper at vi må stoppe. De
roper på vegne av en mann som ikke
har pust til å hoie selv. Han kommer
bort til bilen med slepende gange,
øynene er blodrøde og leppene
sprukne. Han mumler noe mot meg
gjennom den åpne ruta. Jeg hører
ikke og ﬂytter øret nærmere: – I’m
suffering, sier han.
– Jeg lider, jeg har ingen mat, ingenting. Han får det vi har i lommene, og smiler tappert.
Vi kjører. – Jeg tror ikke hjelpen
rekker frem i tide, sier Douglas. –
Det har ennå ikke vært noen her for
å registrerer behovet.
Han har sikkert rett: Det den
svake mannen ﬁkk, det rekker til
mais i tre dager.

PS: Assisterende administrasjonsofﬁser
Elias Mbwana i CHAM var med oss ut
til Mkhoma-hospitalet og Ngulwe. Han
er ikke like pessimistisk som menneskene
som bor der: – Nå skal vi få tre lastebiler
av Kirkens Nødhjelp, og det er håp om at
vi rekker ut med mat i tide, sier Mbwana. Kanskje har vårt besøk gitt prioritet
til de 720 gjenlevende innbyggerne i
Ngulwe?

I de sørlige og sentrale deler av Malawi består kosten nesten bare av mais.
Kolben er liten, hvit og betydelig mindre enn den gule vi er vant med.

◆
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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,Fredensborgveien 24 G, 0177 Oslo.

Litteraturspeilet

Erich Auerbach (1892–1957) var
professor i romansk ﬁlologi i Marburg i Tyskland, jøde, og ble tvunget i eksil under Hitler-Tyskland.
Mimesis ble skrevet i landﬂyktighet
i Istanbul.
Denne litteraturvitenskapelige
klassikeren handler om hvordan virkeligheten beskrives i speilet til vestlig litteratur, helt fra antikkens Hellas opp til begynnelsen av den 20.
århundre. Fritt for teoretisering
beskrives de grunnleggende trekkende gjennom nærlesning, uten å
måtte deﬁnere gjennom litteraturvitenskapens trange rammer. Boken
er blitt beskrevet som en av den
moderne litteraturhistoriens mest
betydningsfulle og myteomspunnede verk, og er aktuell som første norske utgivelse, der også alle orginalsitatene fra bøkene han analyserer er
oversatt.
Tittel: Mimesis – Virkelighetsfremstillingen i vestens litteratur
Forfatter: Eirich Auerbach
Forlag: Gyldendal 2002

Manglende
globalisering
En tidligere rådgiver for Clintonadministrasjonen og nylig avgått
sjefsøkonom i Verdensbanken er en
usannsynlig
støttespiller
for
demonstrantene i Praha, Genova,
Seattle og Oslo. Like fullt gir han
støtte til protestbevegelsene. Joseph
Stieglitz er ingen antiglobaliseringsaktivist, snarere tvert imot. Fra et
annet perspektiv enn kontorene i
Washington ser han hva slags konsekvenser de globale institusjonenes
politikk kan føre til. I noen tilfeller
er det kraftig økonomisk vekst, men
i altfor mange tilfeller er det et øken44
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de gap mellom fattig og rik, miljøkatastrofer og regelrett forverring av
livskvalitet.
Stieglitz vant Nobel-prisen i økonomi i 2001, og hans teoretiske
bagasje kommer fra den liberale
sfæren. En dyp tro på at globaliseringen, rivning av barrierer og globalt samarbeid har potensiale til å
gjøre alle rikere preger han, men
hans kritikk går på måten globaliseringen har blitt styrt på. Internasjonale handelsavtaler som har blitt
presset på utviklingsland har ikke
vært rettferdige. Han forteller om
hvordan han ble frustrert av måten
politikk og dogmatisk ideologi har
styrt beslutningsprosessene i de
tunge organisasjonene på bekostning av vitenskap og et klart øye på
konsekvensene for folk, spesielt de
fattige.
Boken er på engelsk, men foreligger hos enkelte bokhandlere i
Norge, eller på internasjonale nettbokhandler.

på respekt for menneskerettigheter.
Lyspunktet på reisen er at folk er
hyggeligere og friere jo lenger bort
han kommer fra Beijings maktsentrum. Ma Jian overlevde reisen, som
tok tre år, på tross av mange faretruende situasjoner. Han emigrerte
senere til Hong-Kong, bor nå i London, og har oppnådd stor oppmerksomhet rundt reiseskildringen av
sitt eget land.
Tittel: Melk, honning … og litt svette!
Forfatter: John Seymour
Forlag: Meiemarkens forlag 2002

Ut av grotten

Tittel: Rødt støv
Forfatter: Ma Jian
Forlag: Aschehoug 2002

Det gode
avhopperlivet

Tittel:Globalization and its
discontent
Forfatter: Joseph Stieglitz
Forlag: Allen Lane 2002

Opposisjonsreise
Ma Jian er en ung opposisjonell,
sterkt mislikt av kinesiske myndigheter og politi, og rotløs. En håpløs
hverdag fører til at han vender seg
mot samfunnet, og i 1983 legger
han ut på en reise for å ﬁnne ny
erkjennelse av et land han ikke lenger takler. Boken «Rødt Støv», som
ble først utgitt på engelsk i 2001, er
denne hendelsens reiseskildring, i
ordets bredeste form. Han besøker
de ﬂeste provinsene av Kina, inkludert Tibet. Han beskriver et nådeløst samfunn, underlagt en mangel

Den engelske tittelen til boka er «fat
of the land», jordas overskudd.
Dette kan henlede tankene til paradistilværelsen i renessansemalerier,
men handlingen er altså lagt til England i etterkrigstiden, hvor forfatteren og familien hans lager sin tilværelse på gården the Broom i Suffolk.
BBC-reporteren John Seymour ﬂyttet ut på landet med ønsket om å
skape seg et hjem for familien, på et
stramt budsjett, og ender opp med å
bli aktivist for det jordnære livet.
Han deler sine praktiske erfaringer ispedd tanker om samfunnet,
og med humor og ironi over det britiske landsbylivet. Ubeskjedent sier
han; «Dersom resten av verden gikk
til Bloksberg i morgen, ville vi
kunne leve lykkelig videre her, knapt
uten å merke noen forskjell.»
Boken ble første gang utgitt i
1961. I en tid med begeistring over
nyvinningenes tid var det spesielt å
forkaste «utviklingen» som motivasjon, og heller kritisere nytteverdien
for sin egen trivsel, slik som forfatteren gjør i boken.

«Senteret» er fremskrittets ypperste
symbol i romanen «Hulen». Et
monolittisk supermarked som spiser seg inn i folks bevissthet med
storslagen PR. De selger alt de foretrekker at folk skal kjøpe, av kvaliteter og omfang som gjør utenomverdenen unødvendig.
Krukkemakeren Cipriano Algor
sine produkter er ikke lenger etterspurt av Senteret, fordi folk heller
vil ha plast. Etter at Cipriano ﬂytter
fra sin trygge landsby og sammen
med sin svigersønn, som er sikkerhetsvakt på Senteret, kommer han
til å snike seg inn i Senterets underetasje. I en grotte der det er gjort en
grufullt oppdagelse.
Kritikk og satire over overeffektivisering og forbrukstyranni er den
80 år gamle forfatteren José Saramangos tilslørte brodd. Tittelen
«Hulen» er tatt fra Platons hulelignelse.

Tittel: Hulen
Forfatter: José Saramango
Forlag: Cappelen 2002

nett og nytt
REDIGERT AV KJETIL JOHANNESEN

Norge i verden

Første rekke fra venstre: Irene Løvdahl (styremedlem), Lilly Antonsen (nestleder, landsstyremedlem)
med barnebarnet Håkon på armen. Andre rekke fra venstre: Eva Braseth (leder), Cecilie Høj Andal
(tidl. studieleder), Berit Irgens (regnskapsfører), Hedvig Pedersen ( ansv. Solidarisk handel).

25 år i nordlys
– Vi hadde helst sett at vi var unødvendige, sier Eva Braseth, leder for Bodø
FIVH. Lokallaget fyller 25 år i år og ser fremdeles at de trengs, hun er en av
de som har deltatt helt siden begynnelsen.
Nordlandsfolket har vært en av de mer aktive
i lokallagene i FIVH. Til daglig driver en dugnadsgjeng på 15-20 aktivister butikken Solidarisk Handel på Bodøs Internasjonalt Senter.
Her selges det fair-trade produkter, som også
lokallaget prøver å få så mange som mulig i
nærmiljøet til å selge. Eva Braseth er spesielt
fornøyd med at Max Havelaar og fair-trade
begrepet begynner å sige inn i butikkene, og
tror at Bodø FIVH sammen med andre likesinnede rundt i landet har bidratt sterkt til
dette.
– Grasrota kan bidra med handlingsaspektet, sier Braseth. Hun har forståelse for den
typen arbeid informasjonssenteret gjør, men
vil også framheve lokallagene som viktige i
helhetsperspektivet. Lokallaget markerer ikke
bare sitt standpunkt i kaffehandelen, men er
også høylytte aktører når lokale miljøsaker er
på agendaen.
Lokallagets mest aktuelle aksjon er ”ja til
bevaring av Rønvikjordene”. Rønvikjordene er
for tiden en økologisk forsøksgård, men har
siden 1999 blitt pekt ut av utbyggere og kommunen som framtidig utbyggingstomt. Lokallaget har klart å samle inn over 6000 underskrifter mot disse planene, korrespondert med
Børge Brende og i det hele tatt lagd mye bråk
for å forhindre byggeplanene. Siste nytt når

dette er skrevet er at Landbruksdepartementet
har gått steilt imot utbyggingsplanene, og det
kan se ut som at jordvern midlertidig redder
området fra byggetrang.
Markeringen av 25 år med jubileumet vil
foregå på Folkets Hus, lørdag den 26. oktober.
Utgangspunktet for konferansen er temaet
«Fra overforbruk til verdibruk: Om forbrukermakt i et globalt perspektiv.» Talerlisten er
vidt favnende, med blant annet Erandi Ediriweera fra FIVHs søsterorganisasjon på Sri
Lanka, ﬁlosofen Lars F.H. Svendsen, Bente
Aasjord fra ATTAC og daglig leder Arild
Hermstad fra informasjonssenteret. En paneldebatt vil avholdes etter innledning, med bl.a.
de politiske ungdomsorganisasjonene, Natur
og Ungdom, en kjøpesenterleder tilstede.
Dramatiker Inger Susæg skal prøve å få i
gang et situasjonsspill rundt temaet.
- Vi syns vi har gjort så mye bra arbeid her i
Bodø at vi er verdt en skikkelig markering, legger Eva Braseth til.
- Etter at jubileumet er over skal vi satse på
å få ﬂere studenter forteller hun. Høyskolen i
Bodø er et stort miljø, noen er allerede medlemmer, men her ser hun stort potensiale i
unge krefter som kan opprettholde fronten
for miljø og rettferdighet.

Samtidig med startskuddert for Rio+10 i Johannesburg,
åpnet Nettverk for Miljølære et prosjekt for å sette miljø og
utvikling på skoleplanen. «Norge i Verden» er et tverrfaglig
læringsopplegg for ungdoms- og videregående skoler om
bærekraftig utvikling. FN-sambandet og en rekke andre
aktører i forskning og utdanning står bak.
– Elever kan jobbe med klimamodeller hvor variablene er hva slags utviklingsstrategi vi velger for framtiden,
og så ser de hva slags konsekvenser dette vil ha i forskjellige deler av verden, forteller Bjørn Sandvik fra FN-sambandet om en av oppgavene i NIV.
«Din bit av jorden» er i likhet med FIVH’s Din Kvote et
blikk på hvor mye hver av oss forbruker.
Prosjektene som leveres inn skal legges ut på NIV
sine hjemmesider.
Læringsopplegget er valgfritt, men tilgjengelig for de
skolene som vil delta. Interessen har imidlertidig vært stor.
– Det ser ut som at denne typen læringsopplegg, med
de brede perspektivene innenfor miljø og bærekraftig
utvikling, har manglet fra før, forteller Bjørn Sandvik.
http://www.miljolare.no/niv/

Arv til FIVH
Framtiden i våre hender er blitt tilgodesett i testamentet til
Dermot S. Mack, som gikk bort i fjor. FIVH deler arven med
Amnesty International - Norge, og vår andel er på ca 2,5
millioner kroner. Landsmøtet og styret har vedtatt at beløpet skal settes inn i nyskapende tiltak som øker oppmerksomheten rundt FIVH og våre saker. Beløpet utgjør et svært
verdifullt tilskudd siden TV-aksjonsmidlene fra 1996 tar
slutt i inneværende år.

FIVHs landsmøte og
landssamling 2002
På Kurs- og konferansestedet Haraldvangen ved Hurdalssjøen i Hurdal vil det 18. til 19. oktober bli avholdt landsmøte og landssamling. Landssamlingen ﬁnner sted fredag
18. kl 17:30 og landsmøtet dagen etter kl. 13:00. Tema for
årets landssamling er medias rolle i miljø og solidaritetsarbeidet, og teamet vil bli tatt opp i en kombinasjon av innledninger, debatt og egne verksteder. Landssamlingen er
åpen for alle medlemmer og sympatisører. For mer informasjon, ta kontakt med informasjonssenteret på telefon
22033150 eller epost: erling.onsoien@ﬁvh.no.

Lyst på å gjøre en liten
innsats for Framtiden i våre hender?
Vi trenger hjelp til å gjøre tekstene i våre publikasjoner mest
mulig feilfrie. Derfor søker vi korrekturlesere. Om vi ikke kan
love deg lønn, kan vi love deg mye interessant lesestoff.
Ta kontakt med Dag Nagoda eller Arne Storrønningen
på telefon 22 03 31 50.
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Jainal Abedin fra Bangladesh (til høyre) mistet sitt
venstre bein da han gikk på en landmine utenfor
landsbyen nær grensen til Myanmar. Kameraten
hjelper han med å gå. Foto: Rafiqur Rahman / Reuters

«Drivkreftene bak diskriminering av fargede
og funksjonshemmede er vidt forskjellig,
men resultatet er det samme»

48
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Funksjonshemmede i sør

Opprør mot
diskriminering
– Funksjonshemmede er utestengt fra viktige samfunnsarenaer på en måte som minner om det sorte opplevde under
apartheidstyret i Sør-Afrika og som kvinner fortsatt opplever mange steder i verden. Funksjonshemmede både
i rike og fattig land er diskriminert og behandlet som mindreverdige i samfunnet.
tekst ARNE STORRØNNINGEN

Det er hardt arbeid å frakte ris fra Kambodsja til
Thailand. Mannen på bildet er en av tusner som
har blitt kvestet av miner i Kambodsja. Foto: Sukree
Sukplang / Reuters

selve problemet. Naturligvis er det et problem å
ikke kunne gå, men hvilke utslag dette skal gi seg
i hverdagslivet er avhengig av hvordan samfunnet
er organisert. På den amerikanske østkysten kan
jeg som alle andre benytte de offentlige togtilbudene, det samme er ikke tilfelle i Norge.
– Er det jeg eller NSB som er problemet, spør
Lars Ødegård.

Det hevder Lars Ødegård, leder for den norske Atlas-alliansen og generalsekretær i Norges
Handikapforbund. I slutten av oktober går Ødegård og bistandsorganisasjonen Atlas-alliansen i
bresjen for årets TV-innsamling som er øremerket
funksjonshemmede i fattige land. Bak Atlas-alliansen står sju norske organisasjoner av funksjonshemmede med omkring trehundretusen
medlemmer i ryggen. Atlas-alliansen arbeider for
å bedre situasjonen til funksjonshemmede i sør
og kanaliserer årlig 60 millioner bistands-kroner
til omkring 40 prosjekter i 20 land.
Midlene som samles inn, skal brukes både til å
utvikle lokale rehabiliterings- og behandlingstilbud og til å styrke funksjonshemmedes organisasjoners rettighetsarbeid.
En politisk kamp
– Kampen for å begrense antallet funksjonshemminger i verden og for å likestille funksjonshemmede, er like mye en politisk som en medisinsk
kamp, mener Ødegård. At funksjonshemmede
utestenges fra utdanning og yrkesliv og ikke kom-

mer inn i offentlige bygninger eller kan bruke
offentlige transportmidler, skyldes manglende
menneskerettigheter og en diskriminerende organisering av samfunnet. Dette kan ikke bedres
gjennom å styrke medisinske behandlingstilbud
eller tilgangen til fysioterapi. Det betyr ikke at
medisinsk behandling og individuell rehabilitering ikke er viktig. Tvert om. I mange fattige land
er feil-ernæring, mangel på rent vann og fraværet
av basale medisiner og medisinsk behandling
med på å påføre millioner av mennesker lidelser
og funksjonsnedsettelser.
Kampen for fulle menneskerettigheter og
kampen for å bedre rehabilitering- og behandlingsmuligheter står ikke i motsetning til hverandre. Behandling- og rehabilitering er en menneskerett.
– Men problemet for funksjonshemmede i
hele det forrige århundre var at det medisinske
ikke-politiske og individuelle betrakningsperspektivet dominerte de ﬂeste tiltakene og virkemidlene som ble satt i gang. Grunnsynet var at
den kroppslige funksjonsnedsettelse utgjorde

En ny type apartheid
Vi er vokst opp med et medisinsk betraktningsperspektiv og tar det nærmest for gitt at funksjonshemmede ikke kan delta på alle samfunnsarenaer på linje med ikke-funksjonshemmede. Vi
er jo funksjonshemmet og kan dessverre ikke
regne med å kunne leve som andre samfunnsborgere, er den medisinske modellens sørgelige konklusjon. Her ﬁnner vi en viktig del av utestengingens og forskjellsbehandlings logikk. Diskriminering av funksjonshemmede er neppe et
resultat av bevisst onskap, men av en måte å vurdere og betrakte mennesker med funksjonshemminger på. Det opprørende er at utestenging av
funksjonshemmede ikke betraktes som diskriminering. Fargede personer, kvinner og funksjonshemmede har det til felles at de har blitt utestengt
fra samfunnet på grunn av sin biologi, mener
Lars Ødegård. Han mener funksjonshemmede i
nord og sør kan lære mye av kvinners og fargedes
kamp for likestilling. De svarte blir diskriminert
på grunn av sin hudfarge, kvinnene på grunn av
sitt kjønn og funksjonshemmede på grunn av sitt
funksjonstap eller nedsettelse av funksjonsevne.
Mange funksjonshemmede kjenner seg igjen i
beretningene til de som har opplevd kjønnsdiskriminering eller rasediskriminering på kroppen.
Beskrivelsene av livet under apartheid-regimet
som Nelson Mandela har gitt i boka ”The struggle is my life” fra 1978, inneholder elementer som
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Funksjonshemmede i sør
«Hvert tiende menneske er funksjonshemmet. Flesteparten bor i fattige land i sør
og utgjør klodens absolutte underklasse.»

like gjerne vært skrevet av funksjonshemmede i
hvilket som helst land i verden.
Riktignok var raseskille-politikken i sør-Afrika utspekulert og utført med overlegg. Det er
ikke grunnlag for å hevde at diskriminering av
funksjonshemmde på samme måte er et resultat
av kalkulert ondskap – hvor utestenging er målet
for politkken. Funksjonshemmede er offer for et
verdisyn og menneskesyn hvor funksjonsnedsettelsen og konsekvensene av den i hovedsak framstilles som et individuelt medisinsk problem.
Driftkreftene bak diskriminering av fargede og
funksjonshemmede er vidt forskjellig, men resultatet er det samme. Vi stenges ute fra de ﬂeste
områder og arenaer hvor andre kan bevege seg
fritt.
Opplevelsen av å bli utestengt er den samme
for funksjonshemmede i fattige og i rike land,
med den forskjellen at intensiteten i forskjellsbehandling og diskriminering er så mye større i sør.
Det gjør at funksjonshemmede i Norge kan spille en viktig rolle som bistandsytere til funksjonshemmede i den fattige delen av verden. At funksjonshemmedes organisasjoner engasjerer seg
sterkt i bistandsarbeid er også et uttrykk for at vi
ikke aksepterer at marginaliserte grupper i nord
og sør settes opp mot hverandre. Funksjonshemmede i Norge kan ikke vente til at alt blir perfekt
her hjemme før vi viser solidaritet med andre.
Verdens største minoritet
Funksjonshemmede har ofte blitt kalt verdens
største minoritet. Beregningene til FN fra midten
av 70-tallet viser at omkring hvert tiende menneske på kloden er funksjonshemmet.
Tallet er noe lavere om man ser bort fra midlertidige funksjonshemminger som skyldes leveforhold og ernæring. Omkring 70 prosent av
funksjonshemmde bor i den fattige delen av verden.
Den svenske FN-legen Einar Helander mener
50
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Behovet for proteser er stort i Afghanistan. Røde kors har startet egen produksjon i landet. Foto: Zainal Abd Halim

vi står foran en eksplosjon i antall funksjonshemmde. Den vil i første rekke slå ut i land i den
tredje verden. I følge FN-beregningene vil antallet
varige funksjonshemmde i verden dobles fram
mot 2035. Dette skyldes ﬂere forhold. For det første vil mange fattige land innhentes av en kraftig
eldrebølge. I løpet av de neste omkring 35 årene
vil antallet eldre over 65 år øke med nesten 250
prosent i sør, mens tilsvarende økning i nord vil
begrenses til omkring 70 prosent. Økningen i
antallet eldre gir økning i aldersbetingende funksjonsnedsettelser. I tillegg kommer virkningen av
medisinske nyvinninger, hvor sykdom som tidligere førte til død, nå vil resultete i kroniske funksjonshemminger. Som en tredje og siste forklaring peker FN på virkningen av industrialisering
og miljø-ødeleggelser som ventes å komme for
fullt i mange fattige land framover i dette århundre.
– Dette gjør at det internasjonale samfunnet
står overfor store utfordringer, sier Lars Ødegård
videre. Veksten i antallet funksjonshemminger i
verden kan stort sett knyttes til fattigdom, men
også til vekst som foregår uten hensyn til bærekraft, helse og miljø. Bekjempelse av fattigdommen vil derfor være et viktig virkemiddel for å
bekjempe utbredelsen av funksjonshemmingene.
Et oppgjør med utestengingen
Det siste elementet som er av avgjørende betydning for om vi skal lykkes er at utestengingen og
diskrimineringen av funksjonshemmede opphører. Det betyr at vi må utvikle samfunn med større solidaritet og med plass til et større menneskelig biologisk mangfold. Ingen er tjent med et samfunnsliv hvor det bare er plass til de til en hver tid
mest produktive og fysisk førlige blant oss. Her
vil vi få store utfordringer knyttet til moderne
genteknologi. Misbrukt kan denne teknologien
føre oss enda lenger bort fra det solidariske samfunnet, enn det trolig ﬂertallet av oss ønsker seg.

Brukt riktig kan den inneholde behandlingsmuligheter som vi ikke kunne drømme om tidligere.
Men det viktigste er å utvikle et romslige arbeidsliv og et romsligere samfunn.
– Det er min oppriktige mening at et samfunnssystem som på alvor inkluderer funksjonshemmede er et samfunn som også er godt for det
såkalt funksjonsfriske ﬂertallet, mener Lars Ødegård.
– Jeg kan naturligvis høre innvendingene
nærme seg: ”Slik raushet har vi ikke råd til. Det vil
koste for mye å konstruere samfunnsareaner som
skal være tilgjengelige for funksjonshemmede”.
Svaret er enkelt: Det blir ikke dyrere, (selv om
kostnadsnivå ikke må aksepteres som kriterium
for borgerrettigheter). Mange erfaringer viser at
såkalt universelt design, formgivning av bygninger, produkter og tjenester som ivaretar behovet til
det funksjonshemmede mindretallet, slett ikke er
dyrere enn den utestengende samfunnsplanleggingen med dyre særtiltak på toppen.
– Jeg kan ikke se noen unnskyldning for å
holde over 600 millioner funksjonshemmede på
kloden utenfor det normale samfunnslivet lenger. Det handler om kunnskap – og om vilje til å
sikre funksjonshemmede normale menneskerettigheter. Det burde egentlig ikke være vanskelig,
mener Lars Ødegård.
◆

fakta

Innlagte på militærsykehuset i Phnom Penh, Kambosja, venter på lunsj. Foto:
Darren Whiteside / Reuteres

Hvert tiende menneske er funksjonshemmet. Flesteparten bor i fattige land i sør og utgjør klodens absolutte underklasse. Mangel på rent vann, medisiner og
feilernæring er av årsakene til utvikling av funksjonshemminger i underutviklede land. Funksjonshemmede
opplever ofte å bli utestengt fra utdanning, yrkesliv,
offentlige transportmidler og bygninger. Antallet funksjonshemmde vil dobles fram til 2035, hoveddelen av
veksten vil skje i fattige land, viser FN-beregninger.

ARNE HASLE AS
Vestre Ringvei 1, 1831 Askim

Tlf: +47 69 88 23 66 – Fax: +47 69 88 54 58
E-mail:behasle@online.no
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250g
pose

Kaf fen selges i 250 grams poser filtermalt kaf fe hos RIMI, ICA, MAXI, REMA 1000, samt en del regionale kjeder.

Max Havelaar er en garantiordning

Kaffen kjøpes fra fire av

som sikrer bøndene en fast minste-

Fedecocaguas kooperativer og

pris. Max Havelaar merket kaffe er

kommer bl.a. fra Quetzaltenango-

derfor dyrere enn annen kaffe.

området i Guatemala.

Ordningen bidrar til bedre leve-

Kooperativene består av 650 kaffe-

vilkår og større økonomisk frihet.

bønder, som dyrker sin kaffe i

Ved å kjøpe denne kaffen viser
du solidaritet med små kaffebønder
i utviklingsland.

Kaffen bærer Max Havelaar Norges
garantimerke - elefanten - som
innebærer at fattige kaffebønder får en
garantert minstepris for sine produkter.
For mer info: www.maxhavelaar.no

høyder mellom 700 og 1400 moh.
Fedecocagua gir medlemskooperativene
opplæring i kaf feproduksjon og annen
utdanning, som omfatter hele familien.

Kaffen har en rund smak, med
fin syrlighet.

www.friele.no

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
Helle Folkekniv

– verv 2

– 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 samle til større premie
❑ Jeg vil ha ﬂg. premie (Premien blir sendt når den vervede har betalt)
Jeg har vervet
Kat.
Navn

Adresse

FIVH betaler
portoen

__________________________________

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

19671

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. 4,00 og send det inn til
Folkevett, P.b. 4743 Soﬁenberg, 0506 Oslo. Frist for annonser til neste nr.
er 28.2.01. Vi forbeholder oss retten til å rette/forkorte innleggene.

1978

197
1967
retrospektiv

Liten hytte til leie
Hytte
En
annonse
beliggende
på ca
denne
750 m.o.h.
siden ved
koster
Helsingseth
kr. 150,–
i Torpo
pluss
(Ålmva.
i Hallingdal)
Vennligst
leiesoppgi
ut på åremål
om til ordensfolk. Meget rolig beliggenhet
i utkanten
av stølsområde
i enden
avpå
egen
helårsvei i skogsområde
ca 500
Fra tregrensen. Preparerte skiløyper i
du vil ha
b.m. eller
ikke. Når du
svarer
b.m.-annonser,
legg svaret
i enm.luknærheten.
Mulighet
for ﬁske/bading.
Ca. frimerke
15 minutter
hovedvei/butikk.
er helt
ket konvolutt
sammen
med et løst
påtilkr.
5,00 og sendHytten
det inn
til nyoppusset utv. Og innvendig. Består
av
vindfang,P.b.
bod, 4743
stue/kjøkken
adskilt av
peis/vegg.
soverom
plass tiltil7 neste
personer.
Folkevett,
Soﬁenberg,
0506
Oslo.2Frist
for med
annonser
nr.Sommervann. Fullt møblert og utstyrt.
Nytt solcellepanel. Eiendommen består også av gammel låve og stabbur og stort tun. Ledig straks.
Henv. tlf: 32 88 95 30/92 26 26 20

Leserinnlegg

Ikonet Heyerdahl
Jeg leste Dammanns artikkel om Thor Heyerdahl i Folkevett nr. 3 2002. Den var så kritikkløs
og gal at den forleder leserne. Det er på tide å gå
et skritt nærmere ikonet Heyerdahl, istedenfor et
skritt tilbake slik Dammann har gjordt.
Vi får igjen høre at Thor Heyerdahl ble offer
for forsakningsmiljøets variant av Janteloven.
Saken gjelder spesielt reaksjonene på Kon-Tikiferden og på Heyerdahls teori om at polynesiernes første forferdre reiste ut i Stillehavet med
passatvinden fra Amerika. Erik Dammann formulerer Janteloven på følgende måte i sin artikkel: «Du skal ikke søke andre svar enn de som er
godtatt av oss. Du skal ikke tro at utradisjonell
forsking gjør noe inntrykk på oss. Du skal ikke
tro du kan lære oss noe.» For øvrig er innholdet
i Dammanns artikkel til de grader er en blåkopi
av Heyerdahl egne meninger, nedfelt i de ﬂeste av
hans egne bøker, samt biograﬁene skrevet av hans
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tre gode venner: Arnold Jacoby 1965, Christopher
Ralling 1989 og Snorre Evensberget 1994…
For dem som virkelig ønsker å vite sannheten
om Thor Heyerdahl vitenskaplige virke, vil jeg
råde til å ﬁnne utfyllende informasjoner og kilder utenfor hans personlige vennskapskrets. Det
ﬁnnes altfor mange «sannheter» om denne mannen som til syvende og sist viser seg å være myter.
Og som i Dammanns tilfelle ﬁnnes det mange
bekjentskaper som forholdsvis kritikkløst fører
mytene videre.
Roar Skolmen
Innlegget er forkortet og ﬁnnes i sin helhet på Folkevett
sin nettside, www.folkevett.no
Roar Skolmen, er forfatter og har skrevet ﬁre bøker
med handling fra Polynesia og Stillehavet. Blant annet
I skyggen av Kon-Tiki, Damm 2000, som er en dokumentert gjennomgang av Thor Heyerdahls forfatterskap og vitenskaplige virke.
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Nei, det er ingen betongby vi
drømmer om – ingen iskald
visjon om et år 2000 i plast og rustfritt stål –
hvorfor skal vi alltid drømme fremtider som
skremmer oss? Her er hus i tre og naturmaterialer som mennesker kan føle for, lave hus som
ikke stenger utsikt til himmel og skyer.
«Livsstil-byen» – Ny Livsstil nr.1, 1976

1976

For å unngå et styre av profesjonelle politikere, mener Fremskrittspartiet at det bør innføres en tidsbegrensning på to perioder for funksjon i alle folkevalgte
verv.
Snart ferdig Hagen? – Folkevett nr. 1, 1979

1979

Men det ﬁnnes også et «tre
dje» USA. Kanskje det USA som
gir håp for framtida – tross Reagan … Personlig
tror jeg ikke Reagan innevarsler noen ny konservativ epoke i USA, det er snarere som en studentavis nylg skrev: Cowboyamerika’s siste
krampetrekning.
Nesten siste krampetrekning
– Folkevett nr. 4, 1981

1981
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